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АНОТАЦІЯ 

 

Щепкін О.О. «Державна політика регіонального розвитку в умовах 

інтеграційних процесів». 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.  

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування». 

 

Метою роботи є обгpунтування напрямів удосконалення державної 

політики регіонального розвитку в умовах інтеграційних процесів. 

Для реалізації мети роботи поставлені такі основні завдання: 

– визначити сутність та зміст державної політики регіонального 

розвитку в умовах інтеграційних процесів; 

– виявити особливості державної політики регіонального розвитку в 

умовах інтеграційних процесів в різних країнах; 

– охарактеризувати сучасний стан та результативність державної 

політики регіонального розвитку України в умовах інтеграційних процесів; 

– обґрунтувати напрямки удосконалення державної політики 

регіонального розвитку України в умовах інтеграційних процесів;  

– визначити шляхи трансформації державної політики регіонального 

розвитку України в умовах інтеграційних процесів. 

Об'єктом дослідження є державна політика регіонального розвитку в 

умовах інтеграційних процесів. 

Предметом дослідження є механізм реалізації державної політики 

регіонального розвитку України в умовах інтеграційних процесів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в поглибленні та 

доповненні існуючих знань, теоретичних підходів щодо обгpунтування 

напрямів удосконалення державної політики регіонального розвитку України 

в умовах інтеграційних процесів. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Розпочаті в Україні реформи місцевого 

самоврядування, державної регіональної політики і адміністративно-

територіального устрою формують нові рамкові умови і вимоги для «порядку 

денного» у частині безумовного набуття ними більшої самостійності та 

посилення своєї ресурсної спроможності. Сучасні регіональні органи 

управління вимушені все більше і частіше замислюватися над тим, як 

забезпечити власний сталий соціально-економічний розвиток в унітарній 

Україні і довготривале зростання якості життя місцевого населення шляхом 

реалізації відповідної стратегії регіонального розвитку.  

Цим і обумовлений вибір теми дослідження і постановка завдання, а 

актуальність дослідження обумовлена потребою у вдосконаленні державної 

політики регіонального розвитку України в умовах інтеграційних процесів. 

Дослідженням науково-теоретичних засад формування та реалізації 

державної політики регіонального розвитку в умовах інтеграційних процесів 

займалися такі провідні вітчизняні дослідники, як О. Бобровська, 

В. Вакуленко, І. Дегтярьова, І.Дунаєв, В. Ковальчук, В. Козаков, О. Коротич, 

О. Кучабський, М. Латинін, О. Лебединська, В. Мамонова та ін. 

Однак чимало теоретичних питань стосовно сутності та змісту 

державної політики регіонального розвитку в умовах інтеграційних процесів, 

а також визначення напрямків удосконалення державної політики 

регіонального розвитку України в умовах інтеграційних процесів, 

залишаються недостатньо дослідженими. 

Метою роботи є обгpунтування напрямів удосконалення державної 

політики регіонального розвитку в умовах інтеграційних процесів. 

Для реалізації мети роботи поставлені такі основні завдання: 

– визначити сутність та зміст державної політики регіонального 

розвитку в умовах інтеграційних процесів; 

– виявити особливості державної політики регіонального розвитку в 
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умовах інтеграційних процесів в різних країнах; 

– охарактеризувати сучасний стан та результативність державної 

політики регіонального розвитку України в умовах інтеграційних процесів; 

– обґрунтувати напрямки удосконалення державної політики 

регіонального розвитку України в умовах інтеграційних процесів;  

– визначити шляхи трансформації державної політики регіонального 

розвитку України в умовах інтеграційних процесів. 

Об'єктом дослідження є державна політика регіонального розвитку в 

умовах інтеграційних процесів. 

Предметом дослідження є механізм реалізації державної політики 

регіонального розвитку України в умовах інтеграційних процесів. 

Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження слугують 

фундаментальні положення економічної теорії та теорії державного 

управління, інших гуманітарних та соціальних наук, а також наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених з питань теоретико-методичного 

забезпечення державної політики регіонального розвитку в умовах 

інтеграційних процесів. 

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 дослідження полягає в 

обґрунтуванні науково-практичних засад щодо напрямів удосконалення 

державної політики регіонального розвитку в умовах інтеграційних процесів. 

Новизна наукових результатів конкретизується в положеннях: 

удосконалено: 

– теоретичні підходи щодо необхідності формування та реалізації 

державної політики регіонального розвитку в умовах інтеграційних процесів  
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на основі єдності та взаємозв‘язку таких складових: політико-інтеграційного, 

соціально-економічного, освітньо-наукового, інформаційного, 

мотиваційного; 

дістало подальший розвиток: 

– категорійно-понятійний апарат державно-управлінської науки 

шляхом уточнення змісту поняття «державна політика регіонального 

розвитку», що пов‘язано з необхідністю адаптації його змісту до існуючих 

викликів для розвитку країни в умовах сучасних інтеграційних процесів. 

У першому розділі роботи розглянуто теоретичні засади формування та 

реалізації державної політики регіонального розвитку в умовах інтеграційних 

процесів; узагальнено зарубіжний досвід формування та реалізації державної 

політики регіонального розвитку в умовах інтеграційних процесів. 

У другому розділі роботи здійснено аналіз сучасного стану та 

результативність державної політики регіонального розвитку України в 

умовах інтеграційних процесів; розглянуто проблеми та суперечності 

державної політики регіонального розвитку України в умовах інтеграційних 

процесів. 

У третьому розділі роботи обґрунтовано перспективи та стратегія 

формування та реалізації державної політики регіонального розвитку 

України в умовах інтеграційних процесів; розроблені пропозиції щодо 

напрямів удосконалення державної політики регіонального розвитку України 

в умовах інтеграційних процесів.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в поглибленні та 

доповненні існуючих знань, теоретичних підходів щодо обгpунтування 

напрямів удосконалення державної політики регіонального розвитку України 

в умовах інтеграційних процесів. 

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 

практичній діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування 

для подальшого удосконалення державної політики регіонального розвитку в 

умовах інтеграційних процесів.  
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

1.1. Регіональний розвиток в умовах інтеграційних процесів як 

об’єкт державної політики 

 

За часи незалежності Україна пройшла складний шлях від планово-

адміністративної до ринкової економіки, але непослідовність і 

суперечливість дій, а також безсистемність у формуванні та реалізації 

механізмів державного регулювання призвели до негативних соціально-

економічних зрушень в країні, спричинили суттєві диспропорції у розвиткові 

регіонів. Для подолання негативних тенденцій у розвитку регіонів України 

необхідно визначити основні теоретичні засади державного регулювання та 

напрямки їх удосконалення з точки зору забезпечення необхідних темпів 

розвитку регіону та підвищення рівня життя населення. 

Будь-яке наукове дослідження, в тому числі дослідження в галузі науки 

«державне управління» потребує уточнення, вдосконалення і впорядкування 

понятійного апарату. Не є винятком і проблеми, пов‘язані з державним 

регулюванням розвитку регіону. Перш за все потребує детального і 

комплексного вивчення питання про те, що слід розуміти під дефініціями 

«регіон» та «розвиток», адже від цього в значній мірі залежить який зміст 

набуває державне регулювання розвитку регіону, що є предметом цього 

дослідження. 

Поняття «регіон» походить від латинського «regio», що у перекладі 

означає країна, край, область. Даний термін з'явився ще у другій половині 

XIX століття як визначення країни, області [7]. 

Теорії та підходи до регіоналістики вітчизняних і зарубіжних учених 

віддзеркалюють ставлення до регіону перш за все як до економічної одиниці. 

З точки зору економічної та управлінської науки під регіоном розуміється 
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«частина території держави, що виділилася в процесі суспільного 

(територіального) розподілу праці, яка спеціалізується на виробництві 

певних товарів чи послуг, характеризується спільністю і специфічним щодо 

інших територій типом відтворення; комплексністю і цілістю господарства; 

наявністю органів управління, що забезпечують розв'язання завдань, що 

стоять перед регіоном» [7].  

Більш широко та комплексно поняття «регіон» визначено Мамоновою 

В.В.: «регіон – це адміністративно-територіальна одиниця субнаціонального 

рівня, утворена в законодавчому порядку з врахуванням історичних, 

політичних, соціальних, культурних особливостей з метою здійснення 

державної політики та реалізації спільних інтересів територіальних громад, 

які входять до її складу, через систему органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. Регіон може збігатися з кордоном адміністративно-

територіальної одиниці або об‘єднувати території кількох таких одиниць [4].  

Регіон є основною проекцією регіонального управління. У сучасних 

теоріях регіон досліджується як багатофункціональна і багатоаспектна 

система. Так, італієць Р. Каман‘і узагальнив чотири її парадигми: регіон – 

квазідержава; регіон – квазікорпорація; регіон – ринок; регіон – соціум [42].  

Підкреслюючи роль поняття «регіон» в управлінні, деякі вчені 

пояснюють походження цього терміна не тільки в традиційному ключі, від 

латинського regio (напрям, кордон), але і від regere (вести, направляти, 

управляти). Тим самим підкреслюється, що в значенні даного поняття є дві 

взаємопов‘язані складові: основна – просторова, і метафорична, що має на 

увазі почуття влади [25].  

Надалі варто прийняти висновок В. Малиновського, що в політичній і 

управлінській науках «…слід застосовувати адміністративний підхід, що 

ототожнює регіон з адміністративно-територіальною одиницею, причому, 

вищого рівня. Лише такий підхід з чіткою прив‘язкою до адміністративно-

територіального устрою дає можливість осмислити систему публічної влади 

на територіях. При цьому дві складові – територіальна та владна, що тісно 
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взаємопов‘язані, зобов‘язують установити однозначні просторові параметри, 

що можливі лише в рамках адміністративно-територіального поділу» [69].  

Застосування інших підходів неминуче призведе до методологічної 

плутанини і надмірного суб‘єктивізму. Наприклад, застосовуючи історико-

географічний підхід з метою чіткого визначення просторових меж 

Слобожанщини, стане незрозуміло, який з історичних періодів цієї території 

брати за основу. Ще одним важливим висновком для цілей даного 

дослідження є те, що і в сучасній європейській, і у вітчизняній регіоналістиці, 

регіон все частіше розглядається як всеосяжний територіальний комплекс, 

суб‘єкт і об‘єкт управління.  

Для дієвого державного регулювання розвитку регіону необхідно чітко 

розуміти, що мається на увазі під значенням терміну «розвиток». Аналіз 

наукових публікацій з цього питання свідчить, що сьогодні не існує єдиного 

підходу щодо розуміння цього терміну. 

Термін «розвиток» часто вживається в таких поєднаннях: сталий, 

стійкий, економічний, соціально-економічний розвиток України (або іншої 

країни), регіону, міста. У кожному випадку під розвитком зазвичай, мається, 

на увазі будь-яка прогресивна зміна перш за все в економічній сфері. Якщо 

зміна кількісна, говорять про економічне зростання. При якісній зміні мова 

може йти про структурні зміни або про зміну змісту розвитку, або про 

придбання економічною системою нових характеристик [11].  

Політика – це курс отримання і утримання публічної влади, 

усвідомлено проведена політична лінія або державна стратегія реформ. 

Спираючись на це, коридор трактувань різних похідних політики, у тому 

числі економічної та регіональної, обмежується керованим процесом 

задоволення суспільних соціально-економічних інтересів, сформованих в 

контексті певних суспільних цінностей, потреб і на основі розподілу прав та 

політичної відповідальності за ступінь їх задоволення. 

Попри декілька десятиліть наукових дискусій і сплеску наукових 

теорій, зараз існує два майже протилежні сучасні концептуальні підходи до 
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формування державної політики регіонального розвитку: без урахування і з 

урахуванням її просторового виміру. 

Перший сучасний підхід – просторово-нейтральний, який хронологічно 

спирається на експертний звіт «Порядок денний для зростаючої Європи» (так 

званий «звіт Сапіра» 2004 року) [19], де містилися рекомендації до політиків 

щодо посилення зближення всередині ЄС.  

Політика згуртування ЄС має бути, передовсім, спрямована на країни-

члени, аніж на країни-кандидати до членства і, тим більше, не на 

субнаціональні регіони, хоча вони дуже сильно різняться між собою.  

По суті, акцентувалося на подальшій універсалізації регіональної 

політики поза територіальної специфіки, на розвитку ІКТ і знання-ємних 

галузей.  

По-друге, резонансним став звіт Світового банку «Reshaping economic 

geography 2009». У ньому був зроблений акцент на нову теорію економічної 

географії (П. Кругман), яка виступає за переваги від агломерації навколо 

великих міст: розвиток і зростання будуть незбалансованими, намагаючись 

поширювати економічну активність, впливати лише на бідність і підриваючи 

тим самим бажані зростання і розвиток.  

Підтримувалося концептуальне бачення теорії У. Ростоу, яка 

пропонувала, що сьогоднішні країни, що розвиваються, будуть повторювати 

пройдений шлях розвинених країн світу. Отже вже є достатньо визначений 

шлях розвитку із трендом до подальшої концентрації видобутих ресурсів і 

економічної діяльності у динамічних полюсах зростання. Також робота 

пропонує концептуальне бачення тривимірного розвитку простору «3-D» 

(щільність, відстань і поділ) із набором інструментів політики «3-і» 

(інститути, інфраструктура, інтервенції (втручання)). Кожний вимір має своє 

рішення.  

Так, просторово-нейтральні інституції мають бути спрямовані на 

вирішення проблем нерівномірної щільності населення і агломерацій; 

транспортна інфраструктура має долати проблему значних відстаней; понад-
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національна і регіональна економічна інтеграція і просторово-спрямовані 

втручання служитимуть цілям вирішення проблем розподілу, особливо за 

умов існування національних кордонів [24].  

У підсумку, бажаним результатом є нова теоретична модель розвитку 

на основі «просторово-нейтральних» стратегій і «політики без чіткого 

врахування простору» [24], що має стати найбільш ефективним способом 

надання рівних можливостей і покращення життя людей, незважаючи на 

місце їхнього проживання і роботи. 

Другий сучасний підхід – просторово-орієнтований (ОЕСР, Комітет 

регіонів Єврокомії, Андська корпорація розвитку (далі – CAF)), в якому 

запропоновано майже протилежне концептуальне бачення засад 

регіонального розвитку, що стало відповіддю на вразливість ЄС перед 

фінансовою кризою 2008-2010 рр. і макроекономічну «нову нормальність». 

Його дві ключові ознаки:  

1) перехід від централізованої та ієрархічної моделі на основі цільових 

субсидій, у тому числі спрямованих на скорочення регіональних 

відмінностей і диспропорцій, до набагато ширшої групи різновидів політики і 

механізмів регіонального розвитку;  

2) заснована на тому принципі, що можливості для зростання існують 

на всій території та для усіх типів регіонів.  

Згідно просторово-орієнтованого підходу, питання простору в усіх 

стратегіях розвитку мають бути акцентованими і у значній мірі відбивати 

місцевий контекст. Вони формують потенціал і загальні рамки не лише для 

розвитку відповідних територій, а і для мешканців (і виборців) через прояви 

зовнішніх ефектів. Застосування такого підходу є особливо доречним, коли 

йдеться про перехід не дуже розвиненої території на нову траєкторію 

розвитку або ж до нової, вищої точки рівноваги.  

Таким чином, по-перше, не врахування специфіки конкретної території 

(у термінах культурних, соціальних чи інституційних рис) суперечить самій 

меті політики; по-друге, підхід із врахуванням простору дуже перегукується 
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із проблемою компетентності місцевих еліт під час «політики втручання» 

(policy of intervention) [13].  

Такий погляд знайшов своє продовження у роботі Ф. Барки [18]. 

Виходячи з інституційної структури влади, вчений прослідкував 

закономірності регіональної відсталості через або нездатність (небажання) 

місцевої еліти створювати (посилювати) відцентрові сили агломерацій, або 

зростаючий вплив місцевих адміністрацій на інші території. Дії внутрішньої 

політики розглядаються як спосіб викликати бажані зовнішні зміни. Баланс 

між внутрішніми і зовнішніми силами, через пошук якої органи місцевої 

влади впливають на цілі та ключові проекти місцевого розвитку, має 

відповідати місцевій специфіці.  

Підтримуючи принципово схожу концептуальну точку зору, ОЕСР [11] 

через економетричні розрахунки дійшла висновку, що доречною є підтримка 

розвитку в усіх регіонах, оскільки усі вони можуть показувати ріст і мають 

до цього певний потенціал. Це буде довгостроковим запобіжником 

виключеності, локальної депресивності слаборозвинених територій і 

посилення бідності серед країн-членів ОЕСР.  

Важливим проміжним результатом застосування такого підходу у 

політиці будуть «інтегровані регіональні політики» [25] у вигляді 

скоординованого розвитку інфраструктури декількох регіонів, включаючи 

шкільну освіту, розвиток бізнес-середовища і регіональні інноваційні 

системи, що є «засобом досягнення кращого розвитку місцевих спільнот і 

сукупного зростання» [45].  

Нарешті, у доповіді CAF за 2010 рік [64] також наводиться достатня 

аргументація на користь підходу із урахуванням просторового виміру: 

однією з вагомих відповідей на проблеми регіонального розвитку є 

застосування комплексної політики для кожної території, зокрема, до 

специфіки великих міст, міських районів і регіонів. Наголошено на особливій 

ролі і обмеженнях місцевих і регіональних адміністрацій під час 

децентралізації влади задля розвитку громад, на потенціалі місцевого 
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самоврядування та «м‘яких» інститутів у якості обов‘язкових чинників 

сприяння сталому розвитку регіону. 

На тлі європейських прикладів і зрушень від децентралізації, наразі в 

Україні стає все більше прибічників ціннісної стратегічної спрямованості, 

системного взаємоузгодження прямих і непрямих факторів, що впливають на 

продуктивність місцевих фірм; акцентів на внутрішні активи, а не великі 

інвестиції і зовнішні трансферти; акцентів на можливості, а не на брак 

ресурсу; колегіального і діалогового підходу до прийняття рішень; зниження 

ролі центрального уряду на місцевий розвиток. Реформи регіональної 

політики в ряді країн ЄС і ОЕСР довели, що це «мислення спричинило зсув 

парадигми», і це дозволяє порівняти ці парадигми між собою (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1. 

Порівняння основних парадигм регіональної політики розвитку [28] 

Критерії  «Стара»/класична парадигма «Нова»/сучасна парадигма 

Концептуальна 

база 

Теорії розміщення продуктивних 

сил; ключові чинники – 

порівняльні економічні (вартість 

виробництва, доступність праці…) 

Теорії вивчення регіону;  

ключові чинники – регіональні риси 

і можливості (інноваційне 

середовище, мережі, 

поліцентризм…) 

Сутнісна 

спрямованість 

Вирівнювання розвитку регіонів і 

нівелювання державою 

вразливостей у відстаючих 

регіонах 

Розкриття невикористаного 

потенціалу всіх регіонів для 

підвищення їх 

конкурентоспроможності 

Одиниці 

впливу  
Адміністративні одиниці Функціональні економічні ареали 

Спосіб 

застосування 

Секторальний підхід з акцентом на 

економічні і промислові політики 

Інтегровані і різнобічні програми 

розвитку з великим охопленням 

Акцент Зовнішні інвестиції та субсидії  Ендогенні локальні активи і знання 

Інструменти 

Стимулюючі механізми на основі 

субсидій, державних вливань, 

коштів стратегічних інвесторів 

переважно у фізичну 

інфраструктуру і адресну допомогу 

Комбінації «м‘якого» і «жорсткого» 

капіталу (фінансового капітал, 

ринки праці, бізнес-середовище, 

соціальний капіталу і мережі) 

Актори 
Центральний уряд як головний 

суб‘єкт розвитку політики  

Влада різних рівнів управління за 

участю інших груп зацікавлених 

сторін 

Оцінка 

результатів 

Оцінка фактичних і вимірюваних 

результатів 

Оцінка очікуваних, проміжних і 

фактичних результатів зі 

складністю до їх кількісної оцінки 
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На підставі більшої соціальної спрямованості, демократичності і 

більшого просторового і добровільного соціального охоплення можна 

вважати сучасну парадигму регіональної політики розвитку перспективною 

для України, яка під впливом європейського авторитету була у 2014 р. 

схвалена Урядом України.  

Інтеграція – це один з найважливіших політичних і економічних 

міжнародних і субнаціональних процесів. З одного боку, вона пов‘язана з 

об‘єднанням ресурсів і боротьбою за лідерство, а з іншого – з добровільним 

самообмеженням свободи дій суб‘єкта відносин (держави, міста тощо) за 

допомогою зв‘язків преференціальної співпраці для досягнення спільних 

цілей. По відношенню до регіонального простору і, як наслідок, до 

регіональної економічної політики існує три основні різновиди можливої 

економічної і політичної інтеграції: 1) міжнародна інтеграція країни, 

головними суб‘єктами якої є країни зі своїм національним простором; 

2) межрегіональна інтеграція, суб‘єктами якої є регіони, і яка відбувається на 

субнаціональному просторі; 3) приватнокорпоративна інтеграція, або 

інтеграція капіталів і активів компаній.  

Міжрегіональна інтеграція – це між територіальне зближення зв‘язків 

різних регіональних структур в певних просторово-часових рамках і у дуже 

різноманітних формах взаємодії. У процесі розвитку світового господарства 

національні регіони стають активними учасниками інтеграційних процесів, 

набувають статус суб‘єктів міжнародних економічних відносин, а під 

впливом глобалізації і регіоналізації світових зв‘язків це призводить до 

активнішого використання різних форм співробітництва між регіонами як 

всередині однієї країни, так і поза її межами. Спираючись на структурне 

уявлення сталого розвитку регіону, міжрегіональна інтеграція та 

співробітництво формують такі рамки для модернізації державної політики 

регіонального розвитку: 

- важливість в сучасному механізмі управління розвитком регіону; 

- орієнтир на самодостатній розвиток, який послаблює ізоляцію як 
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сильних, так і слабких регіонів, проте відбувається поляризація груп регіонів 

між собою за рівнем самого розвитку і на основі, передовсім, економічних 

вигід; 

- подолання внутрішньої неподільності регіонів і зовнішніх протидій, що 

є рушійною силою регіонального розвитку. Відсутність спільного кордону і 

самі адміністративні кордони регіонів втрачають значення; 

- пошук і реалізація «великого імпульсу» розвитку ефективно 

здійснюється завдяки зусиллям як самих регіонів, так і держави; 

- єдність мотивації розвитку слабких і сильних регіонів створюється 

імперативами розвитку і формуванням мезо-систем, якi характеризуються 

єдиними критеріями; 

- конструювання мезо-систем в системі механізму управління соціально-

економічним розвитком регіону передбачає єдність принципів; 

- організаційно-технологічні зв‘язки розвиваються у мережевій спосіб 

організації форм співробітництва та інститутів міжрегіональної інтеграції. 

Для регіонів-партнерів з різних країн рамки інтеграції визначаються, 

передовсім, ступенем міждержавного політичного зближення. В тій чи іншій 

мірі міжрегіональні зв‘язки можуть охоплювати різні соціально-економічні 

сфери: освоєння і використання природних ресурсів, науково-технічне і 

гуманітарно-культурне співробітництво, пряме інвестування в місцеві активі 

і вихід бізнесу на зовнішні кредитні програми, перерозподіл і використання 

трудових ресурсів, виробничі зв‘язки кооперації, співпраця в галузі 

енергетики, транспорту, зв‘язку. У регіонах вони розвивалися з урахуванням 

конкретних цілей і визначалися, перш за все, обсягами і структурою 

промислового виробництва. 

Можливості взаємовигідного співробітництва на практиці можуть 

навіть реалізовуватися з мінімальною оглядкою на територіальне 

розташування, що стає можливим завдяки створенню спеціальних 

недержавних інтеграційних структур (асоціацій, холдингів, фінансово-

промислових груп і т.п.). Процес співпраці господарюючих суб‘єктів різних 
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регіонів принципово не відрізняється від взаємодії підприємств одного 

регіону. Створення структур та інститутів, що підтримують різні форми 

міжрегіональних інтеграційних процесів, може здійснюватися в різних 

формах: від асоціативних організацій до створення у макрорегіонах (як для 

єврорегіонів чи на кшталт російських федеральних округів) міжрегіональних 

органів управління, що створює додаткове інституційно-правове поле для 

регіональної влади [12].  

На думку С. Терехової, найбільш значущими інститутами 

міжрегіональної інтеграції є міжрегіональні асоціації економічної взаємодії, 

діяльність яких сконцентрована навколо важливих місцевих питань [12]. 

В міжнародній і міжрегіональній інтеграції особлива роль відводиться 

міжнародному співробітництву прикордонних регіонів і транскордонному 

співробітництву. За наявності політичної волі, як відбулося у сучасному ЄС, 

це дозволяє вирішувати не лише широке коло місцевих проблем, у тому 

числі за рахунок зовнішньоекономічного чинника, а й призводить до 

посилення продуктивних взаємин між ними і додатково забезпечує 

суспільно-політичну злагоду і стабільність в зоні взаємодії (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 

Приклад розвитку інструмента Європейської територіальної кооперації 

(INTERREG) між регіонами країн-членів ЄС у 1990-2020 рр. 

Показники 

стану 

INTERREG I  

(1990-1993) 

INTERREG 

II 

 (1994-1999) 

INTERREG 

III 

(2000-2006) 

INTERREG 

IV 

 (2007-2013) 

INTERREG V 

 (2014-2020) 

Правовий 

статус 
Ініціатива співтовариства 

Інтегровано у регуляцію 

структурними фондами 

ЄС 

Саморегуляція 

Країни-

учасники (за 

внутрішніми 

кордонами) 

11 11 з 15 15 з 25 27 з 28 28 з 28 

Підтверджений 

бюджет (у 

поточних 

цінах) 

1,1 млрд екю 
3,8 млрд 

екю  

5,8 млрд 

євро 

8,7 млрд 

євро 

10,1 млрд євро 

(або 2,8% 

бюджету на 

політику 

згуртування 

ЄС) 

*Джерело: INTERREG, 2016 р. 
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Інтеграційний вплив на регіональну економічну політику також 

пов‘язаний із зовнішніми взаємодіями регіонів різного рівня розвитку та 

залученням зовнішнього капіталу і низкою специфічних внутрішніх 

факторів, таких як:  

 існуючі традиції культурно-гуманітарної взаємодії, що згодом 

посилюються ще й торгово-економічною взаємодією між регіонами; 

 транспортна і комунікаційна доступність базових і сучасних благ 

і послуг;  

 наявність системи якісного і інтегрованого стратегічного 

планування тих сфер, які можуть впливати на соціально-економічний 

розвиток; 

 реальне місце регіону у міжрегіональному поділі праці.  

В умовах конкуренції майже на усіх рівнях і за відсутності 

просторових і юридичних перешкод, праця перетікає з відсталих регіонів до 

більш розвинутих. 

У процесі і міжнародної, і міжрегіональної інтеграції розвинені та 

відсталі регіони керуються різними мотивами, являючи собою сукупність 

різних видів виробничих систем, з різними ресурсами і різними 

технологіями. Деякі галузі дуже нескоро покинуть своє «центральне» місце в 

регіонах з низькими доходами, оскільки для їх базових підприємств життєво 

потрібні специфічні виробничі ресурси (напр., місцева сировина чи технічна 

інформація). З іншого боку, може мати місце «перенесення» традиційних 

виробництв, із стандартизованим виробничим процесом в менш бажані 

регіони, як припускає гіпотеза про регіональний життєвий цикл. В результаті 

– дистанція між розвиненими і відсталими регіонами може залишатися 

незмінною в якісному, а не в кількісному відношенні. 

Нростаюча комплексність процесів інтеграції та її вплив на кожний 

рівень управління – від корпоративного до наддержавного – пов‘язані з 

загальною стратегією розвитку умовного регіону і вектором економічних 

перетворень в ньому. Це створює чимало перешкод для узгодження позицій 
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між національними урядами та регіонами щодо консенсусу навколо 

бюджетних і політичних пріоритетів для субнаціональних і міжнаціональних 

проблем як на національному рівні, так і на рівні регіональних блоків країн. 

Це пояснює нерівномірність динаміки процесів зближення і співробітництва 

між регіонами навіть в рамках однієї країни.  

Отже, інтеграційні процеси не ставлять під сумнів роль держави як 

основних суб‘єктів регіональної політики, оскільки ступінь консолідації 

позицій органів наддержавного управління, як спільні структури ЄС, чи 

регіональної і муніципальної влади, як представницькі органи регіону чи 

великого метрополітенського ареалу, не йдуть ні в яке порівняння з тією 

консолідованою позицією, яка формується на національному рівні 

центральною владою. Інтеграційні процеси, суб‘єктами яких можуть бути 

сучасні регіони, агрегують інтереси регіонів, обіймаючи їх загальним 

контуром з конкретними «точками входу» на ззовні, але не роблячи їх 

повністю тотожними. Разом з тим інтеграція спроможна суттєво впливати на 

позиціонування окремих регіонів в міжнародній системі, забезпечуючи їм 

для цього додаткові фінансові і організаційно-комунікаційні ресурси, як 

джерело сталого довгострокового розвитку.  

 

1.2. Сутність та зміст державної політики регіонального розвитку 

 

Забезпечення сталого розвитку регіону вимагає формування та 

забезпечення функціонування відповідного механізму державного 

регулювання, важливим інструментом якого є стратегічне планування 

розвитку територій на регіональному й місцевому рівнях. Здійснюючи 

державну регіональну політику, уряд країни зобов‘язаний чітко й 

обґрунтовано сформулювати цілі розвитку, розподілити їх на галузеві та 

регіональні рівні, поставити завдання перед суб‘єктами підвідомчих 

територій, інвестувати державні програми і проекти, забезпечити контроль за 

виконанням законодавчих актів, правових норм.  
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Державне регулювання розвитку регіону представляє собою систему, 

що характеризується рядом аспектів, серед яких: 

 методологічний, що представляє державне регулювання 

регіонального розвитку як сукупність принципів, форм, методів і 

інструментів, використовуваних у процесі регіонального управління. Саме 

методологічна обґрунтованість державного регулювання економічної й 

соціальної сфери регіонів забезпечує дієвість заходів регулювання, 

спрямованих на досягнення поставлених цілей. Варто також відмітити, що 

методологічну основу системи державного регулювання регіонального 

розвитку становить регіональна політика; 

 організаційний, що забезпечує єдність розгляду техніко-

економічних, соціальних і екологічних відносин у процесі розвитку регіону 

через функції органів управління; 

 соціально-економічний, що забезпечує аналіз регіональної системи 

на основі існуючих форм власності й перспективного економічного 

потенціалу території [5].  

Сутність та зміст державного регулювання розвитку регіону 

конкретизується в реалізації його організаційних та методичних принципів. 

1. Принцип історизму. Він має універсальне методологічне значення, 

дає змогу об‘єктивно оцінити відносну цілісність, завершеність того чи 

іншого етапу соціально-економічного розвитку регіонів країни. 

2. Принцип єдності регіональної політики суспільства та 

господарського будівництва. Орієнтує на комплексний підхід до врахування 

природно-господарських особливостей кожного регіону, завдань його 

економічного та соціального розвитку; передбачає поєднання економічних 

методів управління та місцевої ініціативи, відповідальність місцевих органів 

управління за комплексний розвиток відповідних регіонів. В обґрунтуванні 

рішень соціально-економічного розвитку регіону мають враховувати 

економічні, соціальні, екологічні, організаційні та технічні чинники. 

3. Принцип пріоритетності. Сприяє аранжуванню цілей і завдань 
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соціально-економічного розвитку регіону відповідно до просторової стратегії 

його комплексного розвитку та реальних виробничо-економічних і ресурсних 

можливостей, орієнтує на дотримання соціальної спрямованості 

використання рекреаційних, матеріальних та фінансових ресурсів, а також 

засобів подальшого розвитку соціальної інфраструктури.  

4. Принцип варіантності. Передбачає необхідність вибору шляхів 

досягнення цілей і розв‘язання завдань регулювання розвитку регіону, певні 

зрушення у галузевій і територіальній структурах господарства регіону, 

використання його природних та економічних ресурсів. Варіанти 

регіонального розвитку складаються на основі альтернативності 

проектованих темпів і пропорцій розвитку галузей, технічних і технологічних 

рішень в організації виробничих процесів, змін у забезпеченні сировиною, 

матеріалами, паливно-енергетичними і трудовими ресурсами. 

5. Принцип пропорційності забезпечення фінансовими ресурсами за 

рівнями адміністративно-територіальної ієрархії та розширення фінансово-

економічної самостійності територіальних одиниць нижнього рівня. 

Ґрунтується на поєднанні територіального бюджету з позабюджетними 

фондами комплексного розвитку, що формуються за рахунок діяльності 

підприємств і коштів населення [7].  

6. Принцип синхронізації дій передбачає здійснення основних 

реформ, які впливають на соціально-економічний розвиток регіонів, 

узгодження, пріоритетів і дій центральних, місцевих органів державної влади 

та місцевого самоврядування щодо регіонального та місцевого розвитку. 

7. Принцип субсидіарності ґрунтується на такому розподілі 

повноважень між різними рівнями влади, коли надання адміністративних та 

управлінських послуг максимально наближене до споживача. В цьому 

випадку відповідно ведеться розподіл фінансів, що забезпечує належний 

рівень якості послуг. 

8. Принцип програмування. Політика регіонального розвитку 

здійснюється на основі взаємозв‘язаних довгострокових стратегій, планів та 
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програм розвитку як на державному, так і на регіональному, а за потреби й на 

субрегіональному, рівнях. Принцип передбачає щорічне планування 

необхідних витрат державного бюджету, що є запорукою забезпечення 

прозорості, стабільності та синхронізації дій щодо політики розвитку 

регіонів. 

9. Принцип конкурентності передбачає конкурентні умови отримання 

кредитів та субвенцій на виконання проектів і програм місцевого розвитку, 

основаних на кращій маркетинговій стратегії, техніко-економічних 

обґрунтуваннях та бізнес-планах [8].  

У науковій літературі з регіоналістики склалися різні підходи до 

визначення сутності державного регулювання регіонального розвитку, 

причому більшість дослідників розуміє його як систему впливів держави на 

соціально-економічну ситуацію в регіоні.  

Типовою є позиція авторів Б.М. Шульберга, В.В. Котилка та ін. 

монографії «Регулювання територіального розвитку в умовах ринкової 

економіки», які під державним регулюванням регіонального розвитку 

розуміють специфічний вплив міждержавних, державних і місцевих органів 

управління на розвиток конкретних територій через фінансування цільових 

програм, пільгове кредитування й оподаткування, а також стимулювання 

регіонального розвитку шляхом використання бюджетних та позабюджетних 

фондів, укладання міждержавних договорів для досягнення конкретних 

соціальних цілей і пріоритетів [1].  

Автори монографії «Управління розвитком регіону» стверджують, що 

державне регулювання регіонального розвитку – це цілеспрямована 

діяльність держави в особі відповідних законодавчих, виконавчих і 

контролюючих органів, які за допомогою системи різних підходів і методів 

забезпечують досягнення поставленої мети й вирішення намічених 

економічних і соціальних завдань, що відображають конкретний етап 

розвитку регіональної економіки [5].  

Розвиток регіону – багатовимірний і багатоаспектний процес, який 
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доцільно розглядати не тільки з погляду сукупності різних соціальних та 

економічних цілей. Не менш важливими цілями державного регулювання 

розвитку регіону мають бути поліпшення освіти, забезпечення рівності 

можливостей, розширення особистої свободи, покращення навколишнього 

середовища, збагачення культурного життя тощо.  

Об‘єктивність та достовірність наукового дослідження розвитку 

регіону в сучасних умовах може бути досягнуто лише за умови ―інтеграції‖ 

методології суспільних наук, оскільки суспільство та економіка в цілому 

дедалі більше стають єдиною органічною цілісністю, де не тільки економічні 

та соціальні, а й політичні, культурні, антропологічні, екологічні складові 

взаємно корелюються, тісно переплітаючись між собою.  

Так, наприклад, К. Поланья пропонує аналізувати капіталізм під кутом 

зору соціальних відносин, інститутів державного регулювання, впливу 

культури та звичаїв на економіку [6].  

Веблен Т. у праці ―Теорія бездіяльного класу‖ критикує економічну 

науку за концентрацію уваги лише на ринковій ціні, тобто на 

закономірностях ринкової економіки, тоді як причини та наслідки цього 

розвитку залишилися поза увагою. Критикуючи ототожнення економічного 

інтересу з грошовим, Т. Веблен аргументує тезу про недооцінку людської 

особистості в економічному розвитку [9].  

Вебер М. обґpунтував теорію рівнозначності матеріальних і духовних 

детермінант у суспільному розвитку. Він ставить в один методологічний ряд 

економічний, політичний, культурний, освітній, релігійний та інші чинники. 

Ні матеріальні інтереси, ні ідеї, на думку М. Вебера, не існують ізольовано, 

одне потребує іншого як доповнення й завершення [2].  

Радикальна трансформація економіки України на сучасному етапі 

сконцентрувала увагу вчених на проблемах формування ринкового 

середовища, причому здебільшого лише на питаннях свободи 

підприємництва, лібералізації економіки та ціноутворення. І. Малий, 

М. Диба, М. Галабурда наголошують на однобокості такого підходу: 
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―...сьогодні на формування механізму вільного підприємництва, економічних 

пропорцій та забезпечення темпів економічного зростання впливають не 

тільки економічні закони, а й культура, право, політика, мораль тощо‖ [3].  

Тому, ми вважаємо, у питаннях дослідження особливостей державного 

регулювання розвитку регіону сутності потрібно використовувати 

міждисциплінарний методологічний підхід.  

Державне регулювання розвитку регіону доцільно розглядати як вплив 

держави, спрямований на створення політичних, економічних, соціальних, 

екологобезпекових, культурних, освітніх, релігійних та інших умов для 

переходу регіону від існуючого стану функціонування до кращого порівняно 

з попереднім та забезпечення підвищення рівня життя населення (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Процес реалізації державної політики розвитку регіону. 
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впливають на господарську діяльність, а також надати оцінку історико-

культурного потенціалу, наявних природно-кліматичних, земельних, 

трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, якими володіє регіон та 

перспективи його розвитку у довгостроковій перспективі. 

У структурному відношенні система показників, яка характеризує 

ефективність та результативність державного регулювання розвитку регіону 

може бути згрупована за такими напрямками: історико-культурний 

потенціал; земельні, мінеральні, водні, лісові, фауністичні, флористичні, 

рекреаційно-заповідні, природно-кліматичні ресурси тощо. Зрозуміло, що 

наявність або відсутність тих чи інших ресурсів сприяє розвитку регіону або 

гальмує його, впливає на його спеціалізацію, визначає місце і роль регіону в 

економіці України. 

Необхідною складовою сучасної регіональної політики є 

міжрегіональні економічні зв‘язки, транскордонне співробітництво та 

інтеграційні процеси. Ефективність державного регулювання в цьому 

напрямку оцінюється за такими основними показниками: 

зовнішньоторговельний обіг прикордонних регіонів; обсяги реалізації 

спільних програм; обсяги експорту (імпорту); зовнішньоторговельне сальдо; 

товарна й географічна структура експорту (імпорту); рівень 

диверсифікованості зовнішньої торгівлі; питома вага високотехнологічної 

продукції та продукції високого ступеня перероблення і сировини в структурі 

експорту та імпорту. 

Покращення здоров‘я, сприяння доступу до якісної освіти та знань, 

забезпечення соціальною інфраструктурою – неодмінні складові підвищення 

добробуту населення регіону. Для покращення здоров‘я населення, 

підвищення якості надання медичної допомоги у сфері охорони здоров‘я та 

освітніх послуг вбачається за необхідне використовувати такі показники 

ефективності державного регулювання: кількість фельдшерсько-акушерських 

пунктів та лікарень, медичних закладів, закладів освіти та науки; рівень 

кваліфікації, соціальний статус і оплата праці медичного та педагогічного 
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персоналу; обсяги державного фінансування щодо зміцнення матеріально-

технічного стану закладів охорони здоров‘я та впровадження сучасних 

технологій діагностики, лікування і профілактики; рівень та темпи зміни 

народжуваності та смертності населення, у тому числі від хвороб; коефіцієнт 

природного приросту населення на 1 тис. осіб; показник охоплення освітою 

дітей у дошкільних навчальних закладах та закладах початкової й повної 

загальної середньої освіти; рівень міграції населення тощо.  

Важливим напрямком державної політики розвитку регіону повинно 

бути створення культурно-оздоровчого середовища, критеріями ефективності 

функціонування якого повинні стати такі показники, як обсяги бюджетного 

фінансування заходів з обліку, збереження та охорони пам‘яток культурної 

спадщини; обсяги фінансування закладів культури в обсягах, достатніх для 

виконання функціональних завдань. 

Екологічна ситуація в Україні характеризується значними 

регіональними відмінностями за рівнем техногенного навантаження на 

довкілля. Важливим напрямом розвитку суспільства є забезпечення безпеки 

життєдіяльності людини. Потребує постійної уваги з боку держави 

вирішення природно-екологічних та санітарно-ветеринарних проблем. Тому 

необхідно запровадити дієву систему належного контролю з боку держави, 

узгоджену із завданнями сталого розвитку і спрямовану на суттєве 

поліпшення стану довкілля, безпеки продукції та технологій виробництва.  

Як зазначається у сучасній аналітичній і спеціальній літературі з 

регіонального розвитку [41], глобальними універсальними трендами 

сучасного етапу соціально-економічного розвитку територій є: урбанізація; 

міграція; інформатизація суспільства та проникнення нових 

телекомунікаційних технологій; формування економічної системи що 

базується на знаннях; глобальні виклики щодо забезпеченості 

продовольством та природними ресурсами (особливо водою та родючими 

ґрунтами); зростання за принципами стійкого розвитку; регіоналізація; 

децентралізація управління; скорочення можливостей макроекономічного 
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регулювання з боку національних держав; поява нових глобальних 

економічних суб‘єктів на регіональних ринках. 

Зважаючи на те, що одна з сучасних особливостей розвитку 

регіоналізації в Україні полягає у включенні виробничих і гуманітарних 

суб‘єктів в «орбіти інтересів» за межами України, тому і глобалізація, і 

інтеграція стають двома домінантними факторами формування регіональних 

економічних і галузевих систем. Це, у свою чергу, є значним викликом до 

регіональних органів влади з приводу своєчасного реагування на об‘єктивні 

зовнішні впливи та модернізації регіональної економічної політики. 

Найбільш потужні тренди економічного розвитку регіонів в умовах 

глобалізації і міждержавної інтеграції, які є актуальними для сучасної 

України такі: 

1) Посилення конкуренції між регіонами, провідними містами і 

громадами за інвестиції, нові драйвери зростання, які здатні виділити 

територію на національному та континентальному рівні, забезпечити його 

конкурентоспроможність в довгостроковій перспективі. Окремо зазначимо на 

ролі децентралізації управління. Децентралізація змусить українські регіони, 

міста і об‘єднані громади більш жорстко конкурувати за інвестиції та 

людський капітал. Це – найсильніший стимул для модернізації влади і 

соціальних інститутів, поліпшення умов для розвитку середнього та малого 

бізнесу на місцях [12].  

У цій конкуренції будуть переможці і переможені. Для останніх 

очевидні ризики соціальної нестабільності, але є механізми, здатні їх 

знизити. Механізм конкурентних виборів здатний, хоча і з чималим лагом у 

часі, забезпечити ротацію влади задля покращення якості управління. Проте, 

зважаючи на помірний темп у добровільному об‘єднанні громад в Україні у 

2015 році, існує ризик появи failed states з гострими бюджетними проблемами 

і з низькою якістю управління. 

2) Регіоналізм і розвиток локальних спільнот стали мейнстрімом в 

країнах ЄС, що зумовило появу і розвиток глокалізації. Вона відображає 
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такий шар світової свідомості, для якого характерно одночасно і 

відстоювання спільнотою своєї самобутності (локальності) і прагнення до 

стирання колишніх просторових кордонів, до зміцненню зовнішніх зв‘язків 

[12].  

У цьому сенсі глокалізація відображає спряженість між гомогенізацією, 

яку несе глобалізація та гетерогенізації, як проявом локального, 

специфічного, традиційного. 

3) Зростаючий тренд багатополюсного світу сприяє розвитку 

міждержавної інтеграції. Така інтеграція спирається на цивілізаційні 

цінності, «полюси цивілізаційного впливу», які сповідують спільні традиції, 

власну ідеологію і стиль життя (відповідно, «європейський» ЄС, «азійський» 

АСЕАН, «латиноамериканський» МЕРКОСУР). Таким чином, регіональна 

інтеграція підтримує високий рівень внутрішньої різноманітності людства, а 

тим самим – і стійкості, адже доведено, що стійкість будь-якого виду прямо 

пропорційна ступеню його внутрішньої різноманітності. 

4) Поширення поліцентричної моделі організації національного, 

регіонального і міського просторів. Особливо це розвинулося у сучасному 

Євросоюзі. Мета – забезпечити більш рівномірний розвиток якомога більшої 

за площею території шляхом створення нових повнофункціональних «точок 

зростання» і вирівнюючи можливості для розвитку. Між регіонами, 

населеними пунктами інтенсивно розвиваються рівноправні горизонтальні 

зв‘язки. Інтеграція та співпраця дозволяють містам різного рангу і типів 

давати колективну відповідь на виклики глобалізації та посилення 

конкуренції. Малі та середні міста отримують можливість розвитку своєї 

спеціалізації, а великі міста починають претендувати на вигідне «вузлове» 

положення в глобальних і міжрегіональних потоках інформації, людей, 

капіталів, товарів і послуг, а також у мережах міського розселення. 

5) Створення нових зон регіонального впливу і послаблення 

формального контролю національного уряду. Це стає логічним наслідком 

політики поліцентризму і запровадження децентралізації управління по мірі 
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підвищення рівня розвитку країни. Це втілюється у посиленні юридичних і 

ресурсних повноважень місцевих рад, у посиленні їх відповідальності за 

вирішення завдань розвитку регіонів, у послабленні ролі адміністративного 

ресурсу у регулюванні економічних, політичних та інших процесів в регіонах 

[35]. 

6) Поширення мережевої сітьової (горизонтальної) взаємодії на 

недержавному і міжмуніципальному рівні. Об‘єктивною передумовою цьому 

стає, по-перше, схожість наявних вузлових функцій і ступеню розвитку 

зацікавлених регіонів, а також очевидна можливість їхнього взаємного 

доповнення один одного і спільного посилення конкурентоспроможності 

один одного. Такі мережеві структури слугують достатньо стійким, 

зрозумілим і демократичним інструментом для формування нових 

регіональних коаліцій, встановлення нових інформаційних зв‘язків 

(інформаційних вузлів), через які регіони і територіальні громади 

включаються в континентальні і глобальні світові угрупування та процеси 

[24]. 

7) Поширення міжрегіональної взаємодії як всередині держави, так і 

поза її межами. Вона визначається не адміністративними ресурсами, а 

економічною доцільністю, рівнем культури здійснення різних видів 

діяльності. В такому разі національні кордони взагалі не є перешкодою для 

взаємодії публічних інститутів і новостворених місцевих громад. 

8) Розвиток міжнародного комунікаційного середовища, в якому 

поширюються нові суспільні та управлінські практики, оціночні стандарти та 

соціально-психологічні установки [17]. 

9) Тренд орієнтації державного і регіонального управління на 

ініціативне посилення ролі регіону у розкритті власного потенціалу. Це стає 

об‘єктивним наслідком прояву інших вищезгаданих трендів і 

закономірностей. Результативність регіонального управління і регіональної 

економічної політики в сьогодні оцінюється як з позицій підвищення 

конкурентоспроможності регіону у загальнодержавному просторі, так і з 
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точки зору широти і глибини входження регіону у систему 

світогосподарських зв‘язків і процесів шляхом повнішого розкриття власного 

потенціалу. Це базується на багатосторонньому урахуванні зовнішніх 

факторів і умов. Так, серед основних цілей регіонального розвитку і 

державної регіональної політики провідних держав (Китай, ЄС) сьогодні є:  

 надання регіонам можливостей розкрити їх порівняльні конкурентні 

переваги та сприяти їх просуванню на глобальних ринках,  

 впровадження реформ, спрямованих на досягнення рівного доступу 

населення у всіх без виключення регіонах до базових публічних послуг 

однакової якості, 

 досягнення гармонії у економічному та соціальному розвитку, 

підвищення якості життя та купівельної спроможності населення всіх 

регіонів та ін. [37]. 

Нарешті, перетин розглянутих вище підходів і теорій до подолання 

відсталості і модернізації економічного простору разом з наведеними вище 

закономірностями і визначальними трендами у регіональному розвиткові і 

управлінні дозволив узагальнити основні закономірності в їх еволюції. 

1) Одним зі змістовних проявів сучасних теорій є детермінація фази 

(сучасної і майбутньої) просторового розвитку, а також вивчення проявів, 

тенденцій, закономірностей поведінки просторів і суб‘єктів його 

регулювання у певних координатах часу, сили, місця. Сучасна фаза 

просторового розвитку характеризується глибинними інтеграційними 

процесами, спрямованими як назовні, так і в середину. 

2) Розуміння комплексної модернізації регіональної економічної 

політики залежить від фокусу охоплення. Чим «нижче» фокус розгляду, тим 

ближче воно до співвідношення окремих часткових концепцій і фрагментів 

реального буття. 

3) Посилюється процес взаємопроникнення і взаємопереплетіння сфер 

публічного управління і шарів простору, що з теоретичної точки зору 

виражається у конвергенції підходів і міждисциплінарних теоретичних 



 32 

конструкцій, а з практичної – у появі нових форм суперечливих тенденцій: 

глобалізації, просторової поляризації, регіоналізації та ін. 

4) У теоретичних конструкціях, пов‘язаних з майбутньою фазою 

економічного розвитку сучасних де-індустріалізованих регіонів, 

передбачується зменшення техногенного характеру виробництва та 

визначення інформації, інтелектуального капіталу, знань в якості головної 

рушійної сили майбутнього, але за умови нової індустріалізації в них. 

Формується ядро неомоделі регіонального розвитку, яка віддає пріоритет 

поширенню нових знань та етичним і антропоцентричним цінностям над 

матеріальними. 

5) В основі модернізації економічного простору регіонів і РЕП має 

лежати сталий розвиток, оскільки ідея цілісності життя в її різноманітті, на 

яку спирається теорія сталого розвитку, відкриває можливості для 

осмислення еволюції живого. Поява екологічних, соціальних та економічних 

проблем, пошук шляхів гармонійного розвитку людини і біосфери висуває на 

перший план ідею коеволюції [12]. 

Отже, подальша стабілізація розвитку вітчизняної економіки значною 

мірою залежить від забезпечення позитивної динаміки показників розвитку 

регіонів. Вирішення цього завдання вимагає забезпечення ефективного 

функціонування усіх структурних елементів механізму формування та 

реалізації відповідної державної політики регіонального розвитку . 

 

1.3. Особливості державної політики регіонального розвитку в 

умовах інтеграційних процесів в різних країнах 

 

Вибір регіонального рівня для модернізації як засобу вирішення 

завдань публічного управління і розвитку економіки зовсім не є 

безальтернативним. Розглянемо розвиток, оновлення, «осучаснення» певного 

об‘єкту або процесу, тобто трансформація його задля набуття рис, що 

притаманні більш просунутим аналогам в руслі ідеології бенчмаркінгу – 
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порівняння з іншими об‘єктами, в тому числі, з об‘єктами-лідерами в даній 

сфері і запозиченням їх найбільш прогресивних рис. Тобто регіональний 

розвиток передбачає сприйняття сторонніх передових досягнень («кращих 

практик») публічного і просторового управління з умови адекватності 

порівнювального досвіду і системності в діях. 

Уточнення методологічних положень формування ресурсного 

забезпечення і механізмів регіонального розвитку буде здійснено крізь 

призму посилення організаційної та інституційної спроможності регіональної 

ланки управління, у тому числі її економічної суб‘єктності і спроможності 

регіону, одночасно з отриманням зиску від глобалізаційних і інтеграційних 

трендів та процесів при посильній нейтралізації загроз від них же. Це 

охоплює аспекти за трьома напрямами, які містять суттєвий потенціал для 

регіонального розвитку і витікають із власних повноважень сучасного 

регіону в умовах децентралізації:  

1) просторовий розвиток і планування, 

2) економічний розвиток регіону, 

3) інтегроване управління розвитком і міжнародна включеність. 

Отже, розглянемо основні напрями регіонального розвитку. 

У регіональному плануванні розселення за умов глобалізації, 

посилення конкуренції і одночасно – інтеграції та співробітництва 

застосовується полімасштабний підхід. Він передбачає аналіз розвитку 

території, зокрема міста (регіонального центру), відразу по декількох рівнях: 

а) глобальної та регіональної (континентальної) системи міст; б) системи міст 

країни, особливо того ж рангу; в) системи міст регіону (області), міських і 

сільських поселень, що входять у міську агломерацію; г) внутрішньої 

територіальної структури самого міста. Сучасний європейський 

«інтегрований» порядок денний у просторовому розвиткові і плануванні 

«спирається на партнерство між наднаціональними органами ЄС і 

національними урядами, але із обов‘язковим залученням регіональних і 

місцевих органів влади» [29].  
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Важливо, що під традиційним впливом традицій децентралізації, 

поступово розмивається «серединний» рівень окремих країн-членів, а на 

перший план виходять, з одного боку, наднаціональні структури і механізми 

і, з іншого боку, – його «атоми» – регіони. Регіони-стільники стають 

основними ланками загальноєвропейського політичного простору, формуючи 

«Європу регіонів» і відповідний політичний порядок денний. 

Регіональна політика ЄС – це, передовсім, інвестиційна політика. 

Прийнята в сучасному ЄС ідеологія організації простору і розвитку міст 

методологічно передбачає перехід від ієрархічної до мережевої – 

поліцентричної – моделі на всіх територіальних рівнях. Кожна територія, яке 

входить у відповідну класифікаційну мережу, володіє широким набором 

функцій. Розширення функцій і, отже, підвищення рангу регіонального 

центру в ієрархії міст тягне структурні зрушення у місцевій економіці та 

зростання значущості сфери управління та послуг. Це забезпечується 

реалізацією таких чотирьох груп принципів [12]: 

1) просторові принципи. Поліцентризм протилежний моноцентризму, 

при якому домінуючий центр забезпечує усіма типами послуг ареал свого 

впливу, взамін «висмоктуючи» людські, матеріальні і природні ресурси; 

2) економічні принципи поліцентризму, які полягають у використанні 

переваг центрального розташування, концентрації та економії на масштабі 

виробництва товарів або послуг за відсутності додаткових витрат, пов‘язаних 

з надмірним зосередженням економічного і людського потенціалу в одному-

двох столичних регіонах. Мета поліцентричного розвитку – у підвищенні 

конкурентоспроможності в глобалізованій економіці як окремих центрів, так 

і країни або регіону в цілому за рахунок скорочення міжрегіональних 

відмінностей; 

3) політичні принципи поліцентризму – рівномірний і погоджений 

розвиток декількох центрів неможливий без певного рівня розвитку 

демократії, політичної децентралізації та регіоналізації (делегування частини 

повноважень центрального держави регіонам), ослаблення бюрократії; 
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4) культурні принципи поліцентричного розвитку охоплюють свідомий 

вибір суспільства і органів публічного управління.  

Головними передумовами поліцентричного розвитку в ЄС на різних 

просторових рівнях стали: 1) разюча історична відмінність у рівнях розвитку 

різних регіонів з різними виконуваними функціями; 2) висока 

мультимодальна транспортна доступність і розвинені зв‘язки між полюсами 

багатьох міських систем; 3) своєрідна привабливість («непровінційність») 

кожного «полюси» або «вузла»; 4) розвинута регіональна і локальна 

самосвідомість (ідентичність); 5) гіпертрофія столичних агломерацій і 

необхідність їх розвантаження [35]. 

Об‘єктивні зміни в суспільстві і регіональна політика на принципах 

поліцентризму призвели до глибоких змін у територіальній структурі країн 

Євросоюзу. Переважання «горизонтальних» зв‘язків між регіональними 

центрами, середніми і малими містами над «вертикальними» («столиця – 

регіональні центри – інші міста») вказує на ослаблення ієрархічних відносин. 

На периферії спостерігається активний розвиток і зміцнення нових полюсів 

зростання. Наприклад, територіальна структура Франції вже не визначається 

домінуванням Парижа в більшості видів діяльності. 

Особливу увагу в територіальному плануванні сучасного ЄС 

приділяється великим регіональним центрам – так званим «регіональним 

метрополіям». Метрополізація розуміється як процес зростаючої 

концентрації соціального, культурного та фінансового капіталу, сучасних 

форм економічної активності та креативного потенціалу в найбільших містах, 

що мають вигідне «вузлове» положення. До таких міст тяжіють навколишні 

урбанізовані території, формування яких забезпечує нові можливості для 

розвитку місцевих спільнот (нова якість життя) і економіки, її диверсифікації 

та підвищення інвестиційної привабливості за рахунок створення більш 

різноманітного ринку праці, більш ємного споживчого ринку і концентрації 

та узгодження пріоритетних проектів розвитку базової інфраструктури. 

У країнах, які недавно вступили в ЄС, найбільші міста починають 
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виконувати у своїх регіонах частину столичних функцій, визначаючи 

напрями структурних зрушень (рис. 1.2).  

 

 
 

Рис. 1.2. Метрополітенські регіони в ЄС. 

*Джерело: Metrex network, UrbanAudit, 2011 р. 

 

Вони найбільш істотно просунулися по шляху переходу до 

постіндустріального розвитку. Регіональні центри мають важливі 

адміністративні та інституціональні ресурси і значно випереджають інші 

міста за якістю населення і різноманітності функцій, є головними вузлами 

нових мережевих структур різної конфігурації – мереж оптової та роздрібної 

торгівлі, ділових та особистих послуг, транспорту, центрами муніципальних 

спілок та громадських організацій, місцями проведення їх з‘їздів та інших 

заходів. Провідні регіональні центри є лідерами своїх регіонів за 

матеріальним, науковим, освітнім та культурним потенціалами, є 

генераторами нових ідей і програм розвитку. 

У Європі раціональна організація простору за допомогою активної 

регіональної політики навколо великих регіональних центрів та їх 
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агломерацій (за офіційно прийнятою термінологією – функціональних 

міських районів, FUA) розглядається в якості одних з ключових факторів 

економічного зростання та підвищення глобальної конкурентоспроможності. 

Основоположними у сфері субнаціональної (регіональної, міської та 

ін.) політики ЄС стали так звані «Лейпцизькі принципи» (1994 р.): розвиток 

збалансованої та поліцентричної міської системи і нових відносин між 

містами та сільською місцевістю; забезпечення рівності в доступності 

інфраструктури та знань; сталий розвиток, розсудливе управління та захист 

природи і культурної спадщини [52]. Замість традиційного посилення 

взаємодії центру і периферії завдяки інфраструктурі, поліцентрична модель в 

Європі має призвести до таких результатів:  

- створення на просторі Євросоюзу декількох центрів глобальної 

інтеграції; 

- посилення збалансованості системи регіонів-метрополій і міських 

транскордонних кластерів; 

- створення інтегрованих моделей розвитку міст і прилеглих сільських 

територій; 

- посилений розвиток співпраці по мережевому принципу в ряді 

областей (освіта і наука, збереження і примноження культурної спадщини, 

місцевий транспорт, інтеграція нових мігрантів) [14]. 

У сучасній регіональній політиці ЄС в контексті Стратегії «Європа-

2020» основними елементами є: 

1) Оновлене загальноєвропейське бачення територіального розвитку. 

Сьогодні воно охоплює три напрями: а) політика «згуртування»: допомога у 

подоланні відставання менш розвиненим регіонам, розташованим в 

основному в країнах-нових членах ЄС. У політиці «згуртування» важливу 

роль відіграє транспортна інфраструктура, на розвиток якої у програмному 

періоді 2006-2013 рр. було виділено 22% загального бюджету на весь цей 

напрямок; б) підвищення конкурентоспроможності регіонів в європейському 

та глобальному масштабі, розвиток «економіки знань» та зростання 
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зайнятості; в) сприяння міжрегіональному та прикордонному 

співробітництву, оскільки межі не повинні служити бар‘єрами для розвитку 

господарських зв‘язків і для мобільності людей – навпаки, прикордонні 

райони покликані стати локомотивами розвитку, «вогнищами інновацій». 

2) Ціннісно-ідеологічне акцентування на створенні можливостей для 

розвитку в майбутньому. Якщо раніше політика регіонального розвитку та 

регіональної модернізації була спрямована на компенсацію проблем, що 

накопичилися в історичному минулому, в тому числі і наслідків 

деіндустріалізації міст і передмість, то тепер вона являє собою політику, яка 

орієнтується на створення можливостей для розвитку в майбутньому і 

мобілізацію недостатньо задіяного потенціалу регіонів та міст. 

3) Підвищення ефективності роботи фондів фінансування – за рахунок 

спрощення та гармонізації правил діяльності різних фондів, включаючи 

Фонд розвитку сільськогосподарських, морських і риболовецьких регіонів. 

4) Запобігання появі нових кризових явищ на національних ринках 

праці. Зіставляючи з індикаторами досягнення головних цілей «Європа-

2020», умови укладених «договорів про партнерство» можуть змінюватися. 

На підставі оновлених критеріїв досяжності, додаткові резервні кошти 

можуть спрямовуватися на заохочення тих національних регіонів, які 

демонструють найкращі результати у досягненні поставлених перед ними 

завдань економічного, соціального та територіального згуртування. 

5) Підвищення фінансової відповідальності місцевих органів влади за 

недалекоглядність і безініціативність – для покращення макроекономічної 

політики та уникнення випадків поганого управліннями проектами, 

Єврокомісія отримала можливості зміни програм або їх призупинення у 

випадках, якщо адміністрацією регіонів не вживаються заходи щодо 

виправлення зазначених недоліків. 

6) Підтримка кластерів, про що свідчить флагманська ініціатива 

«Промислова політика епохи глобалізації». Вважається, що кластери можуть 

стати мостом до сучасної промислової політики та полегшити перехід до 
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регіональної конкурентоспроможності, заснованої на модернізації 

традиційної господарської діяльності за рахунок інновацій. В Європі 

ініціатива щодо створення кластерів, як правило, надходить з боку місцевих і 

регіональних зацікавлених сторін, які краще знають свої конкурентні 

переваги у регіоні і активно співробітничають з регіональними бізнес-

структурами та науковими колами та ін. [54]. 

Далі розглянемо другий виділений напрям – напрям економічного 

розвикту в проектуванні регіональної економічної політики. 

В економічній площині, починаючи з 1990-х рр., можна спостерігати 

виразне зрушення в цілях регіональної політики в індустріалізованих країнах 

від зниження регіональної нерівності до розвитку місцевих (ендогенних) 

малих і середніх підприємств та посилення місцевих конкурентних переваг 

шляхом впровадження інновації та спеціалізації. В даному сенсі спеціалізація 

– не синонім монокультури, а злиття цих понять може, навпаки, привести до 

нездатності рухатися вперед. Спеціалізація повинна бути пов‘язана з іншими 

областями, щоб тримати відкритими всі наявні можливості. Такий підхід, 

заснований на «місцевих» пріоритетах (place-based approach), – це 

філософська основа сучасної політики соціальної кохезіі (згуртування) 

Європейського Союзу (EU Cohesion Policy) на період після 2013 р., а також 

основа нової стратегії зростання Адміністрації Б. Обами в США [23].  

У цьому контексті з початку 2010-х рр. ключовим принципом стає 

«розумна спеціалізація» (smart specialization) території, «яка визначає якісні 

вимоги до територій (регіональних економіки) на предмет їхньої здатності до 

залучення інвестицій, адже комфорт – це, в першу чергу, діяльнісна 

різноманітність» [22].  

Концепція «розумної спеціалізації» була запропонована Єврокомісії у 

2008 р. економістами Д. Фореем, П. Давідом і Б. Холлом [43]. «Така розробка 

була гостро затребувана для боротьби з дефіцитом у сфері наукових 

досліджень та інновацій в рамках ЄС: як виявилося дослідниками, Європа 

була і є фрагментованою, а у регіонів і у окремих країн просто не вистачає 
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стратегічного бачення свого подальшого розвитку в межах ЄС і світу, і немає 

реальної кореляції або економічної спеціалізації між державними і 

приватними науково-дослідними організаціями. Ця проблема існує і у США. 

Хоча в деяких регіонах ЄС провідними світовими центрами створені 

відповідні умови, багато інших відмовилися, оскільки не в силах запобігти 

відтоку мізків. Тому зараз у ЄС «розумна спеціалізація» розглядається у 

якості принципової концептуальної моделі формування не тільки 

інноваційної, а й соціально-економічної політики в цілому. Вона передбачає 

виявлення і розвиток одночасно ринково перспективних (сильних) і 

унікальних галузей або видів економічної діяльності, що становлять власне 

спеціалізацію тих чи інших регіонів в рамках національних економічних 

систем. Центральну роль, безумовно, відіграє підприємницька ініціатива 

знизу, яка, власне, і формує ці галузі спеціалізації» [63]. Концептуально 

політика «розумної спеціалізації» передбачає: 

1) широкі рамки. Це не тільки і не стільки стимулювання інновацій, 

скільки активізація зусиль влади на різних рівнях задля довгострокових 

структурних змін в економіці регіону, тобто формування такої політики, яка 

дозволить регіону і його компаніям-резидентам зайняти кращі ніші на 

глобальних ринках; 

2) модернізацію інституційних умов для розвитку інноваційної 

діяльності, науки і освіти з метою стимулювання попиту у кооперації з 

іншими регіонами. Пошук місця регіону в національній економіці і в 

глобальній економіці припускає вибудовування різного роду мереж і 

механізмів стратегічної міжрегіональної взаємодії. Наприклад, такі ключові 

компетенції можуть формуватися у кластерах, а самі компетенції 

визначаються як консенсус експертним шляхом (рис. 1.3).  

Однак для України необхідно проводити додаткові експертизи 

зарубіжного досвіду, на підставі яких і будуть формуватися нові методики та 

інструменти кластерної політики. Наразі у Євросоюзі поширена думка, що 

тільки ті регіони ЄС зможуть претендувати на підтримку з ресурсами зі 
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структурних фондів ЄС, які вже визначили свою «розумну спеціалізацію». 
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Рис. 1.3. Ступінь залучення різних сторін до відбору пріоритетів 

політики спеціалізації у країнах ОЕСР. 

Джерело: ОЕСР, 2013 р. [31]. 

 

Посилення регіональних кластерних ініціатив безпосередньо впливає 

на процес накопичення інституційних змін, які, в свою чергу, сприятимуть 

посиленню пов‘язаності регіональних інноваційних процесів, кооперації 

суб'єктів виробничої, наукової та інноваційної системи, створення 

«інноваційного ліфта» на регіональному рівні. 

У галузевому аспекті «розумна спеціалізація» необов‘язково має 

проектуватися на високотехнологічні галузі – це можуть бути і 

низькотехнологічні сектори, але такі, де інвестиції у науку і дослідження 

сприятимуть промисловому розвиткові регіону і зможуть дати імпульс 

розвитку інших його секторів, галузей чи економік сусідніх регіонів (табл. 

1.3).  
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Таблиця 1.3. 

Сфери національних і регіональних пріоритетів згідно «розумній 

спеціалізації» в країнах ОЕСР  

Явні пріоритети Країни Регіони в країнах 

Природничі науки, 

біотехнології, 

біомедицина, 

фармацевтика, 

охорона здоров‘я 

Австрія, Естонія, Фінляндія, 

Нідерланди, Польща, 

Іспанія, Південна Корея,  

В. Британія 

Нижня Австрія, Верхня Австрія, 

Фландрія, Південна Моравія, Берлін 

Бранденбург, Північний Брабант, 

Малопольське воєводство, 

Андалусія, Країна басків 

Інформаційно-

комп‘ютерні 

технології 

Австрія, Естонія, Фінляндія, 

Польща, Іспанія, Південна 

Корея, В. Британія 

Верхня Австрія, Фландрія, Південна 

Моравія, Берлін і Бранденбург, 

Північний Брабант, Малопольська, 

Андалусія, Країна басків, Кванджу 

Екологія / зелені 

технології, 

енергетика 

Австрія, Естонія, Фінляндія, 

Нідерланди, Іспанія, 

Південна Корея, В. Британія 

Н. Австрія, В. Австрія, Фландрія, 

Лаахті, Півн. Брабант, Малопольське 

воєводство, Андалусія, Країна басків 

Мобільність, рух, 

транспорт, 

логістика 

Австрія, Нідерланди, 

Південна Корея, 

Великобританія 

Нижня Австрія, Верхня Австрія, 

Фландрія, Берлін і Бранденбург, 

П. Брабант, Андалусія, Країна басків 

Нанотехнології, 

наноматеріали 

Австрія, Естонія, Польща, 

Нідерланди, Південна Корея 

Нижня Австрія, Верхня Австрія, 

Фландрія, Північний Брабант, 

Малопольська 

Агроїжа 
Австрія, Нідерланди, Корея, 

Великобританія 
Нижня Австрія, Фландрія, Андалусія 

Виробничі 

процеси, промисло-

ве обладнання 

Австрія, Великобританія 
Фландрія, Південна Моравія, Країна 

басків 

Послуги 
Австрія, Фінляндія, 

Південна Корея 
 

Математика і хімія Австрія  

Точні науки та 

інженерія 
Австралія Верхня Австрія, м. Мельбурн 

Оптика  
Берлін і Земля Бранденбург, 

Північний Брабант, Кванджу 

Хімічна 

промисловість 
Нідерланди Фландрія, Північний Брабант 

Вода Нідерланди, Південна Корея  

Дизайн  Лаахті, Північний Брабант 

Творчий сектор Нідерланди м. Берлін і Земля Бранденбург 

Культурні 

спадщина і 

індустрії, туризм 

Південна Корея 
Фландрія, Малопольське воєводство, 

Андалусія 

Мистецтво та 

гуманітарні науки 
Австрія  

Джерело: Складено на основі даних ОЕСР, 2013 р. [29]. 
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Вибір областей «розумної спеціалізації» здійснюється консенсусом 

експертів, що представляють науку, освіту, бізнес, промисловість на 

регіональному рівні [38].  

Державі в даній концепції відводяться три функції: створення умов для 

здійснення погоджень і вибору «розумної спеціалізації»; проведення 

моніторингу кластерного розвитку з точки зору обраної регіонами 

спеціалізації; визначення потреб, що виникли у зв‘язку з обраною 

спеціалізацією (наприклад, у сфері технологічної чи медичної освіти) і 

введення відповідних стимулів та заходів підтримки. 

Даний підхід дозволяє більш гнучко задіяти різні інструменти, 

посилюючи їх потенційні ефекти. Так, наприклад, технологічні платформи 

ЄС є здатними узгоджувати інтереси різних зацікавлених сторін, можуть 

сприяти виявленню на рівні регіонів своєї «розумної спеціалізації». 

Пострадянські підходи у «кластерній політиці» частково повторюють минулі 

ідеї, які раніше не були реалізовані в повному обсязі.  

На думку Л. Гохберга, ціннісним «сенсом «розумної кластерної 

політики» повинен стати добір не стільки кластерів, скільки проектів, які 

вони пропонують [21].  

Разом з тим склад заходів підтримки формування кластерів в Україні 

досі переглядається і розширюється з урахуванням зарубіжного досвіду, 

проте не прийняті до уваги нові інструменти розвитку інноваційних 

кластерів. Відтак зрозуміло те, що чергові запозичення відстають від 

сучасних тенденцій, що подовжує шлях до створення інноваційних кластерів 

і насичення конкретним змістом процесів регіонального розвитку України в 

умовах інтеграційних процесів. 
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РОЗДІЛ 2.  

СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ  

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

2.1. Аналіз сучасного стану розвитку регіонів України в умовах 

інтеграційних процесів 

 

В останнє десятиліття регіони різних країн світу у повній мірі відчули 

свою вразливість від раптових макроекономічних факторів і мінливих 

соціальних, геополітичних та інших умов, які пов‘язані з макроекономічними 

і банківськими кризами, підготовкою до нової технологічної революції, 

млявим економічним зростанням, перерозподілом зон впливу найбільших 

економічних центрів та ін. Це додатково вказує регіонам на необхідність 

перегляду і адаптації своїх планів і стратегій розвитку і зростання щодо 

повнішого розкриття власного потенціалу і залучення зовнішніх ресурсів.  

Сформувавшись у найбільш розвинених країнах, фінансова криза 2007-

2009 рр. мала дві важливі причини, які підтверджують її системну і 

незворотну природу, і які мають безпосередній логічний зв'язок з 

економічною політикою регіонів. По-перше, цим країнам у найбільшій мірі 

були властиві тенденції деіндустріалізації з висуванням на домінуючу роль 

фінансового сектора, що віднайшло своє відображення у трансформації 

індустріального капіталізму і фінансово-спекулятивну модель, і, по-друге, 

для таких країн «була характерна ставка на відкритість у 

зовнішньоекономічній сфері з переважанням експорт-орієнтованої моделі» 

[8], що у цілому зумовлює їх дуже щільну залученість у процес глобалізації.  

Системна природа даної світової фінансової кризи набула додаткового 

підтвердження у неоднозначному характері посткризового розвитку 

провідних економік світу, зокрема, Євросоюзу, в яких вихід із кризи у 2010 

році продовжився не нарощуванням економічного зростання, а його 
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згасанням і навіть новою рецесією у 2012 р. (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Порівняння динаміки ВВП України і Євросоюзу 

Роки 

Динаміка реального ВВП в ЄС і в Україні 
ВВП України у розрахунку на душу 

населення 

ЄС: відносна 

зміна до 

попереднього 

року, у % 

Україна: 

реальний 

ВВП, у 

млн. дол. 

США 

Україна: 

відносна 

зміна до 

попереднього 

року, у % 

Значення 

показника 

Відносна 

зміна, у 

% 

Населення, 

тис. осіб (у 

середньому 

по роках) 

2002 +1,5 42393 - 879,0 - 48230,3 

2003 +1,5 50133 +18,3 1048,5 +19,3 47813,0 

2004 +2,7 64883 +29,4 1367,4 +30, 47451,6 

2005 +2,3 86142 +32,8 1828,7 +33,7 47105,2 

2006 +3,6 107753 +25,1 2303,0 +25,9 46787,8 

2007 +3,3 142719 +32,5 3068,6 +33,2 46509,4 

2008 +0,6 179992 +26,1 3891,0 +26,8 46258,2 

2009 -4,3 117228 -34,9 2545,5 -34,6 46053,3 

2010 +2,1 136419 +16,4 2974,0 +16,8 45870,7 

2011 +1,7 163160 +19,6 3570,8 +20,1 45693,3 

2012 -0,4 175781 +7,7 3856,8 +8,0 45576,7 

2013 +0,3 183310 +4,3 4030,3 +4,5 45482,7 

2014 +1,6 131805 -28,1 3014,6 -25,2 43721,8 

2015 +2,3 90615 -31,3 2115,4 -29,8 42836,0 

2016 +1,9 - - - - - 

*Джерело: За даними Державного комітету статистики України, 2010-2017 рр.; 

Євростат, 2017 [21]. 

 

Це говорить про те, що звичні макроекономічні та інвестиційні рішення 

урядів і центробанків не змогли запобігати падінням, і вони не є надійними. 

Сьогодні у різних інтелектуальних, культурних, політичних, 

економічних сферах йде активний пошук нових радикальних концепцій і 

моделей, переглядаються старі ідеї і теорії ХХ сторіччя з метою пошуку 

підказки для глибшого аналізу сучасних економічних процесі у часі і у 

просторі. У численних економічних статтях ставиться питання про 

необхідність формування нової моделі соціально-економічного зростання 

[48].  

Серед концепцій і теорій, які описують нову макроекономічну 

реальність у світовій економіці, найбільшого поширення набула концепція 
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«the new normal» («нова норма»). Фінансово-економічна криза, яка у повній 

мірі відбилася на українській економіці, і формує «нову нормальність» – 

ситуацію, коли траєкторія розвитку має L-подібний сценарій: «швидке 

падіння – тривала стагнація (рецесія), з поетапним «пошуком дна» – пізніше і 

повільне відновлення» [19]. 

Як вказує Я. Сілін зі співавторами, «концепція «нової нормальності» 

дозволяє привнести певну ясність в проблему усвідомлення нової 

економічної реальності в межах конкретної території» [15].  

Основні її постулати концепції, сформовані її авторами [21], такі: це 

новий (посткризовий) стан світової економіки, для якого протягом тривалого 

часу характерні низькі темпи економічного зростання, високий рівень 

безробіття, постійна загроза бідності для певних верств населення та інше, 

оскільки старі стимули економічного зростання себе вичерпали. Уходять в 

минуле використовувані раніше драйвери відновлювального зростання: 

залучення запасів зайвої робочої сили, неповних виробничих потужностей, 

високі ціни на сировину, використання традиційних механізмів державної 

макроекономічної політики (монетарної, фіскальної, стимулювання попиту). 

Хоча розгорнутий зміст концепції «new normal» досі залишається нечітким, 

але суть її ідеї така: світова економіка не відновиться у повній мірі і не 

повернеться до докризової норми. 

За підсумками 2016 р. – на початку 2017 р. в Україні нарешті зламався 

негативний тренд чергової хвилі макроекономічного падіння в Україні, і на 

2017 р. прогнозується стале економічне зростання не менше +3,2%.  

Однак на тлі низки макроекономічних це додатково свідчить про 

вичерпання моделі господарського розвитку України, що базується на 

використанні факторів сприятливої зовнішньоекономічної кон'юнктури. 

Складається нова економічна ситуація «нової нормальності», яка 

закономірно ставить питання про пошук нових джерел зростання, і ці 

джерела зростання навряд чи будуть пов'язані з прискореним розвитком 

сировинних галузей. Це означає, що «нова нормальність» вимагає нових 
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підходів до пояснення і ініціативного проектування процесів у дуже 

мінливому світі.  

На думку Дж. Гараєдагі, «їхній зміст визначається тим, що, по-перше, 

відбувається зсув у нашому розумінні природи організації – від біологічної 

моделі до соціокультурної, по-друге, зсув (у значній мірі) у наших поглядах 

на метод наукового пізнання, на засіб набуття знань – від аналітичного 

мислення до цілісного, холістичного мислення» [31].  

Відправною умовою для державно-управлінських змін, що 

викликаються новою нормальністю, є зміна ставлення держави до людини і 

громади.  

Стосовно економічних механізмів розвитку і інтеграції українських 

регіонів «нова нормальність» передбачає: 

1) висновки із врахування майже гарантованої вразливості регіонів від 

деіндустріалізації економіки України та економік окремих регіонів. 

Зниження частки реального сектора у ВВП України простежується майже по 

всіх регіонах, що є ознакою нестійкості, а наростаючий сервісний сектор не 

може розглядатися як самодостатній, оскільки він не може забезпечити 

стабільний і незалежний розвиток країни і, як наслідок, – території; 

2) висновки із розуміння ролі і статусу України та міри її зовнішньої 

інтеграції у міжнародні економічні процеси. Наслідки державної політики 

«занадто відкритих дверей» вперше ударять по конкретних, локалізованих на 

певних територіях підприємствах. Без зростаючої промислової бази, зараз 

прискорена, ініціативна міжнародна інтеграція як України, так і її регіонів 

майже гарантує їм слабку переговорну і фактичну позицію; 

3) модернізацію відносин в економічному розвиткові та у бюджетній 

децентралізації на користь конкретної, а не середньостатистичної людини – 

конкретного споживача і виробника. Хоча за своїм задумом децентралізація в 

Україні планувалася як асиметрична відповідь на військову агресію Росії у 

2014 році і на нездатність Української держави швидко долати накопичені 

проблеми в економіці, зараз важливо підтримувати розвиток ініціатив щодо 
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пошуку нових джерел зростання, розумно створюючи промислову базу в 

регіонах, оскільки нестійке макроекономічне зростання може закріпитися у 

довготривалій перспективі. 

Отже, окрім макроекономічного та бюджетного сенсу, врахування 

«нової нормальності» передбачає і механізми ціннісної переорієнтації на 

значно більшу антропоцентричність державної і регіональної політики, на 

зростання реальної спроможності людей – господарів, якими пронизаний 

європейський «порядок денний». 

Ефективним засобом здолання і попередження значних негативних 

макроекономічних та інституційних впливів на економіку і регіони має стати 

організаційні механізми адаптації регіонів через підвищення їхньої 

виробничо-економічної та соціальної спроможності, зростання їхньої 

виробничої основи, через суттєве поширення орієнтації на саморозвиток, 

зміщення суттєвої частини регулюючих засобів з національного на 

регіональний рівень. Повніша реалізація власного потенціалу регіону через 

його економічну самостійність буде лише частиною дій, які забезпечують 

перехід до нової економічно-управлінської моделі розвитку; інші заходи 

включають вирішення питань прозорості, слабкості інститутів, інвестицій, 

захищеності приватної власності, врядування, освіти і інновацій на місцях.  

Повніша реалізація власного потенціалу регіону через його економічну 

самостійність може розглядатися у двох аспектах: 

1) через зв‘язок економічної самостійності регіону з ефективним 

використанням територіальної власності (державної та комунальної).  

Згідно зі ст. 327 Цивільного кодексу України, вона включає майно, у 

тому числі грошові кошти, яке належить територіальній громаді. В даному 

випадку територія виступає як суб‘єкт господарської діяльності у вигляді 

своєрідної корпорації. Виходячи з цього, модернізація регіональної 

економічної політики залежить від «збалансованого і ефективного 

використання природно-ресурсного, матеріально-технічного та людського 

потенціалів» [41] під час раціоналізації створення матеріальних благ; 
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2) через зв‘язок економічної самостійності території з неможливістю 

регіону обмежувати себе тільки нарощуванням матеріальних цінностей. 

Регіональна влада і політика мусить служити розвиткові людини. Тому 

головною характеристикою економічної самостійності території є не тільки 

примноження її матеріального багатства, вираженого в показниках ВРП, а й 

приріст «економічній спроможності громадян, спроможності місцевого 

бізнесу і бюджетної спроможності» [47].  

Для реалізації функції розвитку особистості кожний регіон має 

можливість, по-перше, зберігати у себе основну частину валової доданої 

вартості, отриманої за рахунок діяльності її населення, по-друге, при її 

використанні діяти виходячи з інтересів місцевої громади, а не з примусу 

ззовні. Без дотримання цих двох умов відбувається необґрунтований 

перерозподіл багатства одних територій на користь інших. 

Глибинна причина недостатнього використання доданої вартості, 

створеної місцевим населенням і на його ж потреби, «криється у сформованій 

державній економічній політиці, що складається у неявному (прихованому) 

централізованому регулюванні територіальних відносин» [43].  

Оскільки така політика проводиться через певні інститути, то коріння 

проблем успішного або неуспішного розвитку територій слід шукати в якості 

створюваних інститутів, що вказує на потребу у соціальних механізмах 

деблокування модернізації. 

Слід констатувати, що зараз економічна політика українських регіонів 

лише формується, знаходячись переважно у «фарватері» ідеології державної 

регіональної політики України. Сучасні надскладні макроекономічні і 

політичні виклики України вимусили державу і українські регіони робити 

відповідальні кроки, стабілізуючи стан і набуваючи позитивну динаміку 

руху. Під впливом макроекономічної та політико-інституційної «нової 

нормальності» протягом 2015-2016 рр. вже зроблено такі важливі кроки. 

1) Фактично інституціоналізовано процес стратегічного планування 

регіонального розвитку держави і розвитку її регіонів. Розроблені і 
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затверджені нормативні документи щодо розробки Державної стратегії 

регіонального розвитку України до 2020 р., регіональних стратегій та 

оперативних планів їх реалізації, проведення моніторингу й оцінки 

результативності її заходів. На регіональному рівні процес набуття 

інституційної відповідності регіональних стратегії нормативним вимогам і 

кращим практикам набув нового імпульсу наприкінці 2016 р. – на початку 

2017 р. з етапом розробки планів реалізації регіональних стратегій на 2018-

2020 рр., в яких задається вимога до пошуку і конкретизації джерел і 

посильних обсягів фінансування обласних цілей і проектів з обласного 

бюджету та інших джерел. Водночас заново актуалізоване питання оцінки і 

якісного відбору проектів, що увійдуть у плани реалізації, та підготовки до 

них необхідної технічної документації для впевненого запропонування їх 

потенційним інвесторам і кредиторам. 

2) Суттєво укріплена фінансова база місцевого самоврядування, у тому 

числі обласного рівня. Динаміка доходів місцевих бюджетів за 2015-2017 рр. 

прогнозовано складала + 52,4%: від 120,5 млрд. грн. у 2015 р. до 149,1 млрд. 

грн. (+23,1%) у 2016 р. і до 183,6 млрд. грн. у 2017 р. [7].  

3) Активно триває практичний етап формування об‘єднаних 

територіальних громад. Станом на листопад 2017 р. утворено 468 об‘єднаних 

територіальних громади, в яких обрано нові органи місцевого 

самоврядування. У 2015 р. перші виборі прийшли у 159 об‘єднаних громадах, 

у 2016 р. – додатково у 288 об‘єднаних громад, а у 2017 р. вибори пройшли 

ще у 102-х. Важливим для подальшої активізації соціально-економічних 

процесів в регіонах став Закон України №4772, який був прийнятий 

18.03.2017 р. і надав право громадам за спрощеною процедурою 

приєднуватися до вже створеної об‘єднаної громади. Закон полегшує процес 

об‘єднання навколо тих громад, які вже признані урядом спроможними без 

повної відповідності обласному перспективному плану формування 

територій громад, але за умови відповідності урядовій методиці [32] 

формування таких громад. Громади, які не захотіли об‘єднуватися, тепер не 
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заважатимуть тим, хто готовий підтримувати реформу. 

4) Ще навесні 2014 р. введений організаційно-правовий механізм 

співробітництва територіальних громад, який запропонував громадам 

можливість оперативного поєднання їхніх внутрішніх матеріально-

фінансових ресурсів для вирішення їхніх спільних соціально-економічних 

проблем. Налічуючи влітку 2016 р. усього біля 50 угод, приклади такого 

співробітництва були дуже нерівномірно розподілені по регіонах: Полтавська 

область – 20 договорів, Івано-Франківська – 10, Чернігівська – 5, Черкаська – 

3, Хмельницька – 2, і по одній угоді в Вінницькій, Житомирській та 

Дніпропетровській областях [19].  

5) Поєднання інструментів державного і міжнародного 

співфінансування регіональних пріоритетів. Розцінюючи ДФРР як 

перспективний інструмент і перший в Україні структурний за європейським 

зразком, однак він носить лише незначний «точковий» позитивний вплив на 

інвестиційну і господарську діяльність в регіонах. Окрім нього, значно 

більший позитивний вплив зараз мають і у найближчі роки будуть мати інші 

інструменти: інвестиційні субвенції (згідно Бюджетного кодексу України, 

«субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів)»), державні 

замовлення разом із засобом їх упровадження – державним контрактом, які є 

«ефективними, оскільки сприяють діяльності окремих підприємств, які є 

системо-утворюючими для економіки регіонів і важливими для 

функціонування всієї галузі» [21].  

Також, окрім згаданих державних інструментів, узгоджено і в окремих 

випадках запущено низку міжнародних інвестиційних проектів, пик 

укладання яких припав на 2015 р. Зокрема, проекти Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку в дорожній галузі і у міській інфраструктурі, 

програма розвитку муніципальної інфраструктури України від 

Європейського інвестиційного банку, незв'язний фінансовий кредит на 

потреби енергетики і інфраструктури від «KfW» та багато інших, суми 

кожного з яких перевищують 300 млн. євро [32]. 

http://openaid.gov.ua/uk/donors/63
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6) Отримання нових імпульсів та підтримки для модернізації відбудови 

державних і локалізованих інститутів підтримки політики регіонального 

розвитку і децентралізації, що відбувається під впливом щорічно зростаючих 

обсягів міжнародної технічної допомоги (далі – МТД) та програми підтримки 

секторальної політики [24] (рис. 2.1).  

 

 

 

Рис. 2.1. Загальна кількість проектів міжнародної технічної допомоги 

Україні по роках, од. (станом на квітень 2017 р.). 

*Джерело: Openaid.gov.ua, 2017 р.  

 

Лише у 2016 р. стартувало відразу два порівняно масштабних за 

фінансовою ємністю тематичних проектів МТД: програма Єврокомісії «U-

Lead разом з Європою», програма USAID ―DOBRE‖, – які, привносячи нові 

стандарти в роботі, мають безпосередній вплив на економічний розвиток і 

згуртування територіальних громад, локальне громадське суспільство і 

регіональну владу. 

Однак залишається низка важливих проблем, які суттєво обмежують 

здатність державної політики регіонального розвитку модернізуватися з 

акцентом на людину, і які вимагають реагування: 

1) Абсолютна більшість запланованих заходів як державної 

регіональної політики, так і економічних політик в регіонах вимагають 

значно більших обсягів фінансування з боку бюджетів різного рівня. Разом із 

додатковими надходженнями до місцевих бюджетів у 2015 р. зросла і їх 
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дотаційність. Зокрема, «частка міжбюджетних трансфертів у доходах 

місцевих бюджетів зросла до 59,1%, що на 2,7% вище ніж у 2014 р.» [6].  

Це є суттєвим обмеженням для модернізації державної регіональної 

політики, оскільки обласні бюджети майже завжди беруть участь у 

співфінансуванні (у різних частках), а не у повному фінансуванні обласних, 

районних і локальних ініціатив. 

2) Проваджуючи децентралізацію влади від державних органів до 

найнижчих рівнів місцевого самоврядування, потрібно просувати її і в 

середині самих територіальних громад – і на обласному рівні, і на рівні міста 

чи селища. Наростає серйозна корупційна проблема у концентрації влади і, 

головне, додаткових фінансів в руках голів відповідних рад, котрі 

переобираються вже багато термінів поспіль, формуючи «клани» і 

створюючи нові інституційні перепони реформаторським імпульсам. 

Відповідно, єдиним реальним інструментом попередження у механізмі 

деблокування модернізації може бути посилення обізнаності, свідомості і 

впливу місцевого громадянського суспільства на місцеву владу. 

3) Проблемна дихотомія між нестійким державним плануванням і 

неумілим регіональним використанням коштів ДФРР. З одного боку, кошти 

ДФРР у 2015-2016 рр. повністю не використовувалися, оскільки суттєва, до 

25% частка проектів була відхилена внаслідок їх формальної невідповідності 

урядовим вимогам, і частина коштів ДФРР взагалі не була використана. Усі 

області країни не змогли використати у повному обсязі свою річну квоту на 

виділені гроші, а найменший рівень використання у 2015 р. показала 

Запорізька область (лише 56%). Усього ж у 2015 р. реалізовувалось 876 

проектів, з них завершено 532 [6], або 60,7%.  

За результатами 2016 р. по усіх областях існував дуже великий брак 

розвиткових проектів, завдяки яким може капіталізуватися вартість 

навколишньої землі, проте переважали проекти з «латання дірок» у 

комунальній і соціальній інфраструктурі. 

З іншого боку, в умовах дефіциту державного бюджету та поточного 
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рахунку платіжного балансу (4,1% від ВВП у 2016 р.) однією з особливостей 

державного впливу на державної регіональної політики є прив‘язування 

виконання регіональних пріоритетів до сторонніх процесів, зокрема, від 

надходжень з продажу державою конфіскованого майна у 2017 р. Цим 

прогнозовано закладається ризик нездатності регіонів і об‘єднаних 

територіальних громад реалізовувати свої проекти за рахунок ДФРР.  

Так, на реалізацію програм і проектів ДФРР у законі «Про Державний 

бюджет України на 2017 рік» закладено усього 3,2 млрд. грн. (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Індикативний розподіл у 2015-2017 рр. коштів ДФРР по регіонах, тис. грн. 

Регіон 
Разом 

ДФРР-2015 

Разом 

ДФРР-2016 

ДФРР-2017 

Разом Спецфонд 
Загаль-

ний фонд 
Вінницька 148 675,639 140 797,317 172 989,068 123 563,620 49 425,448 

Волинська 95 668,309 91 525,233 113 128,831 80 806,308 32 322,523 

Дніпропет-

ровська 
177 385,503 182 776,081 212 628,496 151 877,497 60 750,999 

Донецька 234 034,273 239 472,083 279 137,355 199 383,825 79 753,530 

Житомирська 115991,588 109 637,111 134 971,054 96 407,896 38 563,158 

Закарпатська 115 471,399 110 538,624 136 726,612 97 661,866 39 064,746 

Запорізька 95 676,122 98 472,615 114 501,389 81 786,706 32 714,683 

І.-Франківська 126978,207 121 357,217 149 822,742 107 016,244 42 806,498 

Київська 92 963,158 97 127,050 113 932,914 81 380,653 32 552,261 

Кірово-

градська 
90 731,203 54 670,869 63 599,014 45 427,867 18 171,147 

Луганська 120 655,542 193 732,147 238 543,309 170 388,078 68 155,231 

Львівська 136 762,698 222 523,776 166 561,277 118 972,341 47 588,936 

Миколаївська 62 948,094 65 042,205 75 692,949 54 066,392 21 626,557 

Одеська 129 115,270 134 097,041 156 838,407 112 027,434 44 810,973 

Полтавська 78 563,356 80 805,895 93 889,333 67 063,809 26 825,524 

Рівненська 106 467,872 101986,188 126 104,588 90 074,706 36 029,882 

Сумська 104 088,896 97 861,450 120 089,735 85 778,382 34 311,353 

Тернопільська 98 610,470 93 602,434 115 198,292 82 284,494 32 913,798 

Харківська 147 473,721 152 580,074 177 708,126 126 934,376 50 773,750 

Херсонська 98 540,647 93 363,716 114 753,812 81 967,009 32 786,803 

Хмельницька 120 078,128 113 751,317 139 812,459 99 866,042 39 946,417 

Черкаська 67 882,397 69 814,668 81 135,275 57 953,768 23 181,507 

Чернівецька 83 467,947 79 865,421 98 655,738 70 468,384 28 187,354 

Чернігівська 98 013,201 91 891,034 112 553,559 80 395,399 32 158,160 

м. Київ 154 556,360 162 708,434 191 025,666 136 446,904 54 578,762 

Разом 2 900 800 3 000 000 3 500 000 2 500 000 1 000 000 

*Джерело: Мінрегіон, 2017 р. [32]. 
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З цих коштів у загальному фонді заплановано 1,0 млрд. грн. і у 

спеціальному фонді ще 2,5 млрд. грн. переважно за рахунок продажу 

конфіскованого майна, що є дуже ненадійним і нестабільним джерелом 

коштів. Як довів досвід 2016 р., реалізація конфіскованого майна склала 

всього 78,4 тис. грн. із запланованих 7,7 млрд. грн. по Україні. Але ж у 

випадку, якщо на реалізацію програм і проектів ДФРР до загального фонду 

буде закладено 1% від запланованого доходу держбюджету, то гарантована 

сума складе 6,5 млрд. грн., а інші 1,5 млрд. грн. можна буде передбачити 

спеціальним фондом. 

Отже, в рамках вузького «коридору можливостей» бажано робити 

ставку на ті сектори, які розвмваються та зростають. В українських регіонах 

вже склалися зони росту на основі наявності там явних конкурентних 

переваг. Явно недооцінюється зростаюча конкуренція регіонів за людські та 

інвестиційні ресурси, незважаючи на те, що саме ця конкуренція, а зовсім не 

плани міністерств і відомств, визначатиме регіональний розвиток. І виграє 

той регіон, хто більш привабливий для людей і бізнесу, в тому числі на 

глобальному рівні. 

 

2.2. Оцінка результативності державної політики регіонального 

розвитку в умовах інтеграційних процесів 

 

Характеристики економічного простору, його масштаби, особливості 

використання завжди визначали і визначатимуть політичну, демографічну, 

соціальну і економічну своєрідність України. Збалансованість просторової 

структури країни, рівність окремих її компонентів гарантується державою: 

ст. 132 Конституції України вказує, що «територіальний устрій України 

ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання 

централізації и децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості 

и соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, 

економічних, екологічних, географічних і демографічних особливо, етнічних 
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и культурних традицій» [24].  

Також Конституція України встановлює єдність можливостей для 

людей в Україні (ст. 21: «усі люди є вільні в рівні у своїй гідності та правах. 

Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними»), а їхній 

перелік, що закріплений в Конституції України, не є вичерпним (ст. 22) [4]. 

Тим часом дані конституційні норми дотримуються не в повній мірі: 

просторова організація економічної діяльності, яка склалася по регіонах 

України до теперішнього часу, не відрізняється збалансованістю, 

характеризується наявністю істотних проблем, які багато в чому 

обумовлюють «провали» комплексного розвитку всієї економічної системи, 

загострення господарських і соціальних дисбалансів. 

1) Спостерігається виражений процес звуження економічного простору 

при одночасному розширенні простору, необлаштованого або виключеного з 

господарського обороту. Це проявляється в зниженні чисельності населення 

(за період з 2009 по 2015 рр. чисельність населення скоротилася на 3,38 млн. 

осіб, або 46143,7 тис. осіб на 1 січня 2009 року проти 42760,5 тис. ос. на 1 

січня 2016 року [14]), але сумарна кількість адміністративно-територіальних 

одиниць різного типу майже не змінилася за ці сім років. Тим не менш 

відбувається депопуляція сільської місцевості, особливо – у 

сільськогосподарської глибинці. Така тенденція спостерігається в усіх 

регіонах, навіть найрозвиненіших.  

Протягом 2015 року порівняно з попереднім роком питома вага площі 

сільськогосподарських земель в загальній площі (території) України не 

змінилася і складає 70,8%, а площа забудованих земель збільшилася на 2,5 

тис. га до 2552,9 тис. га, в тому числі під житловою забудовою – на 1,2 тис. га 

до 488,9 тис. гектарів. За 2015 р. землі промисловості збільшилися на 0,6 тис. 

га до 224,7 тис. га, землі комерційного та іншого використання – на 0,5 тис. 

га до 55,4 тис. гектарів, але це засвоєння нових земель відбувалося майже 

цілком навколо великих міст. Результатом даного процесу є не тільки 

зменшення територіального базису української економіки, але і спотворення 
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її просторової структури (поява економіко-демографічних «пустот» у 

віддалених від обласних центрів районах послаблює господарський каркас 

країни і конкретного регіону, що, відповідно, послаблює і суб‘єкти, 

розташовані поблизу, і збільшує навантаження на інші елементи каркаса). 

2) Економічний простір країни залишається поляризованим і 

централізованим при розпочатій децентралізації влади. Економічне 

зростання все більше зосереджується у великих містах України або 

безпосередньо навколо їх. Майже чверть населення України (24,46% або 10,4 

млн. осіб) проживає у десяти найбільших містах (Київ, Харків, Одеса, 

Дніпро, Донецьк, Львів, Запоріжжя, Кривий ріг, Миколаїв, Маріуполь) [47] 

(рис. 2.2).  

 

 

Рис. 2.2. Рівень урбанізації та чисельність населення регіонів України у 

2014 р., у % [16]. 

 

Особливо тенденції централізації характерні для Києва і Харкова як 

єдиних в Україні центрів великих агломерацій з ознаками 

метрополітенського регіону, зокрема, якщо у 2012 році на місто Київ 
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доводилося 18,8% валового регіонального продукту країни, то у 2014 році – 

вже 22,5% [7] (табл. 2.3.). 

Таблиця 2.3. 

Валовий регіональний продукт в Україні перед початком активної фази 

реальної децентралізації в Україні (у фактичних цінах) 

Регіон 

Роки 

2012 рік 2013 рік 2014рік 

ВРП, 

млн. грн. 

ВРП на 

одну 

особу, 

грн. 

ВРП, 

млн. грн. 

ВРП на 

одну 

особу, 

грн. 

ВРП, 

млн. грн. 

ВРП на 

одну 

особу, 

грн. 

Україна 1459096 32002 1522657 33473 1586915 36904 

АР Крим 44536 22675 46393 23595 … … 

Вінницька 33024 20253 36191 22303 43990 27249 

Волинська 20005 19249 20622 19817 24195 23218 

Дніпропетровська 147970 44650 152905 46333 176540 53749 

Донецька 170775 38907 164926 37830 119983 27771 

Житомирська 24849 19551 25676 20286 29815 23678 

Закарпатська 21404 17088 21400 17044 24120 19170 

Запорізька 54828 30656 54352 30526 65968 37251 

Івано-Франківська 32286 23379 33196 24022 37643 27232 

Київська 69663 40483 68931 39988 79561 46058 

Кіровоградська 22056 22082 25313 25533 28758 29223 

Луганська 58767 25950 55108 24514 31393 14079 

Львівська 61962 24387 63329 24937 72923 28731 

Миколаївська 29205 24838 32030 27355 35408 30357 

Одеська 64743 27070 69760 29118 74934 31268 

Полтавська 56580 38424 58464 39962 69831 48040 

Рівненська 21795 18860 22004 19003 28724 24762 

Сумська 24933 21722 26765 23517 30397 26943 

Тернопільська 17957 16644 18085 16819 21676 20228 

Харківська 82223 29972 85315 31128 96596 35328 

Херсонська 19357 17910 20767 19311 23250 21725 

Хмельницька 26237 19920 26426 20165 32162 24662 

Черкаська 31265 24558 33087 26168 38466 30628 

Чернівецька 13166 14529 13757 15154 15049 16552 

Чернігівська  23934 22096 24237 22603 28156 26530 

м.Київ 275685 97429 312552 109402 357377 124163 

м.Севастополь 9891 25872 11066 28765 … … 

*Джерело: [34]. 

 

Зосередження значної частини активів у декількох точках простору 

знижує загальну ефективність економіки за рахунок нераціонального 

розселення і неможливості управління соціально-економічною системою з 
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одного центру, подовження і ускладнення потоків населення, товарів, 

фінансових та інших ресурсів до одного центру і наявності внаслідок цього 

вищих трансакційних витрат. 

3) В результаті зміни навантаження на окремі частини просторового 

каркаса країни посилюється розірваність і фрагментація економічного 

простору, що виражається у зростаючій диференціації регіонів за 

економічними показниками, інфраструктурною роз‘єднаністю території, що 

можна пояснити поганим станом автомобільних доріг, невисокими 

реальними доходами населення при зростаючих цінах, порівняно невисокою 

щільністю населення сільській місцевості низки областей України. Так, у 

2012-2014 роки, що передували старту активної фази реальної 

децентралізації і добровільному об‘єднанню територіальних громад з 2015 р., 

різниця між «крайніми» регіонами за відносним показником «ВРП на душу 

населення» збільшилася з 2,91 рази до 2,97 разів (табл. 2.4.).  

Оцінюючи ж відповідні абсолютні значення ВРП (у фактичних цінах), 

усереднена різниця між «крайніми» групами регіонів з найбільшим 

(Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Харківська області та м. Київ) і 

найменшим (Волинська, Закарпатська, Тернопільська, Херсонська, 

Чернівецька області) його рівнем у 2012-2014 рр. становила майже вісім 

разів. 

Така територіальна розрізненість не є критичною для простору такої 

великої за площею держави, як Україна: аналогічні приклади були в Іспанії, 

Італії, Польщі, Румунії в останні два десятиліття, – але це вказує на 

недостатню цілісність економічного простору країни, а регіональні 

диспропорції, в свою чергу, є важливою причиною спотворень простору. 

Тільки за умови формування та подальшого зміцнення єдиного простору є 

можлива ефективна взаємодія всіх учасників економічних процесів між 

регіонами: досвід ЄС доводить, що міцні та взаємовигідні зв‘язки між 

регіонами-лідерами і аутсайдерами економічного розвитку, чиї 

характеристики відрізняються у десятки разів, неможливі, хоча культурні і 
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соціальні зв‘язки розвиваються жвавіше під впливом політичної волі і 

цілеспрямованої регіональної політики Брюсселя. 

Таблиця 2.4 

Порівняльні розрахунки ВРП на душу населення між групами регіонів з 

найменшим і найбільшим значенням перед початком активної фази реальної 

децентралізації в Україні, у грн. за фактичними цінами 

Регіон 
2012 

рік 

2013 

рік 

2014 

рік 
Регіон 

2012 

рік 

2013 

рік 

2014 

рік 

Група А « Регіони з найменшим ВРП на 

душу населення» 

Група Б «Регіони з найбільшим ВРП на душу 

населення» 

Волинська 19249 19817 23218 Дніпропетровська 44650 46333 53749 

Закарпатська 17088 17044 19170 Запорізька 30656 30526 37251 

Рівненська 18860 19003 24762 Київська 40483 39988 46058 

Тернопільська 16644 16819 20228 Полтавська 38424 39962 48040 

Чернівецька 14529 15154 16552 м. Київ 97429 109402 124163 

Сумарно за рік 86370 87837 103930 Сумарно за рік 251642 266211 309261 

Середнє 

арифметичне 

за рік 

17274 17567,4 20786 

Середнє 

арифметичне за 

рік 

50328,4 53242,2 61852,2 

Сумарна 

частка у 

загальному 

подушовому 

ВРП України 

0,5397 0,5248 0,5632 

Сумарна частка у 

загальному 

подушовому ВРП 

України 

1,5726 1,5906 1,6760 

Темпи зміни до 

попереднього 

року 

0 0,9722 1,0732 

Темпи зміни до 

попереднього 

року 

0 1,0114 1,0537 

Різниця між 

групами Б і А, 

рази 

- - - - 2,91 3,03 2,97 

 

4) Законодавчо визначена, але не налагоджена наскрізна системність в 

управлінні просторовим розвитком економіки країни. Згідно з Державною 

стратегію регіонального розвитку до 2020 р. (далі – ДСРР-2020), замість 

оптимізації просторової структури економіки країни введено пріоритет 

«територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток» [4], 

який у ДСРР-2020 підкріплено ґрунтовним переліком цілей і завдань на 
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національному рівні. Однак на регіональному (субнаціональному) рівні 

проблеми просторової інтеграції внутрішньо-регіонального простору і сама 

просторова складова не знайшла належного відображення у більшості 

регіональних стратегій і розглядалася за «залишковим» принципом. 

Розробники ж регіональних стратегій робили акцент переважно на традиційні 

економічні, інфраструктурні та соціальні проблеми за «звичним кліше». 

Окрім цього вже застарілі нормативно-правові акти [32], які дозволяли б 

чинити системний вплив на просторовий розвиток України (наприклад, 

Генеральна схема розвитку і розміщення продуктивних сил України, що була 

б синхронізована з системою стратегічних і програмних документів 

держави). 

Окрім цього, зміни у Бюджетному і Податковому кодексах України та 

фактичне скорочення більшості міжбюджетних трансфертів (табл. 2.5.) 

дозволили у 2016 р. додатково збільшити дохідну частину обласних 

бюджетів (рис. 2.3), але це відбулося разом із додатковим навантаженням на 

місцеві бюджети, тому зараз важко вимагати від місцевих бюджетів гучних 

проектів та розвиткових ініціатив.  

Таблиця 2.5 

Обсяги, зміни, темпи приросту міжбюджетних трансфертів, млрд. грн. 

Вид міжбюджетного трансферту 2015 рік 2016 рік 

Зміни, 

млрд. 

грн. 

Темпи 

приросту, у 

% 

Базова дотація 5,36 4,84 -0,52 -9,7 

Реверсна дотація 3,64 3,11 -0,53 -14,56 

Освітня субвенція 43,44 44,74 1,34 3,08 

Медична субвенція 46,18 44,31 -1,87 -4,05 

Стабілізаційна дотація 2 2 0 0 

Додаткові дотації з державного бюджету 0,02 0,09 0,08 500 

Додаткові субвенції з державного 

бюджету 
85,7 87,24 1,54 1,8 

*Джерело: [49]. 

 

Наприклад, у 2016 р. в Харківській області було суттєво перевиконано 

надходження і до загального фонду обласного бюджету (без урахування 

міжбюджетних трансфертів надійшло 1,409 млрд. грн., що становить +24,3% 
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до уточнених показників і перевиконання 0,275 млрд. грн.), і до спеціального 

фонду (без урахування трансфертів 0,302 млрд. грн. або +14% до уточнених 

планових показників). На цей рік фактичне виконання видатків бюджету 

Харківської області склало 9,96 млрд. грн., або 96% до плану з урахуванням 

змін [54]. 

 

 

Рис. 2.3. Структура доходів місцевих бюджетів за січень-червень 2012-

2016 рр., у % [54]. 

 

Слід також зазначити, що децентралізація оголює приховані і явні 

конфлікти інтересів між місцевими елітами та між гілками і рівнями місцевої 

влади, тобто радами і державними адміністраціями різного рівня. Це 

підтверджується результатами проведеного експертного опитування, в якому 

ці типи конфліктів відмічені більшістю респондентів (70,5% і 47,7% 

відповідно; рис. 2.4).  

В їх основі лежать різні причини, але спрямованість одна: вічна 

боротьба за вплив і владу. Дана проблема суттєво ускладнює досягнення 

первинного внутрішнього консенсусу на регіональному рівні, тому необхідні 

чіткі процеси і покрокові орієнтири на початкових етапах, що будуть 
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закладені у механізмах деблокування процесів модернізації і за умови 

зростаючої відкритості у публічному врядуванні. 

 

2,3%

9,1%

11,4%

11,4%

47,7%

34,1%

31,8%

70,5%

з) важко відповісти

ж) інше

е) протиріччя між місцевою владою і місцевим 
населенням

д) протиріччя між місцевою владою і місцевим бізнесом

г) протиріччя між державними адміністраціями і радами

в) протиріччя між політичними деклараціями і цінностями, 
які захищаються

б) конфлікти інтересів навколо місцевого бізнесу

а) конфлікти інтересів між новими і старими місцевими 
політико-адміністративними елітами

 

Рис. 2.4. Розподіл відповідей респондентів щодо питання «Які 

протиріччя і конфлікти найбільш проявилися саме на регіональному рівні у 

ході децентралізації?», % [28]. 

 

Через депопуляцію і ООС на Сході країни наростає великий ризик 

перетворення пост-конфліктних територій на депресивні у контрольованих 

Україною районах Донецької і Луганської областей. Бракує належної 

інституційної і фінансової основи з їх відбудови, яку держава самостійно, без 

значної іноземної допомоги не зможе гарантувати. Досі бракує державних 

програм із комплексної відбудови цих територій, із забезпечення надійної 

транспортної доступності малих міст і селищ тощо без ризику контакту з 

виробничими та інфраструктурними об‘єктами (особливо – залізницею) на 

тимчасово окупованих районах цих областей. 

Незважаючи на триваючий перерозподіл податкових надходжень на 

користь місцевих бюджетів, фінансово-економічна спроможність регіонів і 

громад навіть не дозволяє їм забезпечувати бажаний розвиток території і 

навіть свої повсякденні потреби, передовсім – житлово-комунальні і 

соціальні. Головний фінансовий ресурс криється в ефективному залученні 
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внутрішнього потенціалу, і це поки що не засвоєно. 

Для ефективної відповіді на вказані виклики уряд і регіональна влада 

мусять оновити механізми регулювання регіонального розвитку, зробивши 

акцент на міцніші інститути, підвищенні спроможності регіонів залучати 

ресурси і використовувати власний потенціал (рис. 2.5).  
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Рис. 2.5. Розподіл відповідей респондентів на питання «Які параметри 

економічної політики і стратегії розвитку регіону мають бути покращені» 

[28], %. 

 

Так, серед інших, вимагають уваги інструменти: підготовки 

конкретних проектів, робота над розробкою значних і масштабних проектів, 

що здатні були б зацікавити середнього і великого інвестора чи кредитора, 

міжнародної залученості і співпраці, відкритості і послідовності у виробленні 

рішень. Змарнований час реформ ніяким чином не вдасться компенсувати 

прогресом за одиничними напрямами – життєво важливими є фронтальні 

зміни по усіх напрямках. 

Зараз спостерігається невиразний «портрет» з якостей обласної влади 

на тлі проблем, що роками накопичувалися в їхній ефективності та гнучкості 

рішень. Оцінюючи сучасні якості цілком влади на регіональному рівні 
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управління в Україні без конкретизації по гілках влади, сумарно найбільш 

позитивні оцінки отримано по таких якостях, як «економія коштів», 

«прозорість» і «стратегічна послідовність», що, на тлі решти якостей, є, 

скоріше, наслідком впровадження, передовсім, державних реформ протягом 

2015-2017 рр. (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Розподіл відповідей респондентів стосовно оцінки сучасного 

ступеню властивості певних якостей ефективного управління обласним 

адміністраціям і обласним радам [28], %. 

 

Відзначаються значна конфліктність і висока неефективність дій і 

рішень регіональної ланки управління, що вказує на їхню пряму 

взаємозалежність і початкову стадію триваючого модернізаційного транзиту 

до децентралізованого розвитку українських регіонів. 

Зараз «нова нормальність» розвитку українського регіону продовжує 

формуватися разом з економічним та інституційним середовищем, як 

мінімум, на двох рівнях – національному і регіональному. Причому обидва ці 

рівня тісно пов'язані один з одним: неможливо створити сприятливе 

середовище на регіональному рівні при несприятливому середовищі на рівні 

національному. У той же час вірно зворотне судження: можна створити 

несприятливе середовище на регіональному рівні при сприятливому 
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середовищі на рівні національному.  

Вихід із проблемного поля макроекономічної «нової нормальності» 

доводиться шукати за межами сучасного економічного мейнстріма, оскільки 

його пізнавальні і практичні можливості обмежені політикою подолання 

стандартних циклічних криз. Поряд з традиційними варіантами 

макроекономічної політики стабілізації із майже ототожненням 

макроекономічної і цінової стабільності у державну стабілізаційну політику 

слід включити значно більшу кількість цільових орієнтирів, більш активно 

використовуючи стимулюючі і де-блокуючі механізми, особливо – у сфері 

розвитку реального сектора на субнаціональному рівні. 

Отже, нові джерела зростання регіонів України необхідно шукати у 

сфері обробної промисловості і підтримки регіонального розвитку та 

новостворених територіальних громад. Саме на регіональному і локальному 

рівнях можливі найбільш суттєві господарські ініціативи, які забезпечать 

реальну технологічну модернізацію і модернізацію суспільних інститутів 

через залучення додаткових ресурсів в економічний обіг. 

 

2.3. Проблеми та протиріччя державної політики регіонального 

розвитку України в умовах інтеграційних процесів 

 

Визначимо перелік найбільш значущих проблем розвитку 

економічного простору України, які свідчать про порушення цілісності 

просторового каркаса країни та які ускладнюють вірну постановку проблем 

саме на рівні регіонів, в їх політиці сталого розвитку в умовах інтеграції. 

Значною проблемою, що пов‘язана з системністю управління 

просторовим розвитком, є відсутність уваги регіонів України до співпраці 

між собою без ідей зміцнення міжрегіональних зв‘язків. Усі регіональні 

стратегії розглядають «винятково питання даного регіону і не пов‘язані між 

собою» [7].  

Це вказує на існуючу «білу пляму» в артикуляції і нерозумінні взагалі 
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цієї проблеми на регіональному і місцевому рівнях. Як засвідчили результати 

спеціального експертного опитування, проведеного у 2017 р., споріднені 

проблеми ініціативної міжрегіональної і міжнародної інтеграції українського 

регіону мають декілька причин, головні серед яких кадрові складнощі у 

адаптації до змін (47,7% відповідей), нерозуміння вигід від такої інтеграції 

(43,2%), внутрішні протиріччя між групами впливу (40,9%) (рис. 2.7.).  
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Рис. 2.7. Розподіл відповідей експертів на питання «Що стримує 

використання українським регіоном вигід від його міжрегіональної і 

міжнародної інтеграції?» [29], %. 

 

Приховування проблем регіональної депресивності через різні 

визначення і класифікації у різних нормативно-правових документах. 

Характерною особливістю (якщо не основним напрямком української 

політики регіонального розвитку) є те, що міжрегіональну диспропорцію 

почали ховати за проблемою місцевої репресивності.  

Незважаючи на певну невизначеність щодо того, чи має підхід, 

передбачений у ст. 11 Закону України «Про стимулювання розвитку 

регіонів» [23] та відповідному Порядку [8], спрямовуватися на регіони, на 

практиці фокус уваги посадовців перенесений з державного і 
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міжрегіонального рівня на внутрішньо-регіональний рівень, розчиняючи 

проблему серед окремих адміністративно-територіальних одиниць, які в 

принципі не можуть нічого зробити з цією проблемою. 

Наступна проблема модернізаційного переходу регіонів – це проблема 

негарантованої державної підтримки у співфінансуванні пріоритетних 

проектів регіонів. Протягом 2014-2015 рр. Україна сформувала свою 

законодавчу рамку формування та реалізації Державної регіональної 

політики через ухвалення Закону «Про засади державної регіональної 

політики» та «Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 

року», було визначено систему стратегічного планування регіонального 

розвитку та джерела фінансування проектів з регіонів через механізм 

Державного фонду регіонального розвитку.  

В 2015-2016 рр. регіони отримували кошти на виконання власних 

проектів розвитку за об‗єктивною формулою, а не на основі лояльності до 

центральної влади, як це було раніше. На жаль, у грудні 2016 р. при 

ухваленні Держаного бюджету України було внесено деякі зміни до статті 

24-1 Бюджетного кодексу України, які, по суті, руйнують вибудовану раніше 

систему планування та фінансування регіонального розвитку, так само 

залишається не вирішеним питання фінансування проектів 

загальнонаціонального рівня, що спрямовані на формування згуртованості 

держави, єдність її простору в межах усієї своєї території. 

Як відомо, основним державним джерелом для цього є Державний 

фонд регіонального розвитку (далі – ДФРР). Від часу ухвалення в 2014 р. 

ДСРР-2020 до стану на середину 2017 р. в Україні «…так і не було 

профінансовано заходи для досягнення загальноукраїнських цілей, зокрема 

єдності українського простору, загальноукраїнської солідарності та 

міжрегіональної співпраці» [63].  

У зв‘язку з цим нагальним є виділення третини ДФРР на досягнення 

цілей та завдань ДСРР-2020. Дві третини коштів йтимуть на регіональний 

рівень і спрямовуватимуться на реалізацію цілей та завдань регіональних 
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стратегій розвитку. За такого підходу ми отримаємо класичну європейську 

схему реалізації політики регіонального розвитку «зверху-вниз» та «знизу-

вгору», що забезпечуватиме єдність українського простору та розвиток 

регіонів у контексті з розвитком всієї держави.  

Наприклад, включення в статтю 24-1 Бюджетного кодексу України в 

грудні 2016 року положення, згідно із яким ДФРР квотується за напрямками 

розвитку «спортивної інфраструктури» та «енергоефективності» «руйнує 

саму ідею стратегічного планування, коли саме регіони, розробляючи власні 

стратегії розвитку та плани з їх реалізації, самостійно визначають пріоритети 

розвитку» [7].  

Хтось одного року може витратити більше коштів на спортивну 

інфраструктуру, а іншого на розвиток сільського кооперативного руху, але 

все це має випливати із плану реалізації регіональної стратегії. Важливо не 

відхилятися від такої логічної схеми:  

1) на центральному рівні плануються суми для регіонів за певними 

критеріями, базованими на чисельності населення та рівні ВРП на душу 

населення; 

2) регіони на ці суми відбирають проекти регіонального розвитку, що 

корелюються з відповідними регіональними стратегіями розвитку та планами 

їх реалізації за спеціальними процедурами;  

3) комісія Мінрегіону перевіряє подані проекти на відповідність 

вимогам законодавства;  

4) Уряд України затверджує перелік проектів; реалізація проектів 

відбувається відповідно до їх кошторисів та планів. 

Таким чином, просторовий фактор поки що не є для України «точкою 

опори» і умовою її економічного зростання, соціально-економічного 

розвитку та модернізації суспільства. Економічний простір країни 

неоднорідний, просторова структура українського господарства спотворена, 

а чинна державна політика не здатна належним чином згуртовувати 

внутрішній простір: її увага у значній мірі переключена на добровільне 
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об‘єднання територіальних громад та зміцнення ресурсного потенціалу 

регіонів. Тим часом ігнорування проблеми дисбалансу просторового 

розвитку національної економіки може привести тільки до погіршення 

ситуації: подальшого руйнування просторового каркаса, втрати цілої низки 

його сегментів, що призведе до порушення цілісності соціально-

економічного комплексу і зниження конкурентоспроможності України. 

Одночасно триваючі в Україні реформи місцевого самоврядування, 

державної регіональної політики і адміністративно-територіального устрою 

поступово зміщують частину відповідальності і увагу з державного рівня на 

локальний і регіональний рівні. Однак зараз регіональні органи влади 

скоріше зорієнтовані на «виживання» і згладжування проблем, аніж на 

перспективу розвитку. Як свідчать результати експертного опитування (рис. 

2.8), більше половини респондентів бачить серед таки цільових орієнтирів 

регіональних органів влади «залучення і засвоєння бюджетних коштів» 

(56,8%), а 47% і 36% респондентів бачать ще «стабілізацію політико-

економічної ситуації» і «провадження та просування державних реформ».  
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Рис. 2.8. Розподіл відповідей експертів на питання «На що зорієнтовані 

органи управління на регіональному рівні?», % [29]. 

 

Показово, що лише 15,9% експертів впізнали «досягнення цілей 



 71 

розвитку своїх регіонів, що визначені в обласних стратегіях» серед чинних 

пріоритетів на практиці, хоча кожна область ще протягом 2014-2015 рр. 

отримала власну стратегію і план її реалізації, які у певній мірі 

синхронізовані з державною системою планувальних документів. 

Зараз фактично регіональні системи документів стратегічного 

соціально-економічного розвитку удосконалюється під тиском, передовсім, 

зростаючого зовнішнього впливу з боку центральних органів виконавчої 

влади, зокрема, Мінрегіону, спрямованого на створення єдиних вимог і 

єдиної системи стратегічного планування та прогнозування розвитку в 

кожному регіону.  

Наочним є оптимістичне очікування експертів щодо переоцінки 

регіонами України своєї ролі і здатності повніше використовувати власний 

потенціал (рис. 2.9), хоча часовий лаг для цього потрібний більший, аніж 3-5 

років (31,8% відповідей).  
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Рис. 2.9. Розподіл відповідей експертів на питання «Чи зможуть у 

найближчі роки змінитися українські регіони так, щоб потім надавати їм 

змогу повніше використовувати власний потенціал і самодостатньо 

розвиватися?», % [29]. 
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Також важливим є майже консенсусне (сумарно 95,5%) розуміння 

експертами тієї незворотної відповідальності регіону за свій розвиток, з яким 

починають стикатися регіони України, хоча, як бачить майже половина 

респондентів (45,5%), у перспективі далеко не усі регіони будуть здатні до 

самодостатності, що, очевидно, є прямим наслідком значних регіональних 

диспропорцій, особливостей внутрішньополітичних процесів, впливу 

громадськості на місцеву владу. 

Відзначається ще одна проблема сучасних українських регіонів: 

поширена застарілість і цільова розрізненість чинних обласних цільових 

програм, за кожною з яких стоїть давня багаторічна тенденція спадкоємності 

у сприйнятті і відображенні зовнішнього середовища, про яку відомо давно і 

багато що. Наприклад, у сьогоднішній Харківській області майже жодна 

програма не є результатом сучасного вибору з поглядом на середньо- і 

довгострокове майбутнє України і регіону. В країні немає ані перспективного 

реєстру таких програм, ані розрахунків очікуваних наслідків для кожної 

території, і це суттєво ускладнює планування і узгоджене впровадження 

галузевих державних політик. 

Враховуючи вищевикладене, варто визнати, що за зростаючої 

оснащеності українських регіонів інструментами підтримки прогресивних 

змін все частіше на перше місце виходить реальна практика застосування цих 

інструментів і прозорість економічної політики регіону для бізнесу. 

Загальною властивістю такої практики поки що є дуже невисокий рівень 

реального практичного запровадження і навіть затребуваність аналітичних 

механізмів і інструментів на основі проектного підходу чи управління по 

цілях, хоча в деяких регіонах (напр., у Харківській області) це включено в 

перелік операційних цілей до 2020 року.  

Одна з головних причин криється у переважній орієнтації регіональних 

органів влади на вирішення поточних питань, а роботі на перспективу 

заважає відсутність коштів на розробку якісних довгострокових документів і 

елементарна відсутність достатньо кваліфікованих спеціалістів «всередині» 
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органа влади, а не волонтерство місцевих експертних команд, і брак коштів 

для співфінансування розробок. 

Існуюча інертність, а часом – і безініціативність у прийнятті важливих 

рішень на регіональному рівні зумовлені різного роду причинами, серед яких 

причини економічної, політичної, комунікаційної, соціально-культурної 

природи. Результати експертного опитування засвідчили, що серед 

економіко-політичних факторів, завдяки яким можна долати інертність у 

прийнятті важливих рішень на регіональному рівні, потенційно мають 

найбільшу ефективність такі: рішення обласних рад і нові виконкоми 

(сумарно більше 50% за оцінками «5» і «4»), наближення виборів (сумарно 

біля 60%) (рис. 2.10), – що не є дивним, оскільки саме ці чинники достатньо 

віддзеркалюють той спосіб збереження місцевих еліт при владі.  
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Рис. 2.10. Згруповані результати експертної оцінки економічних та 

політичних факторів, завдяки яким можна долати інертність у прийнятті 

державноуправлінських рішень на регіональному рівні, % [29]. 

 

Переважно економічні чинники (макроекономічні цикли, конкретні 
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можливості освоєння ресурсів ззовні, міжнародна інтеграція регіону) 

здебільшого оцінені зі значним (від 23% до 43%), але не суттєвим впливом на 

динамічність рішень. Причини цьому вбачаються у складності ідентифікації і 

залучення їх до управлінської системи або недостатній переконливості 

прикладів. Важливим є те, що фактор «міжнародної інтеграції регіону и 

громад», за зведеними оцінками , має значний наростаючий, але поки що 

відкладений потенціал як доповнюючого чинника, що вказує на його дуже 

недостатню застосовність. 

Такі чинники, як «збалансованість інтересів різних груп зсередини», 

«ініціативи з боку міжнародних партнерів» і «експерти від громадськості», 

що віднесені до групи комунікаційних і соціальних факторів, потенційно 

мають найбільший вплив на долання інертності – сумарно більше 60% за 

оцінками «5» і «4», але жоден з них також не носить суттєвого чи-то 

визначального впливу (рис. 2.11).  
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Рис. 2.11. Згруповані результати експертної оцінки комунікаційних і 

соціальних факторів, завдяки яким можна долати інертність у прийнятті 

державноуправлінських рішень на регіональному рівні, у % [29]. 
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Найменше єдності серед опитаних експертів, але і найбільше 

критичності спостерігається за фактором «антикорупційні кампанії».  

До складової частини «нової нормальності» в Україні можна віднести 

посилення рік у рік «феномену невідповідності між економічною потужністю 

регіону та його показниками соціального благополуччя та якості життя» [7] 

при значних економічних і соціальних диспропорціях. Існування даного 

стану регіони пов‘язуються зі значними коливаннями в обсягах 

промислового виробництва останніми роками, недостатніми внутрішніми 

ресурсами і браком можливостей для полегшеного опанування 

довготривалих трендів. Наприклад, опитані експерти вказали переважно на 

труднощі з пошуком ресурсів для реалізації намічених цілей регіональних 

стратегій (36,4%) і безініціативність співробітників місцевих адміністрацій 

чи рад (38,6%) (рис. 2.12).  
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Рис. 2.12. Розподіл відповідей експертів на питання «Які проблеми 

найбільше впливають на те, яким чином адаптуються регіональні органи 

влади до їх зростаючої ролі і відповідальності у ході децентралізації?», % 

[29]. 
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Однак деякі вчені звертають увагу на зв‘язок кризи слабких регіонів з 

«масштабним інтелектуальним викликом, який вимагає глибокого 

переосмислення його причин, механізмів розгортання і шляхів подолання» 

[6].  

Це означає, що потрібні не лише фінансові ресурси, але і відповідні 

кадри, технології і стратегії розвитку, скріплені потужним ціннісно-ідейним 

«каркасом». 

Отже, в державній політиці регіонального розвитку України явно не 

вистачає адекватного розуміння «коридору можливостей». Депопуляція, 

стягування населення в обласні центри, ООС на Сході країни, нестача 

фінансових ресурсів для технологічної модернізації комунального 

господарства в місцевих громадах змушують виокремлювати пріоритети. 

Про масштабну реалізації пріоритетів, як державної регіональної політики, 

так і пріоритетів регіональних стратегій говорити передчасно в силу 

об'єктивних ресурсних обмежень. У багатьох регіонах життя змушує 

орієнтуватися на точковий розвиток об‘єднаних територіальних громад і 

формування нової мережі локальних центрів (регіональний поліцентризм). 

Точковою повинна бути і інфраструктурна підтримка державою найбільш 

ефективних місцевих проектів, що спів фінансуються бізнесом, оскільки це 

чітко співпадає з зрозумілим для іноземного інвестора проектним підходом 

та економить час. 
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РОЗДІЛ 3. 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ 

 

3.1. Перспективи та стратегія реалізації державної політики 

регіонального розвитку в умовах інтеграційних процесів 

 

Суспільні трансформації стають принципово можливими завдяки 

впливу двох основних факторів: а) управління, якому відповідають 

формалізовані, легітимовані механізми модернізації, і б) гомеостазису, якому 

відповідають внутрішні, нелегітимовані механізми модернізації [62] задля 

рівноваги і самозбереження системи, коли легітимні механізми модернізації 

на практиці втрачають свою ефективність. Отже, організаційний вплив 

публічного управління починає забезпечувати суспільну самоорганізацію 

тоді, коли у самому процесі самоорганізації виникають істотні дисфункції і 

неспроможності. Ось чому сучасні регіони України потребують керованого 

процесу модернізації способу управління в них з дійсно активним публічно-

управлінським началом, який з часом дозволить запустити гомеостазис і 

самоорганізацію на національному, регіональному рівнях, а також посилить 

його на рівні місцевих громад. Для цього вже зараз важливим є не стільки 

впровадження інноваційних технік чи запозичених інструментів управління, 

скільки впровадження нових принципів управління та підвищення 

загальносистемної стійкості до небажаних впливів. Регіональний розвиток 

сучасної України має, передовсім, базуватися на певному цільовому векторі.  

Серед найбільш оптимальних цілей є «залучення інвестицій» (79,5%), 

«сприяння структурній перебудові регіональної економіки» (50,0%), 

«взаємоузгодження і інтеграція планів і ресурсів місцевих суб‘єктів» (40,9%) 

(рис. 3.1-а). При цьому найбільш мотивуючими ціннісними цілями можуть 

бути «самодостатність регіону» (63,6%) і «відкритість і спільна участь в 
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управлінні» (50,0%) (рис. 3.1-б). 

 

  

а) б) 

 

Рис. 3.1. Розподіл відповідей опитаних експертів на питання щодо 

а) спрямованості економічної політики сучасного регіону і б) мотивуючих 

ціннісних цілей як основи стратегії розвитку українського регіону, % [29]. 

 

Показово, що найбільш проблематичними для досягнення консенсусу 

між оновленою державною регіональною політикою і місцевими 

очікуваннями залишаються брак довіри до держави і влади (68,2%), популізм 

політиків (47,7%), брак фінансів і погані комунікації у просуванні державних 

реформ (40,9%) (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Розподіл відповідей опитаних експертів на питання щодо 

існуючих проблем у досягненні консенсусу між ідеологією нової державної 

регіональної політики і місцевими очікуваннями та цінностями, % [29]. 
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У сукупності це вказує на необхідність посилення інтегруючої і 

координаційної функцій при формуванні і реалізації нового покоління 

регіонального розвитку, що може бути можливим, передовсім, через 

запровадження наочних, передовсім, нових економічних ліберальних мотивів 

і запровадження чітких порядків і відносин. 

Логічно це має формувати певний заданий курс дії з певними 

принципами і правилами. Так, для визначення можливого генерального 

напряму руху і основу для стратегічного консенсусу обласних 

адміністративно-політичних еліт при ініціюванні і вироблені ними 

економічної політики було оцінено шість варіантів можливих курсів 

розвитку сучасних областей України (рис. 3.3), які останніми роками 

обговорювалися у науковому, експертному та політичному середовищах.  

 

  
а) б) 

 

Рис. 3.3. Відповіді експертів щодо основи для довготривалого 

стратегічного консенсусу обласних адміністративно-політичних еліт при 

ініціюванні та вироблені ними політики у відповідному регіоні, у % [28]. 

 

Як свідчать отримані відповіді, найбільш можливими курсами розвитку 

є три: 1) «людиноорієнтований розвиток» (сумарно 75% позитивних 
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відповідей з градаціями «4» і «5» і дуже незначним (4,6%) негативних 

відповідей), 2) «внутрішній самодостатній і гнучкий розвиток» (сумарно 

70,4% і 6,8% відповідно) і 3) «формування дієвих публічних інститутів і 

норм» (сумарно 70,5% і 15,9% відповідно).  

Експерти оптимістично (сумарно 61% за варіантами відповідей «а» і 

«б») вбачають у зростанні економічної самодостатності українських регіонів 

ресурсно забезпечувати долання економічної нерівності між ними і добробут 

(рис. 3.4), а найбільш перспективними інститутами підвищення здатностей 

регіону ефективніше утримувати бажану траєкторію розвитку обрані 

«відповідні стратегії і програми реформування» (63,6%) та «чіткі зони 

відповідальності» (54,5%) (рис. 3.5), що достатньо відповідає генеральному 

напряму до змін всередині, у способі самоорганізації і мобілізації 

внутрішнього потенціалу регіону. 

 

 

Рис. 3.4. Розподіл відповідей опитаних експертів на питання «Чи здатне 

зростання економічної самодостатності українських регіонів ресурсно 

забезпечувати подолання економічної нерівності між ними і добробут?», % 

[28]. 

 

Вектор «розвитку дієвих публічних інститутів» сам по собі не може 

бути ціллю модернізації, оскільки носить скоріше вторинний, допоміжний і 

достатньо секторальний характер і не містить достатню мотивацію для 
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мобілізації усіх потрібних груп суб‘єктів РЕП. Однак він явно передбачає 

суттєві модернізації в управлінських відносинах, особливо – координації і 

способі утримання консенсусів. 

 

 

Рис. 3.5. Відповіді експертів на питання «Які перспективні інститути 

можуть підвищити здатність регіональної спільноти і влади ефективніше 

утримувати бажану траєкторію розвитку?» [28]. 

 

Важливо, що сьогодні актуальним для регіонів є забезпечення 

безконфліктності, ініціативності та ефективності між суб‘єктами змін, і це 

прямо витікає із двох хронічних «хвороб» регіонів України: неузгодженості 

інтересів місцевих стейкхолдерів та інституційної слабкості регіонів.  

Отже, доцільно провадити модернізацію регіонального розвитку за 

такими принципами: 

 принцип цілісності, тобто встановлення міцного взаємозв‘язку між 

компонентами. Цей принцип важливий для забезпечення у часі таких 

властивостей регіону, як вираз головних ознак ідентичності, набуття якісно 

нових властивостей у процесі еволюції та взаємодії; 

 принцип суб‘єктності, тобто нарощування консолідованих в регіоні 

здатностей виступати агентом (суб‘єктом) дій на різних рівнях і нести за них 

відповідальність; 
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 принцип виділення довгострокових суспільно значущих пріоритетів. 

Такі пріоритети мають прямо відповідати соціально-економічним цілям 

розвитку територій як головної основи для узгодження інтересів різних 

сторін і визнання їх ними; 

 принцип інституціонального обмеження, тобто організація взаємодій 

суб‘єктів впливу в тріаді «влада – бізнес – громадськість» здійснюється на 

основі чинних нормативно-правових актів, (дотримання законності), їх 

ієрархічної сили (поєднання державної і регіональної економічної політики), 

морально-етичних норм у суспільстві, екологічних обмежень. Цей принцип 

слугує важливим «запобіжником» для конфліктів інтересів всередині регіону; 

 принцип паритетності передбачуваних вигід між партнерами, тобто 

провадження такої політики, яка орієнтована на зростання і зміцнення 

потенціалу обох сторін. Якщо для ЄС це було і є актуальним для ієрархічних 

відносин типу «Брюссель – регіон» в умовному у форматі «донор – 

реципієнт», то для України цей принцип відверто забезпечить, по-перше, 

сприяння доланню проблем моноцентризму у більшості областей країни, 

перерозподіляючи ресурси з різних джерел на регіональний і місцевий рівні, 

і, по-друге, сприяння міжрегіональній інтеграції і співробітництву громад; 

 принцип співрозмірності прийнятих на себе зобов‘язань – реальній 

здатності реалізовувати стратегічні рішення і задовольняти суспільні і власні 

інтереси. 

Спираючись на ці принципи і орієнтуючись на потребу у спільному 

векторі розвитку, розвиваються відносини і визначаються «правила гри» зі 

спільними інтересами, формальними інститутами, механізмами взаємодії 

місцевих суб‘єктів змін у регіоні. 

Як відмічалося вище, в умовах стратегічної важливості 

модернізаційних перетворень у способі публічного управління головною 

ціллю модернізації РЕП є зростання рівня життя населення.  

Під умовами успішної модернізації на мезорівні і відповідними 

очікуваними державно-управлінськими результатами розуміється: 
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 підтримка сталості державних реформ на регіональному рівні; 

 розкриття невикористаного потенціалу регіону; 

 посилення здатностей до самозабезпечення і саморозвитку на 

регіональному і місцевому рівнях. 

Важливим напрямом проектування нового покоління регіональних 

економічних політик є розробка принципових заходів-завдань регіональним 

органам публічної влади задля набуття регіональною системою управління, 

відповідно, більш прогресивних якостей, компетенцій і станів у напряму до 

координованого саморозвитку. Для цього пропонується: 

 запровадити відстеження траєкторії модернізаційного переходу, як 

мінімум, за трьома ролями-статусами: «аутсайдер  послідовник», 

«послідовник  інноватор» і «інноватор  лідер». Дотичні функціональні 

механізми публічного управління (економічні, політичні, організаційні, 

правові, інституційні) будуть забезпечувати формування і реалізацію 

регіонального розвитку; 

 обрати у якості критеріїв відбору опорних завдань такі три 

обумовлюючі ознаки, як «залученість», «гнучкість» і «злагодженість»; 

 прив‘язати набуття бажаних компетенцій за допомоги опорних 

завдань до п‘яти першочергових функціональних механізмів публічного 

управління (економічних, політичних, організаційних, правових та 

інституційних) як таких, що забезпечують регіональний розвиток. 

Метою пропонованої логіки до оновлення завдань є мотивація регіону 

ініціативно шукати нові напрямки і ресурси його розвитку та об'єднувати їх у 

реалістичний образ майбутнього. Вихідною умовою для цього буде спільна 

робота політиків, представників адміністрацій і різних секторів економіки, 

громадян на благо їхнього регіону, що повністю корелюється з відомими 

методологічними концептами (саморозвитку, інтегрованого та 

інтегративного розвитку). Успішне долання проблем ґрунтується на спільних 

зусиллях із розпізнавання і повнішого використання потенціалу регіону. 

Брати участь та організовано пропонувати шляхи розвитку регіону має 
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велика кількість учасників (громадяни, політики, бізнес, спілки та 

товариства, адміністрації), які можуть відігравати важливу роль в розвиткові 

регіону. 

Світовий досвід переконує, що багато регіонів при розробці концепції 

розвитку користуються рецептами зовнішніх компаній, наприклад, 

консультанти допомагають керувати груповими обговореннями, або 

структурувати і коректно сформулювати концепцію розвитку, або ж вони 

можуть ділитися досвідом по консультації інших регіонів. Проте, 

консультації залучених осіб не є альтернативою творчої активності регіонів, 

оскільки не існує загальних скоєних рішень регіонального розвитку: тільки 

ті, хто живе і працює в регіоні, можуть розпізнати суть, проблеми та можливі 

стратегії розвитку регіону. Залучені консультанти можуть дати творчий 

імпульс регіону і стимулювати розробку нових ідей.  

Пропонується така етапність провадження модернізації регіонального 

розвитку: 

1) у короткостроковому періоді створюються політико-організаційні 

(забезпечуючі та деблокуючі) і правові основи для формування консенсусу в 

регіоні, достатньо стійкого для початку проектування спільних змін в 

економічному розвиткові українського регіону. Створюються правові основи 

для розробки і реалізації оновленої регіонально політики, а також 

законодавчого (лобізм на національному рівні) формування економічних 

стимулів для активізації економічної діяльності в регіонів; 

2) у середньостроковому періоді перерозподіляються і уточнюються 

управлінські функції, повноваження між центральними і регіональними 

органами влади, зокрема – через очікувані зміни до Конституції України 

щодо ліквідації державних адміністрацій, створення виконкомів при 

обласних радах і введення інститутів префектів; створюються механізми 

реалізації оновлених середньострокових регіональних стратегій і 

довгострокових стратегій великих обласних центрів (напр., Київ, Харків, 

Одеса, Дніпро, Львів); налагоджуються функції планування, проектного 
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управління, багатоканального фінансування (регіональні цільові фонди), 

бенчмаркінгу і моніторингу по станах і статусах та контролю по ключових 

показниках регіонального розвитку. Термін реалізації цих заходів – 3-5 роки; 

3) у довгостроковому періоді відбувається вихід на рівень стабільної і 

достатньо ефективної роботи (у першу чергу, це відбудеться у найбільш 

економічно достатніх регіонах з потужними обласними центрами), розвиток 

системи моніторингу соціально-економічних показників України та регіонів 

як самостійної державної функції, аналіз досягнутих результатів, 

коригування геополітичних, державних і муніципальних стратегічних 

управлінських рішень у сфері міжнародної присутності українського бізнесу, 

міжнародної інтеграції регіонів та мобільності факторів виробництва. 

Спираючись на це, цільовий стан оновленої регіональної політики 

розвитку має характеризуватися такими властивостями: 

 досягнення стратегічної узгодженості у взаємодії з центральними 

органів державної влади, відповідними органами влади з інших регіонів, 

котрі зацікавлені у спільній реалізації проектів, та з органами місцевого 

самоврядування у процесі здійснення регіональної політики; 

 створення комплексної і взаємоузгодженої системи стратегічних і 

програмних документів у сфері економічного розвитку регіону на 

трьохперіодному плануванні: коротко-, середньо- і довгостроковому, - з 

можливістю досягнення внутрішнього балансу інтересів; 

 реалізація збалансованості у бюджетно-податковій системі; 

 створення об'єктивного механізму прояву і реалізації потенціалу 

регіонів через трансляцію інтересів та ініціативну співпрацю з партнерами на 

різних рівнях взаємодії, як всередині країни, так і за її межами; 

 реалізація прозорої системи соціальних стандартів і досягнення 

орієнтованості на них органів державної влади в процесі здійснення 

регіональної економічної політики. 

Узагальнену стратегію переходу від існуючого підходу до 

модернізованого можна представити через пояснення основних проблемних 
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сфер (табл. 3.1.). 

Таблиця 3.1. 

Стратегія переходу при модернізації регіональної політики розвитку 

Основні проб-

лемні сфери 
Існуючий підхід Модернізований підхід 

Встановлення 

цілей 

Переважає примат інституційного 

цілепокладання з елементами 

проблемної орієнтації і 

узгодженості за рівнями. Бракує 

чіткої логіки досягнення цілей 

Перехід до ціннісного 

цілепокладання в інтересах 

місцевого співтовариства і держави. 

Пробудження інтересів різних груп 

під масштабні завдання 

Домінанти 

регіональної 

економічної 

політики 

Існує у руслі чинної державної 

регіональної політики і поєднує 

вирівнювання та стимулювання 

найсильніших через перерозподіл 

фінансових коштів між регіонами 

суб'єктами з елементами конкурс-

ного підходу.  

Формування інституційно-правових 

і організаційно-економічних умов 

для координованого саморозвитку 

регіонів України в економічній, 

просторовій, екологічній та 

соціальній сферах 

Спосіб 

взаємодії 

органів 

публічного 

управління та 

задіяні 

інструменти 

Неефективна і негнучка взаємодія 

органів влади всіх рівнів в процесі 

реалізації РЕП 

Узгоджена система державного 

управління регіональним розвит-

ком, діяльність якої публічно засно-

вана на балансі економічних інтере-

сів, довгострокових стратегіях і 

міжгалузевих комплексних 

проектах 

Вирішення 

просторових 

диспропорцій 

в регіонах 

Принципова нездатність вирішен-

ня існуючих просторових проблем 

існуючими методами із державни-

ми ресурсами. Розмитість уваги 

поміж різних галузевих політик. 

Точкова тактика без стратегічного 

підходу 

Формування функціональних 

зв‘язків між територіями і 

формування функціональних 

економічних ареалів. Мобілізація 

локальних активів і знань та 

поєднання їх з зовнішніми 

можливостями 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

Переважно існує у руслі чинної 

державної регіональної політики.  

Введена обов‘язкова вертикальна 

інтеграція цілей розвитку на 

різних рівнях через стратегії. 

Ініціативи регіонів є фрагментар-

ними і односторонніми 

Мотивація регіональних влад до 

послідовної і цілеспрямованої 

організації нормативних правових 

актів і оперативно-управлінських 

рішень. Запровадження  

інтегрованих і різнобічних програм 

розвитку зі значним охопленням 

Взаємна 

інтеграція 

документів 

регіонального 

розвитку 

Існує від державного рівня до 

рівня регіонального і нижче до 

рівнів об‘єднаних територіальних 

громад 

Посилення існуючої практики 

спільними ініціативами про «гори-

зонтальну» і мережеву співпрацю 

через функціональне взаємо-

доповнення і спільний інтерес 

Фінансові 

ресурси 

Використання спеціалізованих 

структурних фондів з державного 

бюджету і коштів обласних 

бюджетів, суттєво збільшених в 

результаті децентралізації 

Розширення існуючих надбань 

через створення додаткових каналів 

позабюджетного співфінансування, 

лібералізацію інвестиційної 

діяльності та розширення власної 

податкової бази. 
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Таким чином, запропонована концепція формування нового покоління 

регіональних економічних політик для сучасної України може стати основою 

для досягнення нових стійких станів балансів інтересів в регіоні та, врешті 

решт, досягнення бажаних цілей модернізації РЕП. Якщо результативність, 

гнучкість і злагодженість системи публічного управління стають головними 

критеріями вірності управлінської моделі, то відміною рисою пропонованої 

концепції буде безумовна орієнтація проміжних цілей на вишу ціль 

«зростання рівня життя населення». Тобто досягнення заданого рівня якості і 

гнучкості управління ми розглядаємо крізь призму внеску цих категорій у 

модернізаційний процес. 

Отже, загальним цільовим вектором модернізації регіонального 

розвитку в умовах інтеграційних процесів пропонується вектор 

координованого саморозвитку регіону, який можливий через оновлення і 

адаптацію системи регіонального управління, функцій нових інститутів та 

здатностей суб‘єктів регіонального розвитку до повнішого використання 

економічного потенціалу усього регіону та тих територіальних громад, що у 

ньому розташовані. Цей вектор логічно пов'язаний з децентралізацією влади 

в Україні та Державною стратегією регіонального розвитку України до 2020 

р. 

 

3.2. Формування інституційної основи державної політики 

регіонального розвитку в умовах інтеграційних процесів 

 

Кризові тенденції в економіці останніх років, корупція і низька якість 

державного і політичного управління, відсутність брак критичної маси 

ефективних форм державного регулювання економіки і слабка злагодженість 

принципів просторової і інституційної організації стали тими чинниками, які 

посилювали дезінтеграційні процеси в країні та поляризацію простору її 

територій. Сприяння у вирішенні частини суттєвих проблем пов‘язується із 

активною участю інститутів розвитку та оновленням інституційних засад 
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механізмів формування регіональної політики розвитку. 

На відміну від інших країн, в Україні наразі бракує як дієвих і ресурсно 

достатніх інститутів економічного розвитку регіонів (наприклад, навіть 

сукупний щорічний бюджет ДФРР зараз менше у декілька десятків разів 

реальних потреб однієї будь-якої області України), так і горизонтальної суб-

національної мережі інститутів та взаємодіючих інституцій. Поки що складно 

судити про ефективність фонду, оскільки немає достатньої історії вирішених 

проблем за фактичної умови різкого скорочення обсягів фінансування у 2016 

році: замість планованих 5 млрд. грн. на 2016 рік у Держбюджеті-2016 

затверджено лише 3,2 млрд. грн., що складало 0,0048% від загальних 

видатків Державного бюджету України на 2016 рік (згідно з [25]).  

Уже ця обставина спонукає удосконалювати саму процедуру розподілу 

його коштів, зараз є необхідність уточнити і ідентифікувати критерії 

розподілу коштів фонду. Необхідна і більш серйозна правова регламентація 

формування і використання коштів фонду для підтримки регіонального 

розвитку, а не для компенсації утриманських настроїв керівників областей за 

допомоги «ручного» розподілу коштів. 

Світовий досвід останніх двох десятиліть свідчить, що традиційні 

(затратні) механізми та інститути конкуренції поступово замінюються 

іншими механізмами співробітництва між бізнесом, державою, вузами і 

громадами [9].  

Для обраної опорної моделі координованого саморозвитку це означає, 

що міжрегіональна мережа інститутів розвитку і саморозвитку може 

з‘явитися лише за умови зовнішньої координуючої допомоги, передовсім – 

державної, та, як запевняє закордонний досвід, інтенсивного запозичення 

зарубіжних технологій [32].  

Більш того, для вирішення завдань наздоганяючої модернізації 

(модернізаційний перехід «аутсайдер  послідовник») потрібні не стільки 

інститути розвитку, скільки інститути модернізації, які привнесуть 

оновлений тип більш гнучкого планування, зрозумілу економічну мотивацію 
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до широкої участі, трансфер технологій і розвиток промислової політики та 

локалізованого виробництва. Це слід прийняти як рамковий принцип для 

зародження і формування самих інститутів та статусних інституцій в 

регіонах. 

Це цілком укладається у концепцію системи інтерактивного управління 

ростом В. Полтеровича [47], яка містить «три компоненти: національну 

інноваційну систему, координацію різних типів економічної політики для 

збільшення абсорбційної спроможності країни і систему інтерактивного 

планування із активною взаємодією уряду, бізнесу і громадянського 

суспільства у процесі формування і реалізації великомасштабних 

модернізаційних проектів» [19]. В сучасній Україні наявні лише частки з 

окремих елементів [31], що, відповідно, складають ці три компоненти. 

Найбільш помітний, але явно не достатній прогрес за ними можна 

простежити у триваючій реформі державної регіональної політики, зокрема – 

у формуванні єдиної вертикально узгодженої системи цілей і та 

співфінансування регіональних пріоритетів.  

Дійсно, маючи дуже обмежені фінансові і матеріальні ресурси, Уряд 

України поки що намагається підтримувати ті окремі точки, які мають велику 

життєздатність, і на цьому синхронізувати розвиток місцевих пріоритетів з 

державними. Тобто йдеться про узгоджене, координоване стратегічне 

планування на різних рівнях. Це означає, що згадана концепція 

В. Полтеровича добре узгоджується з пропонованою вище моделлю 

«координованого саморозвитку регіонів», оскільки вони обидві 

передбачають координуючу і забезпечуючу, засадничу роль держави на 

старті і подальше перенесення «центрів ваги» на субнаціонаний рівень.  

Для того щоб національна система узгодженого стратегічного 

планування стала дієвим інструментом економічного зростання регіонів і 

України, лише стратегічного планування недостатньо. Додатково мають бути 

повсюдно створені і поширені нові інститути ковзного планування: 

середньострокові і річні плани територіально-галузевого розвитку країни і 
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трирічне бюджетне планування, в основі яких лежать добре прораховані 

масштабні проекти модернізації в реальному секторі економіки – зокрема, у 

вигляді якірних проектів або пропонованих вище інвестиційних програм 

ДПП у сферах енергозбереження, енергоефективності чи поводження з 

відходами в регіонах і великих містах.  

Більш того, беручи до уваги сучасні можливості збору, передачі та 

обробки інформації, слід оновлювати середньорічні (п‘ятирічні) плани 

щороку, уточнюючи плани на другий-четвертий роки попереднього 

п‘ятирічного плану і, відповідно, включаючи до складу планового горизонту 

новий п‘ятий рік. Аналогічний принцип безперервного (ковзного) 

планування доцільно використовувати і для стратегій регіонального 

розвитку. Для цього потрібною є ієрархічна система планування і 

налаштування взаємодії її кожного рівня з бізнес-асоціаціями та місцевими 

авторитетними інститутами громадянського суспільства. У таку взаємодію на 

регіональному рівні мають бути залучені експертні групи і комісії, що 

включають компетентних представників органів регіональної влади, 

провідних вузів, спеціалізованих громадських спілок і бізнес-асоціацій. 

Умовами результативності для цього будуть: 

- ітеративний процес збору і аналітичної обробки інформації станом 

«як є» з подальшим виробленням, узгодженням рішень на осевої наочного 

імітаційного та економетричного моделювання; 

- взаємодія уряду і регіональної влади не з окремими важливими 

підприємствами, а саме з асоціаціями і авторитетними громадськими 

спілками і щоб процес взаємодії був якомога відкритим задля зниження 

ризиків непрозорого лобіювання і конфліктів інтересів; 

- напрацювання єдиних вимог до економічних та інфраструктурних 

проектів модернізації на рівні галузі і регіону, які б містили сценарії 

впровадження і розрахунки своєї ефективності за однією методикою.  

Для цього знадобляться новостворені проектні офіси, які будуть 

укомплектовані кадрами зі спеціалізованих галузевих науково-дослідних 
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інститутів, вузів, бізнес-шкіл і центрів трансферту технологій, і які 

займатимуться технічними питаннями аналізу і техніко-економічного 

проектування конкретних проектів. Ця непроста ніша поки що порожня в 

Україні, і це вимагає часу і довіри від залучених учасників.  

Окрім більш гнучкого планування, система інститутів та інституцій 

модернізованої регіональної політики має містити мотивацію для розвитку і 

горизонтальної співпраці. Як доводять результати експертного опитування 

(рис. 3.6 і 3.7), дуже великий потенціалі міститься для відновлення розвитку і 

співпраці у браку спільних великих проектів з якісно розробленою 

документацією.  
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є) відкритість до сприйняття і впровадження кращого 
досвіду

е) здатність повніше використовувати власний потенціал 
регіону

д) підкріплення необхідними регламентами і 
нормативними актами

г) підготовленість конкретних проектів

в) масштабність проектів

б) послідовність у виконанні рішень

а) відкритість у виробленні та формуванні рішень

 

Рис. 3.6. Розподіл відповідей експертів щодо тих параметрів 

економічної політики і стратегії регіону, котрі мають бути покращені у 

найбільшій мірі, % [28]. 

 

Ця проблема є добре відомою в Україні, але досі залишається не 

вирішеною на будь-якому рівні, проте вирішення її здебільшого лежить у 

організаційно-інституційній площині та мотивації. В її основі – регіональна 

інфраструктура залучення інвестицій, якої досі бракує у будь-якій області 

України. Така інфраструктура міститиме такі базові елементи, як згуртовані 

експертні групи навколо масштабних проблем, які можна викласти у вигляді 
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інвестиційної програми, встановлені відносини з великим інституційним 

кредитором чи інвестором та міжрегіональна мережа проектних офісів. 
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є) експертна і дорадча участь бізнесу і 
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е) бенчмаркінг і перейняття кращого досвіду з-за 
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д) відпрацьовані регламенти і процедури

г) ширше управління за цінностями

в) ініціювання вагомих проектів разом з проектним 
управлінням

б) відпрацьована теоретична модель змін

а) скоріше елементами державної регіональної 
політики, оскільки самі регіони на таке не здатні

 

Рис. 3.7. Розподіл відповідей експертів щодо інструментів, якими 

можна підвищити взаємоузгодженість і послідовність змін правил в стратегії 

розвитку регіону, % [28]. 

 

Нижче пропонується спосіб побудови інституційної основи 

організаційно-інституційного механізму для регіональної ланки управління 

(табл. 3.2).  

Таблиця 3.2. 

Інституційна основа організаційного механізму забезпечення процесів 

модернізації регіональної політики розвитку [28; 29] 

Пропоновані 

функції 

комплексного 

механізму 

модернізації 

РЕП 

Задіяні і необхідні 

інститути 

модернізації РЕП 

Інституції модернізації РЕП 

Три критичні 

умови для 

введення 

інституцій 

Публічне управління як елемент системи модернізації РЕП 

Узгоджувальна 

Стратегічні 

нормативні акти 

національного і 

регіонального рівня. 

Об‘єднані стратегії 

декількох територій. 

Макети стратегічних 

документів.  

Цільові стани та 

індикатори 

Експертні групи та міжвідомчі 

комісії. 

Агенції регіонального розвитку 

(далі - АРР). Коаліції 

регіональних бізнес-асоціацій. 

Інститути розвитку, які 

підтримують 

інтернаціоналізацію регіону і 

підтримку експорту. 

Регіональні і національні 

Політична 

воля, спільне 

бачення, 

принципи 
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Пропоновані 

функції 

комплексного 

механізму 

модернізації 

РЕП 

Задіяні і необхідні 

інститути 

модернізації РЕП 

Інституції модернізації РЕП 

Три критичні 

умови для 

введення 

інституцій 

комісії з «розумної 

спеціалізації» регіонів  

Інтегруюча 

Стратегічні 

прогнози. Рамкові 

програми розвитку. 

Технологічні 

платформи. 

Відібрані кращі 

практики. Вузи і 

навчальні центри 

(проектний 

менеджмент, 

управління майном 

тощо). Режими 

полегшеного 

інвестування 

АРР, вузи і центри трансферту 

технологій. Освітні і аналітичні 

центри. Демоцентри кращих 

технологій. Промислові союзи. 

Бізнес-інкубатори і кластери  

Траєкторія 

змін, 

регіональна 

специфіка, 

нові здатності  

Підготовки 

кадрів 

Міжнародні 

програми обміну для 

вузів і бізнесу. 

Муніципальні 

замовлення. 

Програми МТД 

Міжгалузеві експертні ради з 

визначення ключових 

компетенцій. Регіональні і 

національні комісії з «розумної 

спеціалізації» регіонів. 

Спеціалізовані соціальні фонди. 

Бізнес-інкубатори і бізнес-

школи 

Люди, цілі, час 

Економіка як елемент системи модернізації РЕП 

Аналітична 

Регіональний 

бенчмаркінг. 

Форсайт. Поширені 

гео-інформаційні 

системи. 

Технологічні 

платформи. 

Експертні групи на базі вузів і 

спеціалізовані аналітичні 

центри 

Тренди, нові 

здатності, 

регіональна 

специфіка 

Вибору 

варіантів 

стратегування 

Цільові стани та 

індикатори. 

Інвестиційна карта 

(паспорт)  

Міжгалузеві експертні групи і 

вузи. Проектні офіси для потреб 

ДПП. спеціалізовані громадські 

спілки. Коаліції регіональних 

бізнес-асоціацій 

Траєкторія, 

люди, спільне 

бачення  

Мобілізуюча 

Державні і 

муніципальні 

замовлення і 

гарантії. Захищені 

права власності.  

Режими 

полегшеного 

інвестування (закони 

України). 

Національна інвестиційна рада. 

Корпорації розвитку. Місцеві 

інвестиційні ради. Проектні 

офіси для потреб ДПП. АРР. 

Дирекції з розвитку 

промислових зон. Експертні 

групи на базі вузів 

Об‘єктивні 

обмеження, 

регіональна 

специфіка, час 
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Пропоновані 

функції 

комплексного 

механізму 

модернізації 

РЕП 

Задіяні і необхідні 

інститути 

модернізації РЕП 

Інституції модернізації РЕП 

Три критичні 

умови для 

введення 

інституцій 

Галузеві і 

міжгалузеві 

інвестиційні 

програми. Угоди про 

міжмуніципальне 

партнерство. 

Міжмуніципальне 

побратимство  

Формування 

нових ресурсів 

Системи 

муніципальних 

гарантій. Наглядові 

ради при дієвих 

інституціях. Участь 

у технологічних 

платформах ЄС 

через Horizon-2020. 

Проекти на ДФРР. 

Проекти утилізації 

відходів 

Регіональні фонди розвитку з 

багатоканальним наповненням і 

фонди фондів. ДФРР. 

Національні і регіональні офіси 

міжнародних інституцій (ЄБРР, 

UNCTAD, NEFCO та ін.). 

Проектні офіси. Індустріальні 

парки і кластери. Міжнародні 

офіси і кордоном. Виставки і 

міжнародні форуми 

Люди, 

регіональна 

специфіка, 

баланс 

інтересів 

Простір як елемент системи модернізації РЕП 

Взаємного 

інтегрування 

простору 

Якірні проекти. 

Великі 

інфраструктурні 

проекти. 

Інвестиційні проекти 

містоутворюючих 

підприємств  

АРР, спеціалізовані громадські 

спілки. Проектні офіси. Коаліції 

регіональних бізнес-асоціацій. 

Центри сприяння місцевому 

самоврядуванню 

 

Регіональна 

специфіка, 

люди, баланс 

інтересів 

Оцінки і 

моніторингу 

Інтегровані системи 

статистичного 

спостереження і 

моделювання. 

Проекти ДПП 

Експертні громадські 

аналітичні центри (на 

аутсорсингу). Бізнес-школи. 

Спеціалізовані курси 

підготовки службовців  

Люди, 

траєкторія, 

нові здатності 

Просторового 

планування 

Проекти ДФРР. 

Об‘єднані 

територіальні 

громади. Галузеві і 

міжгалузеві 

інвестиційні 

програми 

Центри сприяння місцевому 

самоврядуванню.  

Корпорації розвитку, АРР, 

спеціалізовані громадські 

спілки 

Час, об‘єктивні 

обмеження, 

спільне 

бачення 

Інститути як елемент системи модернізації РЕП 

Координування 

розвитку 

«М‘які» проекти в 

освіті. Бюджети 

участі  

Спеціалізовані громадські 

спілки, АРР. Громадські ради  

Люди, 

технології, 

спільне 

бачення 

Лідерська 
Якірні проекти. 

МТД. Програми 

Коаліції громадських 

організацій.  

Люди, 

стратегічний 
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Пропоновані 

функції 

комплексного 

механізму 

модернізації 

РЕП 

Задіяні і необхідні 

інститути 

модернізації РЕП 

Інституції модернізації РЕП 

Три критичні 

умови для 

введення 

інституцій 

обмінів. 

Міжмуніципальні 

побратимства 

Асоціації муніципалітетів погляд, 

спільне 

бачення 

Публічного 

моніторингу і 

контролю 

Порівняльні 

аналітичні системи і 

моделі. Бюджети 

участі. Система 

«ProZorro» і 

занижені пороги 

закупівель. 

Партисипаторне 

управління 

Коаліції громадських 

організацій.  

Громадські ради.  

Програмні ради.  

Асоціації муніципалітетів. 

Люди, 

принципи, 

довіра. 

 

В його основу покладена логіка дотримання функціонального 

взаємозв‘язку, по-перше, між пропонованими функціями комплексного 

механізму модернізації регіонального розвитку та інституційними 

утвореннями і, по-друге, уявлення про три критичні умови для введення 

інституцій на етапі формування стратегії регіонального розвитку. При 

використанні такого організаційного механізму одним з правил буде не 

кількість, а якість (функціональна корисність) інституцій як носіїв певного 

статусу, оскільки саме вони завжди містять у собі значні ризики непрозорості 

і бездіяльності.  

У наведеному способі будови показано задіяні і необхідні інститути та 

інституції модернізації РЕП, що співвіднесені з попередньо визначеними 

функціями комплексного механізму модернізації за чотирма його 

елементами: публічне управління, економіка, простір та інститути. Усі 

пропоновані функції укладаються у класичний набір функцій управління 

(планування, організація, мотивація і контроль).  

До складу «інститутів» запропоновано віднести досить значну кількість 

нових і порівняно нових для України формальних інститутів закріплення 

відносин як опорних для закріплення певних потрібних функцій і ролей. 

Подібні інститути є широко поширеним у світі за виконання саме таких 



 96 

функцій, а їхня тривала відсутність вказуватиме на непріоритетність і 

непрозорість оновлення певних відносин на певних етапах формування РЕП. 

Дієвість певного інституту у визначальній мірі залежатиме від загальної 

системи механізмів, мінімальної ресурсної достатності і волі до змін.  

До складу «інституцій» запропоновано віднести недержавні наділені 

статусними функціями структури-організації, які, не дублюючи одна одну, 

можуть забезпечувати виконання певних завдань за умови системної, а не 

фрагментарної роботи по напрямах. Кожна інституція має свою специфіку, 

для більшості з них наразі відсутні приклади їх успішної роботи в Україні. 

Більшість з них не прив‘язані до конкретного проекту, наприклад, за 

механізмами державно- або муніципально-приватного партнерства чи 

технологічної платформи, а вирішують більш масштабні та численні задачі. 

Даний спосіб будови можна використовувати як науковий орієнтир для 

розвитку та інституціоналізації економічних відносин для кожного 

конкретного регіону України. Без відповідного глибокого аналізу 

проблематично рекомендувати, які саме інституції мають бути впроваджені у 

регіоні України. 

З урахуванням того, що в цьому розділі дисертації пропонуються саме 

функціональні механізми, то у якості достатньо універсальних і основних 

принципів інститутів, які б визначали ефективність оновленої публічної РЕП, 

пропонуються три функціональні принципи відданості, координації та 

співробітництва. Ці принципи були запропоновані та обґрунтовані Світовим 

банком [7] для нових інститутів та інституцій в країнах, де відбуваються 

масштабні реформи з недостатньо сильними інститутами. 

Реалізація кожної функції комплексного механізму модернізації РЕП 

вимагатиме підготовки певної законодавчої і нормативної бази, а також 

з'ясування ступеня їх оновлення і періодичності прийняття. З метою 

забезпечення повнішого нормативного регулювання необхідно планувати 

розробку «дорожньої мапи» з підготовки правових та розпорядчих актів 

регіональних органів влади. Її мета – завчасно, «на випередження» 
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сформувати як мінімум план підготовки розпорядчої бази для основних 

управлінських рішень та заходів в обласній адміністрації та обласній раді, 

попереджаючи традиційні для держслужби зволікання.  

Тим не менш, може здатися, що для успішної реалізації ключового 

завдання – реалізації модернізаційних проектів в регіональній економіці, що 

покладається на окремі пропоновані інституції (агентства регіонального 

розвитку, корпорації розвитку, проектні офіси, спеціалізовані громадські 

спілки), треба спочатку вирішити проблему збору і обробки інформації, 

створити нові відповідні асоціації чи керуючі компанії, розробити систему 

ковзних планів тощо. За такої логіки годі очікувати реальну справу – будуть 

результат «на папері» і змарнований час. Пропонується планувати систему 

інституцій в організаційно-інституційному механізмі на основі розуміння 

перспектив кожної такої структури через послідовність дій і здатність 

показати перші швидкі результати протягом першого ж року. Для механізмів 

модернізації РЕП це означає, що варто починати з інвентаризації проектів, 

які вже є наявними у підприємств і вузів регіону, з вдосконалення процедур 

їх відбору та подальшої репрезентації і покрокової підтримки у просуванні та 

реплікації їх по інших регіонах. Через планові скорочення персоналу у 2015-

2017 рр. та брак ініціативи зараз цю роботу доволі проблематично 

виконувати обласним адміністраціям, і вони можуть спиратися на 

громадський сектор і провідні вузи, як це з 2016-2017 рр. налаштовано у 

Харківській області. 

З огляду на традиційну пасивність і негнучкість регіонів у створенні 

нової нормативної бази, сьогодні практично не зустрічаються дискусії про 

набуття регіонами своєї певної спеціалізації і врахування специфіки регіону 

при національному і міжнародному позиціонуванні. І, вважаємо, сучасною 

відповіддю викликам часу буде «розумна спеціалізація» для областей 

України. Лише з квітня 2017 р. окремі українські регіони почали тематичні 

дискусії щодо визначення своєї «розумної спеціалізації» за європейськими 

«лекалами», і Харківська область стала першим регіоном, отримавши у 
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лютому 2017 р. листа-пропозицію від Президента НАН України Б. Є. Патона. 

З її допомогою можлива більш глибока інтеграція регіонів України у 

європейські технологічні платформи, обмін знаннями і розвиток власних 

потрібних компетенцій. 

Для України зараз необхідний вихід за відомчо-галузевий характер 

національної економіки України. Повинен бути здійснений перехід від 

моногалузевих проектів до міжгалузевих, від проектів виключно будівництва 

(зведення, прирощення, технологічної модернізації основних фондів) до 

складних, коопераційних проектів використання цих фондів різними 

сторонами. Сьогодні формування нових зв‘язків на основі інфраструктурних 

рішень і рішень у сфері житлово-комунального господарства для будь-якого 

регіону України – це створення принципово нових можливостей на кілька 

десятиліть наперед, які швидко можуть бути капіталізовані у вартості 

навколишньої землі, локалізованому виробництві тощо. Спільне створення і 

використання об‘єктів інфраструктури – це зростання дуже дефіцитного 

соціального капіталу України та її регіонів. Місцеві компанії та відповідні 

секторальні цілі, які пов‘язані з новим соціальним капіталом, природно 

виявляються включеними у більш ефективний техніко-промисловий і соціо-

культурний уклад. 

 

3.3. Напрями удосконалення механізму реалізації державної 

політики регіонального розвитку в умовах інтеграційних процесів 

 

В умовах євроінтеграційних прагнень України значно зростає роль і 

значення активної регіональної політики. Особливої актуальності набуває 

проблема ефективного використання регіонального потенціалу, підвищення 

конкурентоспроможності регіонів та забезпечення їх сталого соціально-

економічного розвитку. Плани антикризових дій та посткризового 

відновлення української економіки мають передбачати розширення 

співробітництва між державою, приватним сектором та інститутами 



 99 

громадянського суспільства, що можливо лише за умови формування 

відносин державно-приватного партнерства (ДПП). 

Значне поширення принципів державно-приватного партнерства 

пов‘язане з прагненням держави залучити додаткові фінансові ресурси 

приватного сектору до виконання суспільно значущих завдань соціально-

економічного розвитку регіонів країни. 

Прийняття Закону України ―Про державно-приватне партнерство‖ та 

відповідних підзаконних актів свідчить про прагнення до широкого 

впровадження державно-приватного партнерства. 

Відповідно до Закону державно-приватне партнерство є 

співробітництвом між державою Україна, територіальними громадами в 

особі відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування 

(державними партнерами) та юридичними особами, крім державних і 

комунальних підприємств, або фізичними особами - підприємцями 

(приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, 

встановленому Законом та іншими законодавчими актами. Законом також 

визначено перелік сфер застосування державно-приватного партнерства, 

проте не встановлено чіткого їх розмежування з урахуванням доцільності 

застосування такого партнерства [4]. 

Однак, незважаючи на те, що Закон ―Про державно-приватне 

партнерство‖ вступив в дію ще в 2010 р., він ще не перетворився на 

інструмент забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів 

країни. 

Основними причинами уповільнення розвитку механізму державно-

приватного партнерства в Україні є: 

 недостатній рівень уваги держави до реалізації політики у сфері 

державно-приватного партнерства і недосконалість системи управління 

розвитком такого партнерства; 

 наявність галузевих особливостей провадження господарської 

діяльності і складність умов довгострокового та взаємовигідного 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
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співробітництва між державою і приватними партнерами; 

 низький рівень інституційної спроможності органів державної 

влади і приватного сектору до впровадження державно-приватного 

партнерства; 

 низький рівень довіри громадян до органів державної влади та 

обізнаності з питань переваг реалізації інвестиційних проектів на засадах 

державно-приватного партнерства (недостатній рівень поінформованості 

населення про переваги і ризики застосування механізмів такого партнерства, 

неналежне кадрове забезпечення органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування фахівцями у сфері державно-приватного 

партнерства); 

 несприятливий інвестиційний клімат і складність умов 

провадження підприємницької діяльності під час реалізації проектів 

державно-приватного партнерства; 

 наявність проблем у відносинах між органами державної влади і 

приватним сектором під час проведення погоджувальних процедур, захисту 

прав власності інвесторів, розв‘язання господарських спорів; 

 відсутність ефективного механізму надання державної підтримки 

у сфері державно-приватного партнерства; 

 неузгодженість нормативно-правової бази з питань державно-

приватного партнерства [5]. 

Міжнародний досвід свідчить, що для сталого економічного розвитку, 

крім прийняття законодавчих актів у сфері державно-приватного 

партнерства, необхідне застосування механізму державної підтримки з метою 

залучення приватних інвестицій на засадах такого партнерства. 

Основними проблемами надання державної підтримки у сфері 

державно-приватного партнерства є: 

 дефіцит бюджетних коштів та складність механізму надання 

державної підтримки; 

 відсутність щорічного фінансування довгострокових проектів 
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державно-приватного партнерства; 

 невизначеність методології надання державної підтримки в 

рамках реалізації проектів державно-приватного партнерства; 

 невідповідність принципів і підходів у сфері державно-

приватного партнерства міжнародним принципам; 

 обмежені можливості отримання державних гарантій для 

реалізації проектів державно-приватного партнерства на місцевому рівні. 

Механізм ДПП формує підґрунтя для спільної відповідальності 

держави, громади і бізнесу за розвиток секторів, що мають пріоритетне 

значення для регіональної економіки. Зокрема, йдеться про реалізацію 

інфраструктурних проектів (перш за все дорожньо-транспортної 

інфраструктури), модернізацію сфери ЖКГ (водопостачання, водовідведення, 

утилізація сміття тощо), житлове будівництво. Потужний потенціал ДПП 

існує й у сфері розвитку енергетики (у т.ч. впровадженні технологій 

альтернативної та відновлюваної енергетики), інноваційного та венчурного 

підприємництва, формування регіональної інформаційної та освітньої систем 

[2] (табл. 3.3). 

Пріоритетними сферами застосування державно-приватного 

партнерства в Україні мають стати: 

 виробнича інфраструктура і високотехнологічне виробництво 

(транспорт і зв‘язок, транспортна інфраструктура, енергетичний сектор, 

машинобудування); 

 агропромисловий комплекс (ринкова та виробнича 

інфраструктура); 

 будівництво і житлово-комунальне господарство (реалізація 

соціально значущих інфраструктурних проектів, будівництво, реконструкція 

та технічне переоснащення у сферах теплопостачання, централізованого 

водопостачання і водовідведення, підвищення ресурсо- та 

енергоефективності, поводження з побутовими відходами, упорядження 

територій тощо); 
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Таблиця 3.3 

Ключові сфери реалізації ДПП-проектів [3] 

Сфера Характеристика 

Транспорт - автодороги, розв'язки, мости; 

- залізнична інфраструктура; 

- аеропорти; 

- порти. 

Екологія - інфраструктура управління відходами. 

Соціальний розвиток - інфраструктура охорони здоров‘я; 

- інфраструктура спорту і туризму; 

- інфраструктура освіти; 

- інфраструктура культури. 

Безпека і правопорядок - об‘єкти безпеки і охорони порядку; 

- об‘єкти ДСНС. 

Енергоефективність - система вуличного освітлення; 

- система комунального теплопостачання; 

- муніципальний фонд нерухомості. 

Водопостачання - очисні споруди; 

- інфраструктура водопостачання 

Інформатизація 

державного управління 

- інфраструктура електронного уряду; 

- багатофункціональні адміністративні центри; 

- інфраструктура широкосмугового доступу в 

Інтернет. 

Підготовка територій - забезпечення інфраструктурою майданчиків 

під технопарки; 

- забезпечення інфраструктурою майданчиків 

під комплексну забудову. 

 

 соціальний захист населення (охорона здоров‘я, освіта, культура, 

туризм і спорт); 

 наукова, науково-технічна, інноваційна та інформаційна; 

 розвиток природно-заповідного фонду [5]. 

Варто зазначити, що потенціал ДПП у розвитку інфраструктурних 

об‘єктів на регіональному рівні мають велике соціальне значення, 

залишається значною мірою нереалізованим.  

Наприклад, частка населення, яке обслуговується приватними 

операторами водопостачання та водовідведення, в Україні становить лише 
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5 % (в Грузії – 25 %, Казахстані – 41 %, Вірменії – 53 %). Зважаючи на 

критичний стан значної частини інженерних мереж (внаслідок високих 

показників їх фізичного зношення – до 70-80 %), залучення приватного 

капіталу у сферу водопостачання та водовідведення було б своєчасним і 

доцільним [1]. 

Поліпшення інвестиційного клімату і конкурентного середовища з 

метою розвитку державно-приватного партнерства та створення сприятливих 

умов для соціально-економічного розвитку регіону можливе шляхом: 

 забезпечення прозорості дозвільної системи та усунення 

бюрократичних перешкод; 

 удосконалення процедури здійснення нагляду і контролю, 

технічного регулювання у сфері стандартизації та сертифікації; 

 створення сприятливих умов для користування земельними 

ділянками під час реалізації проектів державно-приватного партнерства; 

 забезпечення прозорості у відносинах між приватним і 

державним партнерами у рамках підготовки і реалізації проектів державно-

приватного партнерства; 

 зосередження зусиль держави на реалізації проектів державно-

приватного партнерства і забезпеченні дієвого зв‘язку у відносинах із 

приватним сектором [5]. 

Забезпечити односпрямованість векторів державної і регіональної 

політики, орієнтуючи їх на розв‘язання основних інституційних завдань 

розвитку вітчизняної системи ДПП. Для узгодження державної і регіональної 

політики слід: створити карту технологічної модернізації національної 

економіки, що враховує конкурентні переваги і ресурсні обмеження усіх 

регіонів, і обґрунтувати конструктивні напрями державної підтримки 

учасників ДПП, що має бути надана тим ДПП- проектам, шанси на успіх 

яких оцінюються як високі. Реалізація проектів державно-приватного 

партнерства на місцевому рівні повинна здійснюватися із залученням 

фінансових ресурсів місцевих бюджетів, передбачати наявність в органів 
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місцевого самоврядування можливості у межах повноважень самостійно 

приймати рішення про доцільність реалізації проектів державно-приватного 

партнерства, отримувати консультативну та методичну допомогу та в разі 

реалізації проектів державно-приватного партнерства, що передбачають 

надання державної підтримки, за обов‘язковим погодженням органами 

місцевого самоврядування діяльності у цій сфері з відповідними 

центральними органами виконавчої влади [5]. 

Ураховуючи недостатні темпи розвитку проектів державно-приватного 

партнерства на регіональному та місцевому рівнях, необхідно прийняти 

Закон України ―Про Стратегію розвитку державно-приватного партнерства 

як інструменту забезпечення сталого соціально-економічного розвитку 

регіонів України‖. 

Метою цієї Стратегії має стати визначення єдиного підходу до 

розроблення механізму ефективної взаємодії між органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, приватним сектором та інститутами 

громадянського суспільства на засадах державно-приватного партнерства для 

забезпечення успішної реалізації проектів, спрямованих на поліпшення 

показників національної економіки, якості життя населення і стану 

навколишнього природного середовища. 

Основними завданнями Стратегії має стати розроблення єдиного 

методологічного підходу до розвитку державно-приватного партнерства, 

визначення пріоритетних сфер застосування і поширення такого партнерства 

та особливостей його розвитку в окремих сферах та регіонах країни. 

При цьому механізм взаємодії держави і приватного сектору на засадах 

державно-приватного партнерства як інструменту забезпечення сталого 

соціально-економічного розвитку регіонів України має регулюватись 

законодавством, гармонізованим із законодавством ЄС. 

Таким чином, в умовах посткризового відновлення національної 

економіки і забезпечення конкурентоспроможного соціально-економічного 

розвитку регіонів України упровадження такого механізму співробітництва 
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між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

приватним сектором та інститутами громадянського суспільства, як 

державно-приватне партнерство сприятиме реалізації державної регіональної 

політики, заснованій на європейських цінностях, засадах демократії та 

національної єдності, орієнтованій на підвищення соціальних стандартів 

життя населення.  

При вирішенні проблеми оновлення державної політики регіонального 

розвитку важливим є питання вибору мотиваційного механізму мобілізації і 

залучення додаткових інвестиційних коштів в регіональну економіку. Вибір 

такого мотиваційного механізму визначається його здатністю забезпечити 

прозорість наповнення спільних фондів, адресність і запуск процесів 

самовідтворення економічного інтересу в регіоні та у місцевих громадах. 

Подальша аргументація подається у такій логіці:  

1) обґрунтування ключового інструменту мотиваційного механізму і 

способу його роботи як акселератора прихованої ділової ініціативи; 

2) теоретичне конструювання мотиваційного механізму 

співфінансування регіональних пріоритетів як публічно-управлінської 

системи. 

Перейдемо до конструювання мотиваційного механізму 

співфінансування регіональних пріоритетів як управлінської системи. 

Загальне управління роботою механізму як системи неможливо 

віднести до компетенції жодного органу влади, оскільки у ньому задоволення 

суспільно-значущих потреб відбувається через мікроекономічні процеси з 

прагматичними, комерційними мотивами. З боку органів публічної влади 

можлива лише координація цільових напрямів, нагляд за дотриманням 

спільно визначених «правил гри», координація з елементами регулювання 

окремих елементів мотиваційного механізму. Зокрема, координація 

діяльності регіонального фонду фондів відбуватиметься на регіональному 

рівні обласною адміністрацією із підзвітністю перед обласною радою, а після 

внесення анонсованих змін до Конституції України щодо адміністративно-
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територіального устрою і ліквідації державних адміністрацій (після 2018-

2019 рр.), то виконавчим комітетом обласної ради із залученням регіональної 

інвестиційної ради (або її аналогу) із обов‘язковим пропорційним залученням 

до її складу представників (за посадою) бізнес-асоціацій та міжнародного 

бізнесу в регіоні. Задля запобігання конфлікту інтересів і тиску на партнерів 

пропонується така пропорція: відповідно до частини внесків у фонд, але не 

менше 20% і не більше 50% для обласного бюджету від його обсягу.  

Окрема увага має приділятися управлінню зворотнім зв‘язком у даному 

мотиваційному механізмові. Через те, що даний механізм тісно пов‘язаний із 

суб‘єктивним сприйняттям ділового та інвестиційного клімату в регіоні та із 

довірою місцевій владі, пропонується налагодити три моніторингові 

«фільтри» зі зворотним зв‘язком на трьох рівнях: 

1) на рівні фонду. Цільові індикатори: рівень і темпи диверсифікації 

джерел і обсяги наповнення фонду фондів, ділове сприйняття спеціалізації 

інвестиційних програм, обсяг проектів за механізмом публічно-приватного 

партнерства, репутація менеджерського складу і компанії з управління 

активами, прогнози національних і регіональних дотичних потреб для 

задоволення, покриття викуплених цінних паперів цільових фондів; 

2) на рівні цільових фондів. Цільові індикатори: покриття і 

обслуговування зобов‘язань по емітованим цінним паперам, рівень 

диверсифікації джерел і обсяги наповнення цільових фондів, кількість 

відібраних проектів, ступінь задоволення потреб регіону результатами 

відібраних проектів, якість проектно-кошторисної документації, репутація 

менеджерського складу і компаній з управління активами та ін.; 

3) на рівні створених (оновлених) виробничих активів. Цільові 

індикатори: додана вартість у готовій продукції, географія і обсяги продажів, 

структура портфелю замовлень, учасники і рівень кооперації, ступінь 

кластеризації, рівень замкненості виробничих циклів, обсяг і розподіл 

кредитних зобов‘язань створених підприємств та ін. 

Пропоноване управління зворотнім зв‘язком за цільовими 
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індикаторами індикаторів дозволить органам публічної влади оцінювати 

результативність бюджетних і приватних видатків і розподіляти ризики, 

тобто оцінювати власну корисність. Це є важливим для модернізаційних 

процесів в публічному врядуванні. Далі, оперативно за результатами 

моніторингу зворотного зв‘язку мають прийматися публічно-управлінські 

рішення на різних владних рівнях – від засновників фонду фондів і обласної 

влади до національного рівня – щодо корекції механізмів роботи фондів та 

кращого доступу до ресурсів. 

Функціональна схема мотиваційного механізму запропонована на 

рис. 3.4. Важливо, що регіональні органи публічної влади вибудовують 

регіональні пріоритети стратегії і програми таким чином, щоб за рахунок 

поєднання бюджетних і приватних ресурсів задовольнялися суспільно 

значущі потреби зі сталими ринковими і комерційними ефектами, тобто це і є 

«вудкою для ловлі риби». 

Основними інструментами мотиваційного механізму співфінансування 

регіональних пріоритетів є: 

1) інституціоналізовані (регіональні фонди фондів, цільові фонди 

прямих інвестицій, банк розвитку (за наявності), компанії з управління 

активами для фонду фондів і цільових фондів, проектні компанії, 

новостворені платники податків – суб‘єкти господарювання, конкурсні 

умови, цінні папери цільових фондів з номінальною і мінімальною нормою 

дохідності, гарантії по кредитах для реалізації проектів (за наявності)); 

2) неінституціоналізовані (внески з місцевих бюджетів, інвестиційні 

програми проектів, відібрані бізнес-плани з можливістю тиражування 

результатів, виробничі кластери та ін.).  

Важливим є те, що у сукупності вказані інструменти цього 

мотиваційного механізму здебільшого співпадають з інструментами іншого 

типового механізму співфінансування регіональних пріоритетів – з публічно-

приватним партнерством. Самі ж ці два механізми на практиці будуть 

підтримувати один одного і вирішувати суспільно значущі проблеми.  
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Рис. 3.4. Функціональна схема мотиваційної складової механізму співфінансування пріоритетів державної 

політики регіонального розвитку в умовах інтеграційних процесів  
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Однак механізм публічно-приватного партнерства доречний для 

задоволення далеко не для усіх суспільних потреб за рахунок спільної участі. 

Основні суб‘єкти мотиваційного механізму співфінансування 

регіональних пріоритетів: обласна влада в особі обласної державної 

адміністрації і обласної ради (за чинним законодавством України), інші 

органи місцевого самоврядування в регіоні, регіональна інвестиційна рада (у 

перспективі), іноземний великий і середній бізнес, місцевий бізнес, зовнішні 

фінансові фонди, національні банки розвитку (за наявності). 

Основні об‘єкти мотиваційного механізму співфінансування 

регіональних пріоритетів укладаються у «трикутник» влада ↔ бізнес ↔ 

зовнішні інституції.  

Нарешті, особливе значення для організації публічно-приватного 

партнерства у цій сфері і посилення суспільної довіри до запропонованого 

мотиваційного механізму як системи має вибір організаційно-правової форми 

головного елемента мотиваційного механізму – регіонального фонду фондів і 

разом з ним – пов‘язаних регіональних цільових фондів прямих інвестицій. 

Розглядаються чотири різних варіанти в залежності від організаційно-

правової форми: 1) унітарне підприємство; 2) публічне акціонерне 

товариство; 3) некомерційна організація у формі фонду; 4) також можлива 

форма без створення юридичної особи, наприклад, на основі договору 

простого товариства. 

Таким чином, знаходження оптимальної організаційно-правової і 

юридичної форми для заснування регіонального фонду і пов‘язаних з ним 

цільових регіональних субфондів прямих інвестицій є ключовим питанням 

для державно-приватного партнерства у цій галузі. Таке портфельне 

інвестування передбачає принципово новий підхід взаємодії інвесторів, 

керуючої компанії і компаній-реципієнтів. Кінцевий вибір залежить від 

передбачуваного складу засновників фонду, від цілей і завдань фонду, від 

організації його діяльності, від схеми інвестування і т.д. 
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ВИСНОВКИ 

 

У магістерській роботі обґрунтувано теоретичні положення та 

розроблено практичні рекомендації щодо напрямів удосконалення державної 

політики регіонального розвитку України в умовах інтеграційних процесів, 

що дало змогу сформулювати такі висновки. 

1. Обгрунтовано, що державну політику регіонального розвитку в 

умовах інтеграційних процесів доцільно розглядати як вплив держави, 

спрямований на створення політичних, економічних, соціальних, 

екологобезпекових, культурних, освітніх та інших умов для забезпечення 

сталого його розвитку та підвищення рівня життя населення шляхом 

відповідного врахування інтеграційних викликів, ризиків та можливостей. 

2. Визначено, що в Україні присутні ознаки основних загальносвітових 

тенденцій і закономірностей властивих трансформаційному періоду, 

особливо регіоналізації, різновекторної економічної і соціально-гуманітарної 

інтеграції та глобалізації. Однак існує ряд достатньо специфічних для 

України явищ: проблема дисбалансу повноважень між центральною владою і 

місцевим самоврядуванням, добровільне об‘єднання територіальних громад, 

обмежена кількість і нерозвиненість форм публічної взаємодії регіональних 

влад та бізнесу; низька дієвість чинних механізмів регіонального управління, 

що призводить до посилення територіальної диференціації.  

3. Визначено, що недооцінка регіонального аспекту державних реформ 

призвела до поглиблення міжрегіональних соціально-економічних 

контрастів, збільшенню регіональних диспропорцій, визріванню потенціалу 

міжрегіональних конфліктів. Існуюча структурна перебудова в багатьох 

регіонах України носить ознаки примітивізації, натуралізації і 

моноспеціалізаціі економіки на галузях, що використовують так звані 

конкурентні переваги нижчого порядку. Погіршує ситуацію відтік 

працездатного населення з сіл до великих міст і за кордон. Відсутність дієвої 

державної регіональної політики змушує регіональні влади шукати власні 
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шляхи вирішення проблеми виживання і стабілізації соціально-економічної 

ситуації, в тому числі шляхом децентралізації.  

4. Проаналізовано світовий досвід державної регіональної політики, 

який характеризуються поєднанням як галузевих, так і територіальних 

підходів щодо активного пошуку більш справедливого, об‘єктивного і 

«неполітичного» методу залучення і розподілу ресурсів для підтримки 

розвитку регіонів. Запроваджуються механізми та інструменти прозорого 

розподілу коштів в рамках програм та регіонів, а пріоритетними є інтегровані 

програми, тобто підтримка взаємопов‘язаних заходів в сфері інфраструктури, 

людського капіталу та розвитку бізнесу. 

5. З‘ясовано, що залучення українських регіонів у багаторівневу 

(міжнародну, міжрегіональну) інтеграцію і кооперацію істотно підвищить 

їхній статус і суб‘єктність на політичній мапі світу. Через інтеграційні 

процеси регіони стають учасниками коаліцій, що об‘єднуються навколо 

вирішення певних спільних проблем. Причетність до вирішення актуальних 

завдань сприяє насиченню економічного, соціально-гуманітарного і 

політичного простору і сприяє наближенню регіонів до статусу 

самодостатнього рівня. Крім того, реалізація спільних проектів на 

регіональному рівні сприятимуть подальшій європейській інтеграції України.  

6. Обгрунтовано, що стратегія регіонального розвитку України в 

умовах інтеграційних процесів має полягати у створенні, впровадженні та 

трансформації різних ринкових інститутів розвитку, які мають забезпечувати 

багатоцільову спрямованість територіального розвитку на засадах 

комплексності і системності. Формування інвестиційних портфелів для 

отримання належного фінансування для реалізації конкретних інвестиційно-

інноваційних проектів доцільно вирішувати із використанням механізмів 

державно- і публічно-приватного партнерства, які можуть одночасно 

задовольняли універсальним вимогам національного законодавства і 

враховувати конкретні особливості регіонів шляхом формування 

різноманітних інструментів та напрямів регіонального розвитку. 
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