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АНОТАЦІЯ 

 

 

Магістерську роботу присвячено аналізу державного регулювання 

соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації економіки. 

Досліджено теоретичні засади державного регулювання соціально-

економічного розвитку держави в умовах глобалізації економіки. 

Систематизовано та конкретизовано теоретичні засади державного 

регулювання соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації 

економіки. Систематизовано зарубіжний досвід державного регулювання 

соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації економіки. 

Досліджено законодавче та нормативно-правове регулювання соціально-

економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації економіки. Оцінено 

сучасний стан та особливості механізмів державного регулювання 

соціально-економічного розвитку регіонів. Визначено місце соціального 

захисту населення в організаційному  механізмі державного регулювання 

соціально-економічного розвитку регіонів держави. Проаналізовано 

інтеграційний потенціал регіонів як основу їх стійкого соціально-

економічного розвитку. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Глобалізація економіки України вимагає 

підвищеної уваги до формування ефективних механізмів державного 

регулювання соціально-економічного розвитку регіонів держави. Нові умови 

господарювання, що викликані глобалізацією, та внутрішні політичні, 

економічні й соціальні проблеми призводять до посилення диференціації 

регіонів держави за рівнем їхнього розвитку. В умовах глобалізованої 

ринкової економіки формування і реалізація механізмів державного 

регулювання соціально-економічного розвитку регіонів є першочерговим 

завданням органів державної влади. Необхідність упровадження в практику 

цих механізмів також обумовлена політикою євроінтеграції, що активно 

впроваджується Урядом України.  

Значущість державного регулювання соціально-економічного 

розвитку регіонів держави пов’язана із децентралізацією, активізацією 

управлінської діяльності регіонів і розширенням повноважень органів 

місцевої влади, підвищенням їх ролі у формуванні та реалізації політики 

держави, зростанням відповідальності органів місцевого самоврядування за 

економічний, політичний і соціальний розвиток регіонів, а також зумовлена 

прагненням до втілення регіональних інтересів та їх координації з 

пріоритетами держави. 

Серед вітчизняних учених питанням соціально-економічного розвитку 

регіонів присвячено дослідження О. Алімова, Л. Антонової, В. Бабаєва, 

П. Бєленького, Р. Безсмертного, Н. Бондарчук, М. Бутка, О. Васильєвої, 

Б. Данилишина, О. Дація, М. Долішнього, О. Єрошкіної, Я. Жовнірчика,  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є аналіз державного 

регулювання соціально-економічного розвитку регіонів держави в умовах 

глобалізації економіки. 

Для досягнення поставленої мети було вирішено такі завдання:  
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– систематизувати та конкретизувати теоретичні засади державного 

регулювання соціально-економічного розвитку регіонів в умовах 

глобалізації економіки; 

– систематизувати зарубіжний досвід державного регулювання 

соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації економіки; 

– дослідити законодавче та нормативно-правове регулювання 

соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації економіки; 

– проаналізувати інтеграційний потенціал регіонів як основу їх 

стійкого соціально-економічного розвитку; 

– обґрунтувати інституційний механізм реалізації політики соціально-

економічного розвитку регіонів держави; 

Об’єктом дослідження є державне регулювання соціально-

економічного розвитку регіонів. 

Предмет дослідження –державне регулювання соціально-

економічного розвитку е держави в умовах глобалізації економіки. 

Методи дослідження. Теоретичним   підґрунтям   роботи є 

фундаментальні положення науки державного управління, 

загальноекономічні принципи та методи аналізу закономірностей 

суспільного виробництва на ринкових засадах, а також праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених з питань державного регулювання соціально-

економічного розвитку регіонів. 

Інформаційною базою дослідження є законодавча та нормативно-

правова база України, офіційні статистичні дані Державного комітету 

статистики України, аналітичні огляди Міністерства соціальної політики 

України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства, інших міністерств і відомств, обласних 

державних адміністрацій, статистичні дані міжнародних економічних 

організацій, а також наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, власні 

дослідження автора. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в аналізі 

державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів 

держави в умовах глобалізації економіки. Найбільш важливими науковими 

результатами, що відображають ступінь і характер новизни дослідження та 

виносяться на захист, є такі: 

удосконалено: 

– методичні підходи до формування та реалізації інвестиційної 

політики, спрямовані на активізацію процесів регіонального розвитку з 

використанням сучасних форм організації господарства регіону.  

дістали подальшого розвитку: 

– функціональний підхід до державного регулювання соціально-

економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації економіки, який 

базується на відображенні функції метрополії, тобто міста, яке за певними 

сферами здійснює вплив на оточуючі території через науково-технологічний 

розвиток, підвищення інвестиційно-інноваційної активності регіону.  

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

основні положення дослідження використано органами державного 

управління на макро - та галузевому рівнях з метою запобігання кризових 

явищ як внутрішнього, так і зовнішнього походження та забезпечення 

соціально-економічного розвитку регіонів держави в умовах глобалізації 

економіки. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати цього 

дослідження набули висвітлення в наукових публікаціях автора й 

апробовані на Міжнародній науково-практичній  онлайн-конференції: 

«Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика» 

(Харків, 2018)  

Структура дисертації. Магістерська робота складається із вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРИТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

  

1.1. Поняття та зміст державного регулювання соціально-

економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації економіки 

 

Питання управління соціально-економічним розвитком регіонів 

займає ключове місце у системі регіональної політики України. Кожному 

регіону властиві різні спрямованість і динаміка розвитку. Модернізація 

продукції, що випускається, залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, 

запровадження прогресивних наукомістких технологій, технічне 

переозброєння та модернізація устаткування, виробництво 

конкурентоспроможної продукції, підвищення рівня зайнятості населення, 

якості його життя вимагають адекватного перетворення форм і методів 

управління регіональною економікою. Такі характеристики значною мірою 

варіюються в об’єктах управління навіть схожих за основними 

економічними показниками регіонів, що і вимагає вироблення певного 

консолідованого підходу щодо здійснення і запровадження регіональної 

політики у всіх регіонах [18].  

Територіальна цілісність країни й ефективне функціонування 

соціально-економічного комплексу кожного регіону в тісній взаємодії з 

іншими регіонами – альфа і омега регіональної політики нашої держави, яка 

повинна враховувати загальнонаціональні потреби і інтереси. Регіональна 

політика, за визначенням М.Долішнього [40] – це чітко окреслені «правила 

гри» в стосунках між державою та регіонами, які б, з одного боку, 

регламентували її вплив на регіональні процеси, а з іншого – визначали 

норми поведінки самих регіонів. Успішне здійснення соціально-

економічних перетворень в Україні значною мірою залежить від 
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раціонального поєднання загальнодержавних інтересів з інтересами й 

особливостями регіонів.  

Регіон є цілісною системою зі своїми структурою, функціями, 

зв'язками із зовнішнім середовищем, історією, культурою, умовами життя 

населення, а регіональний фактор відчутно впливає на розвиток держави в 

цілому. Проте на сучасному етапі до найважливіших проблем, з якими 

стикнулася Україна, належать питання загострення диференціації 

соціального та економічного розвитку територій нашої держави. 

Забезпечення рівних умов функціонування соціально-економічних 

комплексів регіонів України вимагає цілеспрямованих дій з боку держави 

шляхом регулювання розвитку регіонів та сприяння окремим регіонам, 

використання особливостей їх природного, виробничого і ресурсного 

потенціалу. Сьогодні в жодному питанні внутрішньої політики немає таких 

глибинних розбіжностей між суттю проблеми й методами її вирішення, між 

теорією і практикою, як у питанні формування та реалізації регіональної 

політики держави.  

Для вирішення цих проблем виникає необхідність створення умов для 

оптимальної економічної самостійності регіонів, впровадження 

організаційних, правових та економічних заходів для забезпечення 

ефективного державного регулювання процесів регіонального розвитку 

країни та координації міжрегіональних зв'язків [93]. 

Проблема знаходження оптимального балансу між об’єктивною 

тенденцією до перебирання багатьох повноважень регіональними та 

місцевими органами влади, залучення до цього  процесу бізнесу та 

громадськості і, водночас, потребою для держави регулювати економічний, 

соціальний та екологічний стан території країни, забезпечувати достатні 

фінансові ресурси для підтримки збалансованого розвитку регіонів, є досить 

дискусійною у середовищі політиків, управлінців та фахівців з питань 

регіонального управління.   



 11 

Ретельний аналіз вищезазначених наукових праць показав, що 

проблема державного регулювання регіонального розвитку є системною, 

такою, що синтезує і політичний, і соціальний, і економічний та інші 

виміри. Важливим є змістовне наповнення самого терміну «державне 

регулювання»: чи воно пов’язане з прямим адмініструванням процесів, що 

відбуваються на регіональному рівні, як це і досі практикується в Україні; 

чи утверджує нову роль державної влади, що полягає у створенні умов для 

розкриття потенційних можливостей розвитку самих регіонів.  

Державне регулювання може вважатися ефективним лише за умов 

його співвідносності з процесами соціально-економічного розвитку регіону. 

Виходячи з цього, дослідження процесів державного регулювання повинно 

проводитись в такій послідовності [177]: 

1) формування чітких теоретичних уявлень щодо процесів 

соціально-економічного розвитку регіону; 

2) установлення факту щодо необхідності державного регулювання 

соціально-економічним розвитком регіону; 

3) окреслення сфери державного впливу, тобто вибору процесів, 

які мають бути врегульовані; 

4) вибір адекватних управлінських впливів (що мають відповідне 

організаційно-ресурсне забезпечення). 

Регіон одночасно є складовою частиною країни із внутрішніми та 

зовнішніми зв'язками і з внутрішнім механізмом відтворення, яка має, крім 

загальних властивостей (територія, господарська цілісність, зв'язок з 

державним комплексом) ще специфічні риси: власні регіональні умови 

відтворення валового суспільного продукту, основних фондів, робочої сили 

та розподілу регіональних трудових ресурсів, формування доходів населення 

та їх товарного забезпечення, джерела капіталовкладень та витрат на 

утримання невиробничої сфери з тільки їй притаманними виробничо-

господарчими та історично-культурними традиціями [60]. 
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Гострота і характер поєднання різних проблем, сконцентрованих на 

певній території, відображають специфіку того або іншого регіону. 

Для вирішення проблем регіонального розвитку В. Ю. Кецерман 

запропонував систему заходів щодо посилення дії механізму державного 

регулювання розвитку регіону, яка передбачає наступне [68]: 

- впровадження нових форм господарювання; 

- одним з основних напрямів реформування розвитку регіону в 

сучасних умовах є, подальший розвиток економічної самостійності основних 

виробничих одиниць та їх досконалий контроль з боку держави; 

- зміцнення і подальший розвиток міжгалузевої і міжрегіональної 

координації в інтересах підвищення ефективності розвитку регіону; 

- формування стратегій розвитку регіону з розробкою економічно-

обґрунтованих планів їх реалізації у рамках регіональних цільових програм 

соціально-економічного розвитку. 

До визначальних напрямів державної політики розвитку регіонів 

відноситься поборення економічних та соціальних диспропорцій. Звідси 

виникають питання визначення типу проблемності території і надання 

державної підтримки «депресивним регіонам», межі яких не завжди 

збігаються з межами адміністративно-територіальних одиниць.  Проблеми, 

що виникають поза межами регіонів, безпосередньо пов’язані з розвитком 

соціально-економічних процесів на території, яка виділяється за 

характерним поєднанням природно-ресурсних, історико-географічних, 

етнонаціональних і демографічних, економічних і культурних 

особливостей, має своє ядро – регіональний центр і обов’язково акцентує 

свою своєрідність з чітко визначеними функціями у формуванні 

господарського комплексу.  

У даному випадку регіон – це територія держави, на якій 

впроваджується особлива політика розвитку і відповідно діють специфічні 

механізми державної підтримки регіонального розвитку  (наприклад, 

спеціальні економічні зони, території пріоритетного розвитку, єврорегіони). 
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Але, слід зазначити, що за таким  підходом, регіон як територіальна 

(просторова) одиниця не є об’єктом безпосереднього впливу держави. Ним є 

економічні, політичні, соціальні, екологічні, культурні та інші процеси, які 

виникають всередині регіональних підсистем [69]. 

Тобто, на регіональному рівні держава покликана не тільки управляти, 

що пов’язано з прямим адмініструванням процесів, а й здійснювати 

регулюючий вплив на розвиток, вибираючи методи і межі втручання в ту чи 

іншу сферу життя регіону. Першочерговою умовою ефективного 

регіонального управління є дотримання принципу субсидіарності. 

Ідеальною є схема –  держава регулює за допомогою законодавчих актів і 

надає ресурси, а регіони діють, максимально використовуючи внутрішні 

ресурси. 

На підставі проведеного дослідження пропонуємо розуміти державне 

регулювання соціально-економічного розвитку регіонів як  діяльність 

органів державної влади, що направлена на реалізацію перспектив розвитку 

регіону згідно з властивими йому особливостями з урахуванням 

загальнодержавних інтересів на засадах принципу територіального 

розподілу розвитку регіонів держави.  

Іншими словами, кожен тип потреб населення можна уявити у вигляді 

підсистеми, функцією якої є задоволення відповідної потреби. Диспропорції 

в розвитку даних підсистем призводять до зниження реалізованості головної 

мети суспільства. Відповідно, недоліки в розвитку однієї з функцій 

сприймаються суспільством як невдалий розвиток усього суспільства [72]. 

Отже, державне регулювання регіонального розвитку – це 

цілеспрямована діяльність органів державної влади з дослідження 

внутрішніх потенційних можливостей регіону, властивих йому тенденцій 

розвитку з метою оптимального вибору оптимального шляху розвитку з 

урахуванням загальнонаціональних інтересів на основі принципу 

територіальної диференціації пріоритетів розвитку [29] .  
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Можемо виділити основні цілі державного регулювання соціально-

економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації економіки: 

- збалансування програм розвитку і цілей держави та регіонів з метою 

виділення достатніх ресурсів для життєзабезпечення регіонів;  

- встановлення завдань розвитку регіонів держави; 

-  партнерство та взаємна відповідальність органів державної влади та 

місцевого самоврядування у вирішенні питань розвитку регіонів держави. 

З метою досягнення поставлених  цілей слід є узгодити інтереси, по-

перше, органів державної влади та місцевого самоврядування; по-друге, 

громадського та приватного секторів. Тим більшу вагу і значення має 

досягнення узгодження завдань і інтересів на регіональному рівні, що є 

основою для загальнодержавної політики розвитку регіонів. Отже, 

гарантувати соціально-економічний розвиток регіонів держави можливо 

тільки при оптимальному співвідношенні та взаємоузгодженні цілей, 

ресурсів, завдань та інтересів державних органів влади та місцевого 

самоврядування.  

Як зазначають науковці Національного інституту стратегічних 

досліджень, для досягнення такої взаємоузгодженості доцільно переглянути 

механізми взаємодії органів влади з метою формування та реалізації 

регіональної політики. Важливим аспектом є співвідношення централізації і 

децентралізації управління. Н.Нижник з цього приводу відмічає «…, що 

централізація і децентралізація – дві сторони одного процесу, які можуть і 

повинні розвиватись одночасно…Механізм взаємодії централізації і 

децентралізації є ….неодмінною умовою здійснення управління, його 

конструктивності та ефективності» [29].   

До головних перешкод на шляху забезпечення ефективного 

державного регулювання регіонального розвитку в Україні можна віднести:  

- відсутність системного підходу до регіональної політики, 

невизначеність стратегічних перспектив регіонального розвитку;  
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- недостатнє використання існуючих інструментів державного 

регулювання, спрямованих на стимулювання розвитку регіонів, у тому числі 

депресивних територій;  

- низьку інституційну та фінансову спроможність місцевих органів 

влади щодо вирішення питань місцевого значення;  

- відсутність дієвих та ефективних механізмів формування місцевих 

бюджетів на основі гарантованих державою соціальних стандартів надання 

послуг населенню незалежно від місця проживання; незавершеність 

формування та недосконалість моделі управління на регіональному рівні 

[93]. 

Ефективність функціонування механізмів державного регулювання 

соціально-економічного розвитку регіонів держави (планування 

регіонального розвитку, вдосконалення міжбюджетних відносин, 

впровадження спеціального режиму інвестування тощо) утримується через: 

-  відсутність чіткого розподілу відповідальності і повноважень, 

неузгодженість дій між органами державної влади та місцевого 

самоврядування щодо соціально-економічного розвитку регіонів держави, 

що сприяє неефективній реалізації державної політики; 

- неналежне функціонування механізмів державного регулювання в 

напрямі взаємоузгодженості цілей та дій між центральними органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відносно 

пріоритетів розвитку регіонів; 

- невідповідність фінансових планів можливостям розвитку регіонів, 

що сприяє територіальному розрізненню державних та регіональних 

ресурсів та їх неефективному використанню; 

- відсутність стратегічного планування щодо регіонального розвитку 

в державі, що призводить до спонтанних рішень.  

Регулювання територіального розвитку повинно здійснюватися 

системою спеціально організованих заходів політичного, правового, 

соціального, фінансового, економічного характеру, покликаних:  
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- стимулювати розвиток тих територій, які з об'єктивних причин не 

можуть функціонувати в режимі саморозвитку;  

-  створювати умови для виникнення і функціонування національно 

значимих потенційних "точок зростання" (вільних економічних зон, техно- 

парків тощо);  

- забезпечувати виконання окремими територіями 

загальнодержавних функцій (утримання на території об'єктів державного 

значення) [93]. 

У нашому уявленні управлінський механізм держави можна 

розглядати як сукупність різноманітних економічних важелів і стимулів, що 

створюють певну зацікавленість у вирішенні регіональних завдань. Крім 

того, він включає в себе не тільки організаційно-економічні, а й соціально-

правові методи управління, психологічні та етичні, які звернені насамперед 

до людини і впливають на її діяльність. При цьому в системі управлінського 

механізму треба враховувати напрями інвестиційно-інноваційної політики 

регіону, розширення використання інформаційних технологій, кадрове 

забезпечення державного управління. 

Практика показує, що на сучасному етапі економічних і суспільних 

«реформ та оновлення задля покращення життя людей» [91] необхідно 

створити гнучкий управлінський механізм, досконалий і дієвий, який 

дозволятиме оперативно вирішувати проблеми взаємодії центру та регіонів. 

Із вищевикладеного можна зробити висновок, що регіональний 

управлінський механізм як суспільно-економічна категорія являє собою 

елемент суспільства, у якому реалізовуються економічні та політичні 

закони, виявляються основні закономірності утворення та функціонування 

суб'єктів, розташованих у регіоні. 

Доцільно сформулювати зміст регіонального механізму управління як 

системну сукупність соціальних, економічних та політичних процесів, 

нормативно-правових актів та управлінських дій, націлену на підвищення 

ефективності управління регіоном на основі оптимізації взаємодії 
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господарюючих суб'єктів та місцевих органів влади на території 

функціонуючого регіону. У складних посткризових умовах механізм 

державного управління можна визначити як пошук рухомої внутрішньої 

рівноваги, досягти якої можна, з одного боку, унаслідок адаптації до 

впливів зовнішнього середовища, а з іншого - впливом на це середовище 

прийняттям та реалізацією рішень наступального характеру. Тому в період 

становлення ринкових відносин в Україні успішною передумовою 

соціально-економічного розвитку регіонів є збереження державного 

регулювання, що використовується в інтересах усього суспільства як для 

активізації потрібної йому діяльності, так і для обмеження небажаних її 

форм [72]. 

Отже, що ринкові перетворення, які є наслідком глобалізації 

економіки, мають нестабільний характер і це зумовлює необхідність 

вдосконалення концептуального підходу щодо модернізації соціально-

економічного розвитку регіону в напрямі підвищення його інвестиційних, 

інноваційних, управлінських, підприємницьких компетенцій. Вважаємо за 

необхідне вдосконалення теоретико-методологічної бази побудови 

концепції соціально-економічного розвитку регіонів на стадіях аналізу 

стану і перспектив регіонального розвитку, включаючи побудову місії 

даного регіону, напрямів його розвитку, що має на меті суттєвий вплив на 

ефективність формування і реалізації механізмів державного регулювання 

розвитку регіонів. 

На основі аналізу зазначених та багатьох інших проблем можна 

запропонувати основні заходи з удосконалення державного регулювання 

територіального розвитку:  

1. Впровадити та постійно застосовувати в управлінській практиці 

інструменти стратегічного планування розвитку території, яке б сприяло 

точному визначенню пріоритетів регіонального розвитку.  

2. Удосконалити механізми державної підтримки розвитку 

депресивних регіонів.  



 18 

3. Розробити систему заходів з розбудови інфраструктури регіону, 

маючи на меті покращання умов використання інноваційних технологій, 

підвищення інвестиційної привабливості регіонів, розширення залучення 

вітчизняних та іноземних інвестицій для регіонального розвитку тощо.  

4. Адаптувати національне законодавство з питань регіональної 

політики до міжнародних норм та стандартів. 

5. Удосконалити систему моніторингу та контролю регіонального 

розвитку тощо [93]. 

 

1.2. Зарубіжний досвід побудови стратегій регіонального 

соціально-економічного розвитку 

 

При проведенні адміністративних реформ країнами Європи та США, 

значної уваги приділяється розвитку стратегічного планування як 

важливого компонента процесу впровадження реформ. Слід зазначити, в 

розвинутих Європейський країнах відбулося серйозне переосмислення й 

трансформація змісту регіонального та муніципального управління. З'явився 

і почав зростати попит на ефективні в той самий час «м’які» управлінські 

технології [3]. Поступово формувався новий підхід у регіональному та 

муніципальному управлінні, який базувався на ідеях стратегічного 

планування. 

Дж. М. Брайсон  систематизує причини підвищеної уваги до 

стратегічного планування в суспільному управлінні й, зокрема, в місцевому 

самоврядуванні таким чином [25]:  

- значне зростання чи в інших випадках зниження попиту на послуги 

та продукти;  

- більш активна позиція споживачів та службовців;  

- підвищена невизначеність стосовно майбутнього;  

- вимоги щодо підвищення якості послуг і тиск з цього приводу 

відносно переорієнтації на застосування систем тотального управління 
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якістю, на партнерство чи конкуренцію для кращого задоволення вимог 

ключових клієнтів;  

- потреби в координації планів різних напрямів і сфер діяльності; 

великі труднощі в отриманні необхідних ресурсів для виконання місії [19].  

Якщо інституції органів місцевого самоврядування ставлять своєю 

метою бути конкурентноздатними, надаючи суспільні блага, то вони, 

повинні застосовувати стратегічне планування.  

Так, зокрема, у Канаді на початку 80-х років було зроблено певні 

кроки щодо впровадження стратегічного планування на рівні федеральних 

департаментів, від яких вимагалося надавати Уряду стратегічні огляди своєї 

діяльності в контексті політичної й бюджетної систем управління. 

Департаменти навчалися використовувати стратегічне планування як 

процес, що дозволяє організації оцінювати зовнішнє та внутрішнє 

середовища, визначати головні пріоритети в певних сферах і відповідно до 

них. Це призвело до різного розуміння і впровадження стратегічних 

підходів:  

- з акцентом на стратегічному мисленні, яке сприяє широкому 

обговоренню й узгодженню планових намірів без намагань створити 

плановий документ; 

- як спосіб виробити в топ-менеджерів почуття необхідних змін, 

акцентуючи на продукуванні релевантної інформації; 

- розгляду стратегічного планування як основоположного процесу 

ухвалення рішень, який закінчується прийняттям і публікацією планового 

документу; 

- обмеження стратегічного планування визначенням місії та 

управлінської філософії, розробкою загальних стратегічних планів обсягом 

від декількох до п'ятдесяти сторінок.  

Підсумовуючи результати цієї роботи, науковці зазначають [20]: що 

більшість департаментів перейшли від планування з внутрішньою 

орієнтацією до планування на підставі очікуваних змін у зовнішньому 
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середовищі, зміцнилися зв'язки зі споживачами послуг при визначенні 

пріоритетів та цілей, змінився управлінський клімат. 

Однією необхідною умовою успішного впровадження стратегічного 

планування мають бути: особиста участь і зацікавленість керівника 

організації, команди вищих менеджерів; інституціоналізація стратегічного 

планування для запобігання тим випадкам, коли процес планування 

скасовується через те, що люди, які впроваджували його, звільняються чи 

міняють посади й позиції в організації. 

Цікавим є досвід Сполучених Штатів Америки по вдосконаленню 

стратегічних засобів впливу місцевих органів влади на економічний 

розвиток. [11]. Місцеві уряди в Сполучених Штатах можуть 

використовувати алгоритм реалізації стратегічного підходу до економічного 

розвитку, який розробили американські науковці, послідовно пов'язуючи 

теоретичні пошуки з практикою управління. Головна ідея цього підходу 

полягає, на їх погляд, у тому, що не існує єдиного взірця або політичної 

стратегії для успішної економічної диверсифікації.  

Вивчаючи досвід, зрозуміло, що жоден фактор сам по собі не 

пояснює, чому деякі штати та громади досягають більших успіхів, ніж інші, 

в стимулюванні формування, розширення, утримання й залучення 

комерційних підприємств. Декілька факторів, однак, збільшують 

імовірність успіху в плануванні місцевого економічного розвитку: 

виявлення місцевих потреб і ресурсів; адаптація до зовнішніх вимог; 

керівництво на місцевому рівні, що стимулює співробітництво між 

державними, приватними та неприбутковими організаціями й безперервні 

зусилля протягом багатьох років, інколи десятиріч [11]. 

У США кожна громада може створювати свою організаційну 

структуру для задоволення потреб у стратегічному плануванні [11]. Серед 

чинників, які впливають на вибір організаційної форми стратегічного 

планування, виділяють такі:  

 - розмір громади;  
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-  існуюча структура місцевого самоврядування;  

-  наявні фінансові ресурси;  

-  пріоритет, що його має в межах громади, економічний розвиток. 

Відмінності в підходах залежать не тільки від згаданих чинників, а й 

від уваги, що її посадові особи надають управлінню розвитком. Стратегічне 

планування економічного розвитку може реалізуватись і в спеціально 

створеній великій структурі,  однією людиною, яка весь свій робочий час 

або його частину віддає цим проблемам. Однак доцільним є створення 

спеціальних структур, тому що практика доручення розробки й здійснення 

стратегічних планів існуючим плановим підрозділам має певні недоліки й 

містить небезпеку, що виконання основних поточних функцій цих 

підрозділів зашкоджуватиме стратегічній діяльності. 

Найважливішою особливістю методології стратегічного планування в 

США є високий ступінь інституціоналізації на урядовому рівні, тому 

розглянемо як відбувається її практичне застосування. Прийнятий 

Парламентом США у 1993 р. закон про орієнтацію виконання завдань 

урядом на результат (GРRА), зобов'язав усі міністерства, урядові агенції та 

департаменти розробляти стратегічні плани, річні плани як частину 

стратегічних та готувати щорічні звіти про виконання планів [20]. Цей 

закон, як частина всеохоплюючої адміністративної реформи, розставив у ній 

певні специфічні акценти в напрямку зміни стилю мислення 

адміністраторів, поглибленого розуміння категорій кінцевого результату й 

якості роботи.  

Закон GРRА й інструктивні матеріали до нього детально описують 

технологію та процедури стратегічного планування, зокрема, визначення 

місії організації, встановлення пріоритетних цілей та напрямків діяльності, 

розробку стратегії та встановлення кінцевих показників діяльності. 

Важливим чинником дієвості запропонованої схеми планування є її тісний 

зв'язок із законодавчим та бюджетним процесом [35]. Необхідно зазначити, 

що на підготовку до масового впровадження Закону був відведений 
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достатній строк - з 1993 по 1997 р.р., що надало змогу як підготувати 

персонал державної служби, так і опрацювати на пілотних проектах 

технологію планування. 

Також у досвіді США заслуговують на увагу приклади застосування 

стратегічного планування на рівні штатів.  Так, стратегічний план штату 

Нью-Йорк [91]  визначає його економічну місію як створення умов для 

стимулювання та інвестування високоякісного виробництва, зростання 

реальних особистих доходів і скорочення бідності, підвищення 

різноманітності товарів та послуг, створення рівних можливостей в 

економіці, досягнення стандартів екології. Планом визначаються пріоритети 

розвитку:  

- поліпшення умов економічного зростання – конкурентний рівень 

витрат для здійснення бізнесу, високоякісна освіта, сучасна 

інфраструктура;  

- ініціювання економічного розвитку - раціональне економічне 

регулювання, підготовка робочої сили, малий та жіночий бізнес, 

розвиток програм маркетингу, інвестиції, дослідження та розробки; 

- формулювання базових стратегій та визначення джерел 

фінансування. 

Зокрема, стратегічний план Нью-Йоркського району Манхеттен, який  

у 1994 році сформулював власне бачення  «інвестицій в майбутнє» [91], в 

якості пріоритетних напрямів діяльності визначив: підвищення безпеки, 

підтримка незаможних сімей та дітей, розвиток приміських територій в 

районі, сприяння стійкому розвитку економіки, підвищення якості життя, 

розвиток демократії.  

Однією із функцій керівництва штату Міссурі є визначення бачення 

майбутнього, сприяння його досягнення на основі комплексного 

планування, відображеного у цілях і завданнях агенцій штату. Спільне 

бачення допомагає штату зайняти таку позицію, що надає змогу повною 
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мірою скористатися наявними можливостями для розв’язання нагальних 

проблем протягом 5, 10 та 20 років [35]. 

Особливістю запровадження стратегічних підходів у штаті Луїзіана є 

те, що хоча  процес стратегічного планування  пристосований до конкретної 

структури кожної організації, Акт 1036 за 1999 р. вимагає, щоб кожний 

державний департамент або відомство максимально вносило у свої 

стратегічні плани  складові частини  Генерального плану економічного 

розвитку штату «Луїзіана: Вимір 2020» [35]. 

Принципи й технології стратегічного планування були застосовані в 

розробці стратегій розвитку міст Західної Європи наприкінці 80-х років, 

коли загострилася міжтериторіальна конкуренція, з'явилася необхідність у 

внутрішньоміських інтеграційних процесах на шляхах до досягнення цілей 

розвитку міст на засадах творчості, ініціативи, підприємництва. Лідерство 

завойовують міста, які розвиваються на основі так званих підприємницьких 

стратегій, ефективного використання й модернізації «організаційного 

потенціалу». Серед них можна назвати Мюнхен, Бранденбург, Дортмунд, 

Штуттгарт (Німеччина), Антверпен (Бельгія), Роттердам (Голландія), 

Бірмінгем (Велика Британія), Барселона (Іспанія) та ін [63].   

Лондон (Велика Британія) презентує досвід успішного застосування 

стратегічного планування розвитку міських районів Ізлінгтон, Фінсбері 

Парк, Кемден, Кінг Кросе. Особливістю такої політики є те, що, крім 

використання типових елементів стратегічного планування - виявлення 

потреби до змін, аналізу ситуації, розробки стратегії й планів, - вона 

характеризується ще й спільним партнерством районів із застосуванням 

взаємного досвіду й досягнень. Інформація про планові наміри публікується 

в доступній формі й широко розповсюджується серед громадськості [21]. 

Що стосується досвіду Швеції, то там існує розвинута система 

муніципального стратегічного планування, зокрема у сфері економіки та 

землекористування. Обов’язковими є вичерпні плани, які розглядаються як 

законна угода, ланка, що пов’язує муніципалітет із громадськістю та 
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власниками землі. Так розуміння планування значно полегшує їх 

впровадження. До стратегічного планування у Швеції звертаються в 

більшості організацій на різних рівнях і в різні часи. Воно застосовується як 

спосіб порівняння різних комплексних альтернативних дій з урахуванням 

соціальних, економічних, екологічних та інших впливів.  

У суспільному управлінні планування регулюється добре 

відпрацьованою й розгалуженою системою законів. Будується воно на 

ієрархічній основі: результати планування на одному рівні слугують 

орієнтирами для нижніх рівнів. При формуванні планів різного 

призначення, які перехрещуються в окремих сферах, можуть виникати 

протиріччя в інтересах зацікавлених сторін. Значною часткою планування є 

пошук компромісів між різними точками зору й запитами. При цьому 

різноманітність груп громадської думки стає все важливішим, а міра їх 

співучасті у процесі планування зростає [19].  

Це дуже добре видно при вивченні Стратегічного плану округу 

Стокгольму, який  охоплює найближчі 10-15 років з перспективою розвитку 

до 2020 року. Його формуванню передували численні консультації, 

учасниками яких були представники всіх муніципалітетів округу, 

центрального уряду на регіональному рівні, сусідніх округів та всі групи 

інтересів. Оскільки Рада округу обмежувала тільки основний контекст 

змісту плану, вдалося досягти згоди щодо великого кола питань, а це є 

передумовою успіху. Прийнятий план є діючим максимум на шість років, 

протягом яких здійснюється його періодична ревізія та коригування у 

відповідності з умовами сьогодення та з урахуванням змін, що постійно 

відбуваються.  

У Великобританії в Акті про місцеве самоврядування (LGА-2000), 

який був ухвалений урядом, значна увага надається стратегічним підходам 

до управління. При використанні поширених повноважень, наданих органам 

місцевого самоврядування, LGА - 2000 вимагає, щоб ці органи розробляли 

стратегію для покращення економічного, соціального, екологічного 
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благополуччя на своїй території та для здійснення внеску в розвиток всієї 

країни. При підготовці такої стратегії орган місцевого самоврядування 

повинен, взаємодіючи з громадськістю, одночасно керуватися інструкціями 

урядового секретаря. Рекомендації щодо розробки стратегії громади 

встановлюють наступні цілі стратегії:  

- забезпечення формування громадою власних побажань, потреб і 

пріоритетів;  

- координація діяльності всіх установ на території;  

- фокусування цієї діяльності на задоволенні місцевих потреб і 

побажань; 

- сприяння ґрунтовному розвитку як території громади, так і утворень 

більш високого рівня.  

Стратегія має обов’язково містити такі компоненти: довгострокове 

бачення території, сфокусоване на майбутніх результатах; план дій, що 

визначає поточні пріоритети; діяльність, яка забезпечує досягнення 

довгострокових результатів; розподіл повноважень із впровадження плану 

дій; упорядкування моніторингу реалізації плану дій для періодичного 

перегляду стратегії і звіту перед громадою. 

Це потребує дотримання чітко визначених принципів стратегічної 

діяльності:  

- обов’язкового включення комуни та депутатів, як тих, що 

займаються виконавчими функціями, так і тих, що їх не виконують;  

- готовність впроваджувати стратегічне планування у партнерстві з 

іншими органами влади; 

- сконцентрованість на оцінці потреб і доступних ресурсів . 

Слід зазначити, що впровадження стратегічних підходів стимулювало 

й підвищений інтерес до застосування маркетингу в управлінні 

територіальними громадами. У 70-ті роки деякі британські місцеві влади 

призначали маркетингових менеджерів. У США розвиток пішов далі, й 
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маркетинг став досить широко розповсюдженим в організаціях суспільного 

управління. 

Маркетинговий підхід поширює можливості місцевих органів 

управління у визначенні потреб потенційних клієнтів. Чим менше 

ідентифіковані споживачі, тим складнішим є створення продукту, який 

дійсно задовольнятиме потреби. Небезпека орієнтації на анонімний 

середній покажчик полягає в тому, що послуга не буде відповідати 

місцевим умовам, обставинам чи спеціалізованим потребам [30]. 

Як видно, за останні десятиріччя стратегічні підходи досить широко 

затвердилися в суспільному управлінні розвинутих країн і застосовуються 

на всіх рівнях - від загальнодержавного до рівня самоврядних 

територіальних громад. Накопичений досвід свідчить про відчутний 

позитивний вплив стратегічних підходів на підвищення результативності 

управлінської діяльності як центральної, так і місцевої влади шляхом 

переносу акцентів у роботі з внутрішніх факторів до зовнішнього оточення 

й через краще усвідомлення того, що, для чого й для кого повинна робити 

організація в суспільному управлінні.  

Стратегічне планування на маркетинговій основі виявилося 

ефективним для встановлення партнерства з приватним сектором, для 

залучення інвестицій до відповідних територій. Стратегічні плани 

розглядаються як ефективний спосіб інституціоналізації відносин між 

підприємцями, громадськістю й місцевою владою, а процес їх формування є 

реальним засобом залучення громадян до планування й підвищення тим 

самим якості планів і гарантій їх виконання. 

Розглянемо досвід розробки регіональних стратегій у деяких країнах 

постсоціалістичного простору – Польщі, Росії та Естонії. Цікавим є 

польській досвід розробки та реалізації стратегії розвитку, який 

переконливо свідчить про правомірність функціонального підходу при 

визначенні стратегічних цілей соціально-економічного розвитку будь-якої 

територіальної одиниці. В даному випадку прикладом може слугувати 
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стратегія м. Кракова, в якій всі стратегічні цілі розвитку міста відображають 

функції метрополії – міста, яке здійснює вплив за певними сферами на 

оточуючі території. Цей вплив здебільшого має реалізовуватись через 

технологічний розвиток і пожвавлення інноваційних процесів, розвиток 

сфери послуг (освітніх, соціальних та туристичних), посилення 

інтеграційних зв’язків з іншими територіями країни. 

При цьому варто зазначити, що хоча у Польщі законодавчою владою 

були визначені рамки представлення стратегій, їх автори при формуванні 

змісту і методики розробки документу мали досить велику свободу. Така 

ситуація призвела до того, що регіональні стратегії в Польщі суттєво 

відрізняються одна від одної. Вибір стратегічних цілей регіональних 

стратегій, при цьому, задовольняє ряд умов. Зокрема, стратегічні цілі 

повинні: 

- відображати національні інтереси і формувати національну, 

громадську та культурну свідомість громадян; 

- сприяти зростанню економічної активності; 

- забезпечити підвищення рівня конкурентноздатності територій та 

інноваційного розвитку господарств воєводств; 

- сприяти збереженню цінностей культурного та природного 

середовища, беручи до уваги потреби майбутніх поколінь; 

- здійснювати підтримку просторового розвитку відповідно до Закону 

про самоврядування воєводств. 

Конкурентні переваги окреслені у кожній з 16 стратегій воєводств. 

При розробці стратегії розвитку у Нижньосілезькому воєводстві увага 

акцентувалась на наявних осях зовнішніх та внутрішніх господарських 

контактів: р. Одра, автострада А4 та її розгалуження. Зазначені вісі 

виступають життєвими артеріями також для п’яти інших воєводств Польщі, 

територія яких складає 1/4 загальної площі, де проживає 1/3 населення 

країни. Згідно з планами Європейського союзу разом з залізницею Європа-

Азія зазначені осі утворюють третій ―панєвропейській транспортний 
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коридор‖. Згідно зі Стратегією, осями також слід вважати південний кордон 

Польщі, який сприятиме розвитку міжнародного туризму; західний кордон, 

який сприятиме розвитку співпраці з німецькими партнерами, а також вісь 

Балтика-Адріатика та дорога А8, яка проходить у напрямку Варшави. Отже, 

у Стратегії Нижньосілезького воєводства враховано найважливіші осі 

розвитку, правильне використання яких сприятиме активізації економічної 

діяльності в регіоні і саме завдяки ним можуть розширюватись і 

зміцнюватись економічні зв’язки регіону з оточуючим середовищем [208].  

Розташування на східному кордоні ЄС є конкурентною перевагою для 

Люблінського воєводства, тобто близьке сусідство з територіями України та 

Білорусії. 

До переваг цього воєводства відповідно до Стратегії віднесено: 

- можливість обслуговування переважної більшості 

транскордонного транспортного потоку, скерованого на Україну та 

Білорусь; 

- наявність перспективи створення мережі швидкісних доріг; 

- наявність транспортних шляхів сполучення міжнародного і 

загальнодержавного значення; 

- можливість створення поліцентричної просторової системи 

центрів, які генерують розвиток усієї території завдяки розташуванню 

більшості міст на транзитних шляхах сполучення або біля них. 

Особливої уваги заслуговує те, що у більшості польських 

регіональних стратегій георозташування регіону, поряд з наявним 

природно-ресурсним потенціалом вважається однією з основних 

конкурентних переваг цих територій [208]. 

В основу розробки стратегій розвитку російських регіонів закладалась 

наступна методологія: 

- першочергова орієнтація на власні можливості; 

- орієнтація розвитку регіону не тільки на матеріальну сферу, а й на 

знання, інновації, розвиток інституціональної сфери; 
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- регіон розглядається як квазікомпанія, що призводить до 

необхідності оцінки конкурентних переваг території і маркетингу регіону і 

його продукції; 

- можливості залучення інвестицій пов’язані з формуванням 

корпоративного зразка і сприяння розвитку цієї своєрідної корпорації [130, 

с.241]. 

Визначення стратегічних цілей розвитку регіонів Росії залежить від 

стартових умов, які визначають тип регіону. Так, в Стратегії розвитку 

Мурманської області, як типового сировинного регіону, акцент робиться на 

розвитку виробничої діяльності, пов’язаної з видобутком та переробкою 

мінеральної і біологічної сировини та на розширенні форм 

зовнішньоекономічного співробітництва, оскільки цей регіон є 

прикордонним. 

Натомість, стратегічний розвиток Самарської області, яка має 

багатопрофільну індустрію, високорозвинене сільське господарство і 

розвинену інфраструктуру націлений на:  

- збереження і розвиток інноваційного типу розвитку регіону; 

- забезпечення прогресивних структурних змін у виробництві; 

- проведення інституційних змін в області; 

- покращення соціального захисту населення; 

- регулювання трудових відносин. 

Стратегічні цілі розвитку Ярославської області, як типової 

старопромислової області центральної Росії, спрямовані на розвиток 

транспортної інфраструктури та обробної промисловості. В цій стратегії 

враховано близьке розташування області до столичної агломерації, що є не 

тільки стимулюючим фактором її розвитку, а й негативним, внаслідок 

відтоку фінансових та трудових ресурсів з регіону [133]. 

Вищезазначене свідчить про необхідність врахування сильних і 

слабких сторін розвитку регіонів при формуванні стратегічних цілей їх 

розвитку. 
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Регіональні стратегії в Естонії були розроблені ще наприкінці 90-х 

років. Вибір часових меж 12 регіональних стратегій був обумовлений 

орієнтовною датою вступу Естонії до ЄС. При розробці стратегій 

враховувались можливості центру щодо надання фінансової допомоги 

регіонам. З цією метою в країні було створено декілька недержавних 

структур – цільових установ (Sihtasutus) – з кредитування підприємництва, з 

регіонального розвитку, з кредитування експорту. Фінансові ресурси 

надходили з бюджету і розподілялись в залежності від раціональності того 

чи іншого проекту.  

Крім того, уряд Естонії виділив два регіони, на розвиток яких, 

безпосередньо з державного бюджету виділялись державні субсидії. 

Спільною проблемою згаданих регіонів є високий рівень безробіття, але 

якщо на північному сході він виник внаслідок кризи у промисловості, то на 

південному сході - зумовлений спадом у розвитку сільського господарства. 

Саме цим двом регіонам держава надала спеціальну допомогу з метою 

пожвавлення підприємництва та створення нових робочих місць. Державна 

допомога розповсюджувалась також і на монофункціональні міста країни. 

 У більшості стратегій регіонів Естонії як стратегічних пріоритетів 

розвитку виділяються: розвиток туризму та індустрії відпочинку, транспорт 

і транзит, освіта. Підвищення освітнього рівня населення стало 

загальнодержавним пріоритетом, в рамках якого регіональні стратегії 

мають вирішити проблему переорієнтації системи освіти на задоволення 

професійно-кваліфікаційних потреб регіонів [17]. 

Зарубіжний досвід розробки стратегій розвитку є корисним для 

України з огляду на необхідність врахування методичних аспектів їх 

розробки: 

- використання глибокого SWOT-аналізу; 

- розробки комунікативної стратегії на засадах регіонального 

партнерства, 
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- залучення громадськості до процесу стратегічного планування та 

визначення стратегічних цілей; 

- вибір стратегічних цілей з врахуванням наявних проблем та ресурсів 

регіону; 

- передбачення та налагодження організаційно-економічного 

механізму моніторингу реалізації регіональних стратегій. 

Отже, сучасний світовий досвід засвідчує активну позицію урядів 

країн щодо проведення регіональної політики та здійснення стратегічного 

планування розвитку територіальних систем різного ієрархічного рівня. 

До того ж  практика застосування стратегічних підходів висвітлює й 

досить широке коло проблем. У більшості організацій стратегічне мислення 

залишається єпархією вузького шару вищих менеджерів, а процес 

планування часто локалізується, не торкаючись всіх рівнів управління. 

Частина проблем пов'язана з недостатньою інституціоналізацією 

стратегічного планування, що посилює загрозу його скасування при зміні 

лідера чи влади. Відмічається також потенційно «конфліктний» характер 

стратегічного планування в процесі визначення пріоритетів і розподілу 

обмежених ресурсів, що приводить до опору при його впровадженні. 

Наголошується на необхідності адаптувати стандартний набір процедур 

стратегічного планування до умов конкретної організації, виявляються 

небезпеки, пов'язані з застосуванням занадто формалізованих схем 

планування. Ключовим моментом, що визначає рівень якості стратегічної 

діяльності, залишається «людський фактор».  

Отже, системне застосування в державному регулюванні 

регіонального розвитку стратегічних підходів вимагає подальшого 

вдосконалення методологічних і організаційних основ їх реалізації з 

урахуванням основних уроків накопиченого досвіду. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

2.1 Дослідження законодавчого та нормативно-правового 

регулювання соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації 

економіки 

 

У контексті реалізації адміністративної реформи в Україні, розпочатої 

у 2010 році, пріоритетного значення набуває питання щодо підвищення 

рівня ефективності здійснення державного управління на регіональному 

рівні. У таких умовах потрібен пошук нових шляхів забезпечення 

конкурентоспроможності регіонів, що сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності економіки України. Виклики глобалізації та 

сукупність внутрішніх проблем в Україні призводять до посилення 

диференціації регіонів за рівнем розвитку. У таких умовах досягти 

ефективного управління у всіх сферах життєдіяльності регіонів неможливо 

без орієнтування на перспективу сталого розвитку [16].  

Одним із механізмів реалізації соціально-економічної політики у 

регіонах є її нормативно-правове забезпечення. Головною перешкодою у 

вирішенні проблеми дисбалансу регіонального розвитку впродовж низки 

років стало небажання відмовлятися від ручного управління регіонами. 

Збереження непрозорості та суб’єктивності у прийнятті рішень щодо 

регіонального розвитку дозволяло вищим посадовим особам держави 

справляти необмежений вплив на керівників регіонального і місцевого 

рівня. За такої ситуації формування інституційного й законодавчого поля 

діяльності з регулювання розвитком адміністративно-територіальних 

одиниць не відзначалося активністю та системністю підходу, переважно 

врегульовувалися окремі, часткові й кон’юнктурні, питання [68]. 
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У 2005-2006 рр. робота з нормативного забезпечення регіональної 

політики суттєво активізувалася. Зокрема у 2005 р. прийнято Закон України 

«Про стимулювання розвитку регіонів» [51], що визначає правові, 

економічні та організаційні засади реалізації державної політики 

стимулювання розвитку регіонів і подолання депресивності територій. 

Згідно з цим законом, організаційне забезпечення державного 

стимулювання розвитку регіонів здійснюється відповідно до основ 

державної регіональної політики, державних програм економічного і 

соціального розвитку України, законів про Державний бюджет України, 

загальнодержавних програм, інших законів та актів законодавства України, 

а також програм економічного і соціального розвитку Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, місцевих бюджетів. 

Цим Законом передбачено запровадження нової моделі стимулювання 

розвитку регіонів і депресивних територій.  

Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Державну 

стратегію регіонального розвитку на період до 2015 року [43]. Ухвалення 

такого документа є надзвичайно важливим етапом удосконалення 

організаційно-правового забезпечення державної політики регулювання 

регіонального розвитку.  

У Стратегії визначено ключові проблеми регіонального розвитку, 

сформовано пріоритети державної регіональної політики з точки зору 

загальнонаціональних потреб на період до 2015 року. 

Стратегічними завданнями державної політики регіонального 

розвитку України до 2015 року є:  

 підвищення конкурентоспроможності регіонів і зміцнення 

їхнього ресурсного потенціалу; 

 забезпечення розвитку людських ресурсів; 

 розвиток міжрегіонального співробітництва; 

 створення інституціональних умов для регіонального розвитку. 
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Реалізація Державної стратегії регіонального розвитку передбачає 

запровадження нових форм взаємодії центральних органів виконавчої влади 

з місцевими виконавчими органами та органами місцевого самоврядування, 

подальше впровадження адміністративно-територіальної, бюджетної та 

податкової реформ з метою зміцнення фінансово-економічної основи 

розвитку територіальних громад. 

У 2003-2004 рр. почалася термінова розробка стратегії соціально-

економічного розвитку регіону (областей) на період до 2015 року. Якість 

більшості цих стратегій не витримувала критики. Підхід до розробки, як 

правило, був формальним, з використанням примітивного «типового 

шаблону», без ураховування специфіки кожного регіону.  

На виконання зазначеного Закону Кабінетом Міністрів України 

прийнято Постанову «Про затвердження Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2015 року», яка визначила ключові проблеми 

регіонального розвитку, пріоритети державної регіональної політики з 

погляду загальнонаціональних потреб та інтересів (рис. 2.1) 143].  

Поряд з цими документами слід назвати закони України «Про 

транскордонне співробітництво», «Про Генеральну схему планування 

території України», «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку країни», «Про планування та забудову 

території», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року».  

При формуванні таких програмних документів і сьогодні існують 

певні потенційні загрози: 

– формалізм (йдеться не лише про розробку стратегій розвитку 

регіонів у строгій відповідності до формальних Методичних рекомендацій 

щодо формування регіональних стратегій розвитку, затверджених Наказом 

Міністерства економіки України; досвід свідчить, що «тиражування» 

стратегій без ураховування специфіки регіону, є непродуктивним); 
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– гігантоманія, тобто спроба «вкласти» у рамки стратегії розвитку 

регіону всі масштабні стратегічні програми (проекти) основних 

економічних та інших секторів регіону; 

– небезпека «потонути» в конкретних (індивідуальних) питаннях та 

проблемах; 

– використання стандартних схем і підходів, наприклад, за галузевою 

ознакою або простим нагромадженням інвестиційних проектів тощо; 

– перебільшені очікування, у тому числі очікування обов’язкового 

термінового ефекту від реалізації стратегії, тощо [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Механізми державного регулювання розвитку регіонів [19] 
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Одним з найважливіших факторів для повноцінного регіонального 

розвитку є забезпеченість регіонів фінансовими ресурсами. Тому щорічні 

бюджетні кодекси України визначають засади бюджетної системи України, 

її структуру, принципи, правові засади функціонування регіональної 

політики. Водночас фундаментом єврорегіональної політики і регіонального 

розвитку має стати самостійність регіонів щодо визначення цілей свого 

розвитку та можливості фінансування заходів для їхньої реалізації, 

передусім за рахунок власних джерел та залучення інвестицій.  

Станом на 2015 рік в Україні у сфері регіонального розвитку діє низка 

законів України, які певною мірою регулюють питання формування та 

реалізації державної регіональної політики. Так, стаття 4 Закону України 

«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 р. містить 

положення про те, що основними засадами внутрішньої політики у сфері 

розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів є: 

- утвердження місцевого самоврядування як фундаменту 

народовладдя, розширення повноважень місцевих рад шляхом 

децентралізації функцій органів державної влади, гармонізації 

загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів;  

- удосконалення системи адміністративно - територіального устрою на 

принципах економічної самодостатності та доступності адміністративних і 

соціальних послуг для населення регіону;  

- зміцнення територіальної бази органів місцевого самоврядування та 

підвищення рівня їх ресурсного забезпечення; 

- зміцнення економічної інтеграції регіонів з використанням переваг 

територіального поділу і кооперації праці та інше [40]. 

Суб’єктами управління соціально-економічним розвитком регіонів та 

їх завданнями визначено такі:  

1. Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 

України, центральні органи виконавчої влади. Визначення основних 

напрямів внутрішньої політики та створення нормативно-правового поля 
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регіонального розвитку, спрямування процесів комплексного соціально- 

економічного розвитку регіонів, моделювання інструментів та механізмів 

регіонального розвитку. 

 2. Місцеві органи виконавчої влади. Запровадження на місцевому 

рівні інструментів та механізмів регіонального розвитку, визначених 

державою, з метою розв’язання найбільш актуальних проблем економічного 

і соціального розвитку.  

3. Органи місцевого самоврядування. Застосування інструментів та 

механізмів регіонального розвитку на місцевому рівні, ґрунтуючись на 

місцевій ініціативі та інтересах територіальних громад [83].  

Об’єктом управління виступає регіональна соціально-економічна 

система, яка є динамічною системою та має такі особливості:  

– складається з керуючої та керованої підсистем; має велику кількість 

комунікативних зв’язків; змінюється з часом та відчуває на собі значний 

вплив різноманітних чинників зовнішнього середовища;  

– характеризується визначеністю меж, цілісністю, відносною 

відокремленістю від зовнішнього середовища, неоднорідністю елементів та 

розбіжністю їх інтересів, багатофункціональністю тощо;  

– має багато суперечностей у процесі функціонування та розвитку, 

зокрема між спеціалізацією та комплексністю;  

– чутлива до найменших змін, що відбуваються у зовнішньому та 

внутрішньому середовищах.  

Незважаючи на необхідність застосування правових інструментів 

управління соціально-економічним розвитком на регіональному рівні, 

кількість нормативно-правових актів, предметом регулювання яких 

виступає власне регіональний рівень державної політики, є незначною. Крім 

зазначених вище, слід також зазначити такі закони України, як «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану 

заходів з реалізації Концепції державної регіональної політики» тощо [16].  
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Важливу роль у координації регіональної співпраці відіграють також 

підзаконні акти регіонального рівня. Діяльність областей та єврорегіонів 

щодо регіонального співробітництва базується на укладених договорах та 

угодах міждержавного рівня та угодах і рішеннях про співпрацю між 

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої 

влади з адміністративно-територіальними одиницями країн, що входять до 

складу єврорегіонів.  

Входження України в європейські структури в процесі європейської 

інтеграції вимагало вироблення та реалізації [14] нової моделі 

взаємовідносин з регіонами, яка б відповідала принципам регіональної 

політики Європейського Союзу, сприяла становленню нових форм 

співпраці у форматі «центр – регіони», загальновизнаній практиці 

внутрішнього міжрегіонального співробітництва та міжнародної співпраці 

територій. З 2008 року здійснюється активна робота з профільною 

інституцією ЄС з питань регіональної політики та місцевого 

самоврядування – Комітетом регіонів (КР).  

В контексті практичної імплементації концепції Східного партнерства 

КР планує активізувати діалог з представниками місцевих та регіональних 

влад країн-партнерів, в тому числі України. Інституційними рамками такого 

діалогу має стати Асамблея представників місцевих та регіональних влад 

ЄС та країн Східного партнерства, заснування якої має бути здійснено 

найближчим часом. Важливим елементом взаємодії між Україною та ЄС у 

сфері регіональної політики є залучення регіонів України на постійній 

основі до діяльності європейських регіональних асоціацій, зокрема 

Асамблеї європейських регіонів (Assembly of European Regions), Ради 

європейських муніципалітетів та регіонів (Council of European municipalities 

and regions), Конференції європейських законодавчих асамблей (Conference 

of European Regional Legislative Assemblies), Асоціації європейських 

прикордонних регіонів (Association of European Border Regions), 

Конференції периферійних морських регіонів (Conference of Peripheral 
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Maritime Regions), Конференції президентів регіонів із законодавчими 

повноваженнями (Conference of President of Regions with legislative power), 

Європейської асоціації представників місцевого самоврядування гірських 

регіонів (European [15] Association of elected representatives from Mountain 

Areas) та європейських міст (EUROCITIES) [5]. 

Питань регіонального розвитку торкаються окремі норми Бюджетного 

та Земельного кодексів. Однак не існує базового закону щодо регулювання 

розвитку регіонів. Таку прогалину нині намагається заповнити Закон 

України «Про засади державної регіональної політики», проект якого 

розроблено за дорученням Кабінету Міністрів України як реалізацію 

Концепції державної регіональної політики.. Однак, процес стратегічного 

планування в деяких регіонах зіткнувся з низкою серйозних перешкод. З 

огляду на це, не всі регіони вчасно затвердили стратегії розвитку до 2015 

року або затвердили їх із запізненням на більш тривалий час [83].  

Сьогодні особливості трансформації управління на рівні регіонів 

визначаються зростанням використання різних організаційних інновацій 

місцевими державними адміністраціями, а саме впровадженням нових 

структур, підрозділів, розширенням сфери і засобів впливу. 

Суб’єкт управління намагається якомога більше відповідати об’єкту. 

Це підтверджує думку, що в кожному регіоні вдосконалення систем 

управління має бути досить специфічним, враховувати конкретні умови 

функціонування та розвитку. Таким чином, у сфері управління регіоном 

повинна знайти відображення відповідна переорієнтація від типізації 

використовуваних форм і методів управління до їх необхідного різноманіття 

та дієвості [18]. 

Незважаючи на те, що в реальній практиці ще не повною мірою (у 

силу причин переважно суб’єктивного характеру) використовується 

самостійність суб’єктів регіонального управління, встановлена 

законодавчими актами, досвід діяльності місцевих органів влади 

підтверджує тенденцію збільшення функцій, що ними виконуються, за 
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рахунок делегування на нижчі рівні значної кількості повноважень і 

управлінських функцій. 

З урахуванням конституційної реформи, саме на регіональний рівень 

лягає основне навантаження та відповідальність за здійснення економічної 

політики і, зокрема реалізації більшості з наведених вище функцій, 

планування та прогнозування, управління технічним розвитком, управління 

сферою зайнятості, а також у сфері кредитно-фінансової і 

зовнішньоекономічної діяльності. На нашу думку, роль держави поступово 

зводитиметься до координування та взаємоузгодження інтересів усіх 

учасників процесу регіонального управління [13]. 

Діяльності регіонів по залученню інвестицій сприяють міжнародні 

угоди України з регіонами сусідніх країн Європейського Союзу.  

 Зокрема, Закарпатська область, яка межує з територіями 4-х сусідніх 

країн-членів ЄС, чітко визначила найбільш важливі пріоритети 

прикордонних взаємовідносин і транскордонного співробітництва. 

Заслуговують на увагу основні положення таких угод: 

- Рамкової угоди про міжрегіональне співробітництво між 

Закарпатською областю України і Кошицьким краєм Словацької 

Республіки, укладеної у 1999 році.  

- Угоди про співробітництво між Пряшівським крайським урядом 

Словацької Республіки і Закарпатською обласною державною 

адміністрацією України, укладеної у 2000 році. 

- Рамкової угоди про міжрегіональне співробітництво між 

Закарпатською областю України та повіту Марамуреш Республіки Румунія.  

- Угоди між Закарпатською обласною державною адміністрацією 

України та Підкарпатським воєводством Республіки Польща про 

транскордонне співробітництво, укладеної 21 червня 2002 року [16]. 

Проаналізувавши основні нормативні акти, що регулюють 

регіональний розвиток та єврорегіональне співробітництво, зазначимо 

наявність в Україні потужної правової основи в цьому питанні. Система 
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базових нормативних документів постійно доповнюється і вдосконалюється 

відповідно до вимог законодавства Європейського Союзу, що свідчить про 

послідовну координацію державними органами практичної роботи з 

реалізації євроінтеграційного курсу. Україна адаптується у європейський 

правовий простір, спираючись на досвід ЄС, з урахуванням особливостей 

взаємовідносин та національних інтересів держави. Разом з тим зазначимо, 

що поки що існує значний пласт проблем щодо адаптації законодавчих актів 

України з проблем регіонального розвитку до вимог законів Європейського 

Союзу. Зокрема це проявляється в недоліках дійового інституційного 

забезпечення реалізації державної регіональної політики, несформованості 

ефективного механізму взаємовідносин центру з регіонами та регіонів між 

собою [14]. 

Однак прийняті та реалізовані на регіональному рівні управлінські 

рішення на сьогодні ще далекі від відповідності таким вимогам. Серед 

недоліків у прийнятті управлінських рішень на регіональному рівні можна 

виділити такі:  

- великий обсяг прийнятих рішень («перенасичення») призводить до 

невиконання значної їх частини; 

- знову прийняті рішення не враховують попередні, дублюють одне 

одного;  

- відбувається трансформація мети рішення в процесі його руху за 

ієрархічними рівнями; 

- приймаються так звані «псевдорішення», що тільки імітують реальні 

керуючі впливи; 

- недостатня технологізація процесів підготовки і прийняття рішень 

(передусім типових, тих, що регулярно повторюються); 

- незбалансованість керуючого впливу на різні підсистеми об’єкту 

управління (невідповідність «обсягу уваги» значимості розвитку тієї або 

іншої економічної сфери); 

- відсутність процедури узгодження рішень з їхніми виконавцями; 
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- тривалий термін процесу підготовки і прийняття рішень, їхнє 

«запізнювання»; 

- нереальні «мобілізуючі» терміни, установлені для виконання рішень; 

- низька питома вага інноваційних, стратегічних рішень, у рішеннях 

невелика кількість елементів «виконавчого задуму»;  

- недостатнє інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень; 

- відсутність на початковому етапі розроблення рішення детальної 

діагностики вихідного стану об’єкта управління і моделювання бажаного 

стану; 

- недостатня ефективність механізму оцінки виконання рішень . 

Цей перелік, безумовно, може бути продовжений. Навіть відносно 

укрупнене виділення причин неякісних управлінських рішень на 

регіональному рівні дозволяє намітити та здійснити заходи для підвищення 

їхньої якості. Однак для значного підвищення ефективності управління 

важливо забезпечити комплексність здійснюваних заходів, названі причини 

неякісного управління доцільно деталізувати, здійснити обстеження 

кожного з етапів процесу прийняття та реалізації управлінських рішень і 

кожного з елементів систем управління [83]. 

З огляду на це, першочерговими завданнями регіональної соціально-

економічної політики є такі: 

– пошук компромісу у питаннях економічної свободи регіонів; 

–  реалізація принципу розширення міжрегіональної економічної 

взаємодії; 

–  запровадження механізмів подолання асиметрії розвитку регіонів 

та підтримки депресивних територій; 

–  стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку на основі 

ефективного використання потенціалу регіонів; 

–  зміцнення матеріальної бази територіальних громад шляхом 

переходу до взаємовідносин державного бюджету безпосередньо з 

бюджетами органів місцевого самоврядування; 
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–  активізація розвитку транскордонного співробітництва в 

економічній сфері. 

Перерозподіл функцій управління між центральними та місцевими 

органами влади практично означає перехід частини управлінських зв’язків 

із зовнішніх у внутрішні. При цьому збільшення внутрішніх зв’язків у 

системі управління регіоном одночасно супроводжується підвищенням 

їхньої складності. Це об’єктивно обумовлено тим, що розширення 

самостійності обов’язково пов’язано з підвищенням відповідальності за 

якість прийнятих і реалізованих керуючих впливів. 

Очевидно, що пасивний «супровід» ходу реалізації рішення, 

прийнятого на вищестоящому рівні, яке до того ж не завжди враховує 

конкретні умови, не сприяє вияву творчого ставлення до праці працівників 

регіонального апарату управління. Коли обрані керівники регіону та 

фахівці, виходячи з наявної ситуації самостійно розробляють, 

обґрунтовують, приймають і реалізують рішення щодо розвитку 

підприємства, вони і морально, і матеріально зацікавлені в забезпеченні 

максимальних результатів, що значною мірою активізує їхню діяльність з 

пошуку найбільш ефективних варіантів управлінських рішень. 

Це формує спонукальний мотив як щодо розвитку міжфункціональних 

зв’язків у керуючій системі для забезпечення високої обґрунтованості 

прийнятих рішень, так і щодо поглиблення і деталізації суб’єктно-об’єктних 

відносин, що чітко орієнтують на досягнення поставленої мети. 

Збільшення внутрішніх зв’язків між суб’єктами економічної 

діяльності регіонального рівня, зростання їхнього значення характеризують 

таку тенденцію розвитку систем управління, як підвищення їхньої 

цілісності, що, безсумнівно, має велике значення для вдосконалення 

загальних засад управління регіоном. 
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2.2 Оцінка сучасного стану та особливостей державного 

регулювання соціально-економічного розвитку регіонів 

 

Наслідки глобальної економічної кризи 2008 року негативно 

позначилися на темпах розширеного відтворення соціально-економічного 

потенціалу України та її регіонів, що значною мірою ускладнило поступове 

переведення національного господарства на модель сталого розвитку. 

Далися взнаки також структурні перекоси в господарському комплексі, 

спричинені переважанням галузей сировинної орієнтації та з низькою 

часткою доданої вартості у виробництві продукції; перманентний дефіцит 

платіжного балансу, пов’язаний із зменшенням попиту на продукцію 

вітчизняних експортерів, а також торговими війнами з Російською 

Федерацією; недосконалість міжбюджетних відносин, що не стимулює 

максимально ефективне використання внутрішніх резервів соціально-

економічного розвитку окремих регіонів; відсутність системної політики 

щодо зниження залежності національного господарства від імпорту 

енергоносіїв і впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій. 

Необхідність перегляду стратегічних пріоритетів нарощення 

соціально-економічного потенціалу сталого розвитку зумовлена й 

політичною кризою, що виникла в кінці 2013 року та призвела до ескалації 

протистояння на сході країни [176]. 

У ході неоголошеної війни Україна втратила щонайменше 20 % 

економічного потенціалу [96]. Для реального сектору, як і для економіки у 

цілому, 2014-2015 рр. стали періодами значних випробувань: перевіряються 

на міцність усі його складові – індустріально-аграрний комплекс, 

інфраструктура, логістика перевезень. Саме реальний сектор відчув 

нищівного удару в ході збройного протистояння – розташовані у східних 

регіонах виробництва вугільної, металургійної, машинобудівної, хімічної 

промисловості, що забезпечували значну частину внутрішнього 
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промислового виробництва та експорту, зазнали величезних втрат, знищено 

низку транспортно-логістичних об’єктів.  

Цілеспрямоване знищення терористами низки об’єктів реального 

сектору економіки на Донбасі суттєво погіршує соціально-економічне 

становище східних регіонів та завдає удару всій економіці України, 

обумовлюючи критичне зростання рівня загроз економічній безпеці 

України. Основними з таких загроз є наступні.  

1. Руйнування виробничих потужностей країни, що обумовлює 

порушення кооперації підприємств, пов’язаних єдиним виробничим або 

технологічним циклом, послаблення господарських та соціальних зв’язків 

між окремими регіонами, може спричинити ізольованість частини східних 

областей від решти України. Численні пошкодження об’єктів на сході 

країни призвели до руйнування виробничих ланцюгів «вугілля-кокс-метал» 

та «вугілля-електроенергія». Проблеми з постачанням сировини і 

вивезенням готової продукції з коксохімічних підприємств спричинили 

зупинення у 2015 р. на гарячу консервацію Ясинівського коксохімічного 

заводу та «Донецьккоксу», нині працюють лише 3 коксохімічні 

підприємства. Дефіцит коксу став одним із основних чинників, які 

спричинили призупинення металургійними комбінатами випуску продукції, 

причому й тих, що розташовані за межами окупованих територій. На 

невизначений строк зупинено роботу, зокрема, «Донецьксталі», 

Єнакіївського металургійного заводу, Харцизького трубного заводу, 

Донецького електрометалургійного заводу.  

2. Звуження експортного потенціалу України внаслідок погіршення 

показників діяльності ключових експортоорієнтованих виробництв, що 

розташовані на Донбасі, а також введення низки обмежень на російському 

ринку.  

3. Різкий обвал інвестиційної привабливості економіки, і як наслідок – 

фактичне припинення припливу іноземних інвестицій та згортання 

внутрішнього інвестування. Традиційні ризики інвестиційної діяльності в 
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Україні, пов’язані з інституційними чинниками та низькою ефективністю 

державної політики, нині посилюються політично-економічною 

нестабільністю. Дія зазначених чинників змушує компанії відмовлятися або 

відкладати на майбутнє реалізацію інвестиційних проектів.  

4. Скорочення внутрішньої ресурсно-сировинної бази паливно- 

енергетичного комплексу. Зменшення виробництва вугілля на Донбасі, де 

зосереджено близько 80 % видобутку кам’яного вугілля в Україні, 

пошкодження та руйнування шахтного фонду, захоплення терористами 

шахт, у яких видобуваються цінні сорти вугілля антрацитової групи, 

призводять до недостатності його запасів на підприємствах теплової 

генерації, що загрожує стабільності функціонування всієї об’єднаної 

енергетичної системи України, провокуючи виникнення значного дефіциту 

генеруючої потужності.  

5. Зменшення конкурентоспроможності національної транспортної 

системи та стрімка втрата транзитного потенціалу України.  

 Як результат, зріс внутрішньорегіональний дисбаланс стосовно 

надання населенню послуг в сфері охорони здоров’я, освіти, культури, 

навколишнього середовища. Наслідком цього став занепад шахтарських та 

сільських територій та розвиток обласних центрів, чому також сприяв 

відносно високий порівняно з іншими областями рівень середньої 

заробітної плати. 

Події на сході країни призвели до великих соціальних потрясінь та 

значної кількості вимушених переселенців. Управління з координації 

гуманітарних питань ООН оцінює кількість біженців із зони 

антитерористичної операції на сході України понад  1,5 млн. чоловік.  

На прикладі соціальної політики Азербайджану щодо окупованої 

території Нагорного Карабаху запропоновано організаційний механізм 

державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів 

держави, що ґрунтується на  комплексній Державній програмі вирішення 
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проблем інтеграції, соціальної адаптації та захисту вимушених переселенців 

з зони проведення антитерористичної операції на сході України. 

 Одним з елементів вказаної програми передбачено створення, при 

Кабінеті Міністрів України Державного комітету у справах  вимушених 

переселенців з зони проведення антитерористичної операції на сході 

України, основними завданнями якого будуть: 

-  брати участь у формуванні державної політики у сфері підвищення 

зайнятості, скорочення бідності і вирішення соціальних проблем 

вимушених переселенців і забезпечувати її здійснення; 

- з метою поліпшення умов життя вимушених переселенців готувати 

проекти відповідних державних програм і організовувати їх здійснення; 

організовувати проведення ремонтно-будівельних робіт житлових і 

соціальних об'єктів для вимушених переселенців і забезпечення будівельних 

об'єктів відповідною проектно-кошторисною документацією;   

- брати участь у регулюванні міграції вимушених переселенців;  

- збирати, аналізувати, узагальнювати відомості про існуюче 

положення, потреби вимушених переселенців, їх міграції всередині країни.  

Реалізація вказаних заходів, в першу чергу дасть змогу зменшити 

соціальну напругу в суспільстві, забезпечити соціальний захист  внутрішньо 

переміщених осіб, що позитивно вплине на соціально-економічний розвиток 

регіонів держави. 

Вивчення досвіду реалізації соціальної політики, безперечно, є 

корисним для України, яка потребує реформування і розбудови принципово 

нової схеми взаємозв’язків між централізованими формами регулювання і 

регіональним впливами, що обумовлено існуванням приватних інтересів 

соціально-економічного розвитку кожного регіону та певного переліку 

об’єктів для докладання зусиль. При цьому визнаємо, що за наслідками 

фінансово-економічної кризи, пов’язаним із постійним нарощенням 

процесів глобалізації і транснаціоналізації базових видів економічної 

діяльності України, розширенням економічного простору діяльності, 



 48 

збільшенням інформаційного втручання суб’єктів міждержавного рівня у 

процеси трансферу чи адаптації результатів науково-технічного прогресу у 

практику господарювання, в державі спостерігається суттєва соціально-

політична, демографічна і медико-соціальна нерівність розвитку регіонів. 

Узагальнення даних економіко-статистичних матеріалів та звітності 

державної служби статистики, свідчать про: 

1) зменшення вагомості впливу національних інституцій і 

дипломатичних можливостей змін нормативно-правового забезпечення на 

систему регулювання інноваційної та технологічної діяльності в секторі 

економіки Україні; 

2) відсутність дієвого контролю за результатами впровадження 

науково-технічних розробок НАН України; 

3) відкритість і сприйнятливість до «силового впливу політичних еліт 

держави» детермінант до соціальної політики. 

Щоб визначити місце України у світі в контексті забезпечення її 

сталого розвитку, у таблиці 2.1 представлено зведені оцінки за показниками 

міжнародних рейтингових систем, котрі розглядаються в якості вихідних 

макроекономічних характеристик, за якими можна ідентифікувати стан 

національної економічної системи в контексті підтримки збалансованості 

функціонування її регіонів на засадах реалізації соцієтальних принципів. 

У зв’язку із підписанням економічної частини Угоди про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом потрібна документальна і реальна 

імплементація у вітчизняну практику комплексу директив, що стосуються 

як економічної і соціальної, так й екологічної сфер життєдіяльності. Це 

значною мірою змушує переформатовувати інституціональне підґрунтя 

екон омічної політики на загальнонаціональному і регіональному рівнях 

[76]. 

Варто зазначити, що Міністерством економічного розвитку та торгівлі 

України у Методичних рекомендаціях щодо формування регіональних 

стратегій соціального розвитку рекомендовано використовувати для 
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економіко-статистичного аналізу наступні показники: валовий регіональний 

продукт (ВРП) та його обсяги у розрахунку на одну особу (рис. 2.2). 

Таблиця 2.1 

Оцінка розвиненості національної економічних системи за 

міжнародними рейтинговими вимогами щодо генерування ознак у 

межах держави до сталого розвитку на засадах макросистемної 

еволюції (за станом на 01.01.20137 р.) [176]. 

 

Індекс 
P (N) 

Р – рейтинг 

України серед N 

досліджених 

країн. 

Значення 

максимально 

досягнуте 

країнами 

для України 

Індекс держав, що зазнали 

поразки при розв’язанні 

соціально-економічних 

проблем 

113 (177) 80,1 67,2 

12 показників описують соціальні, економічні і 

політичні характеристики. 

 Соціальні: «Демографічний тиск», «Масовий рух 

біженців і внутрішнє переміщення населення», 

«Наявність тих, хто прагне групової помсти» та 

«Відтік мізків»; економічні: «Нерівномірність 

економічного розвитку груп»; «Бідність й 

економічний спад»; політичні: 

«Криміналізація/легітимність держави»,  Погіршення 

громадських послуг», «Забезпечення людських прав», 

«Система безпеки працює як «держава в державі», 

«Правлячі еліти живуть для себе»; «Зовнішні впливи» 
Глобальний індекс миру 71 (58) 0,62 1,95 
Індекс економічної свободи 163 (185) 1,29 46,1 
Індекс світової 

конкурентоспроможності 
73 (144) 6,95 2,30 

Індекс сприйняття корупції 144 (182) 100,0 26,0 
Індекс інноваційної здатності  0,99 0,59 
Індекс розвитку людського 

потенціалу 
78 (187) 0,97 0,77 

Торгівлі та розвитку 56 (110) 8,75 4,83 
Індекс глобалізації 44 (208) Ступінь глобальних зв’язків, 

інтеграції та незалежності в 

економічній, соціальній, 

технологічній, культурній, 

політичній та екологічній сферах 
Готовності до функціонування 

у глобальній мережі 
78 (102) 5,51 2,96 

Частка населення у віці 60 

років і старше у загальній 

кількості населення 

21 (102) 30,7 21,8 
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Тривалість життя 

(чоловіки/жінки) 
57 (102) 80,1/83,3 63,8/73,9 

Тож зазначимо, що існує й інша особливість функціонування 

реального сектору економіки в межах Дніпропетровської області, що й 

обумовила істотне значення масштабів ВРП у розрахунку на одну особу: це 

відмінні від інших регіонів масштаби інвестування, які було передбачено у 

домінантах і положеннях Цільових програм соціально-економічного 

розвитку та різних стратегій у попередньому періоді і, відповідно, суто 

політичним «ручним» його коригуванням. Зауважимо, що у наведених вище 

положеннях не згадується про доцільність формалізації моделей 

розроблення стратегічного набору реалізації соціальної політики виходячи з 

обсягів валової додатної вартості (ВДВ) на одного працюючого, тим паче з 

урахуванням паритету купівельної спроможності (ПКС) для певного 

регіону/країни у цілому. Наразі цей показник становить лише 27,1 тис. дол. 

США. З урахуванням ПКС це значення виявляє суттєві розбіжності для 

кожної регіональної соціально-економічної системи (34,7 тис. і 173,5 тис. 

дол. США відповідно), демонструючи зростання у понад 20 разів. 

Науково-методичні розробки, які рекомендовано для практичного 

використання суб’єктам регіонального управління (представлених у 

Методичних рекомендаціях) державними корелянтами, пропонують задля 

об’єктивізації змісту моделі регіональної політики використати в якості 

вихідних характеристик й окремі енергоекономічні показники (які певним 

чином відтворюють рівень і якість життя населення регіонів). 

 Зокрема, такі, що здатні відтворювати еволюційні умови 

функціонування національної економічної системи на сучасному 

історичному шляху розбудови України, а саме: ступінь зношеності 

основних виробничих засобів (рис. 2.3); прямі іноземні інвестиції у 

розрахунку на одну особу (рис. 2.4); рівні регіонального людського 

розвитку за територіями держави та окремими областями (рис. 2.5); частка 

промислових підприємств у межах регіонів, що займалися інноваціями 

протягом останніх років . 
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Рис. 2.2. Ступінь зношеності основних виробничих засобів за регіонами 

України у 2017 р. 

 

При цьому, як видно з результатів аналізу економіко-статистичних 

даних, наведених на рисунках, можна вказати на невідповідність оцінок за 

кількісно-якісними вимірами й окремими конститутивно-ключовими 

значеннями макроекономічних показників функціонування регіональних 

соціально-економічних систем. 

Останні саме і відтворюють об’єктивні характеристики та особливості 

як соціально-економічного, так і техніко-технологічного й організаційно-

економічного розвитку регіонів України.  
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Рис. 2.3. Прямі іноземні інвестиції за регіонами України у 2017 р. у 

розрахунку на одну особу 

 

Так, наприклад, одна частина областей України має кращі показники 

за інноваційною та інтелектуальною здатністю і, відповідно, технологічною 

конкурентоспроможністю, проте гірші за обсягами експорту промислової 

продукції; інші області відзначаються позитивними вимірами регіонального 

промислового виробництва, проте за показниками екологічної та соціальної 

безпеки є найгіршими. 

З’ясовано, що суспільству наразі не можна нав’язати невластиві йому 

інституції та суб’єктивним способом замінити один інститут іншим (що є 

більш ефективним в іншій країні). Для цього необхідно набути і сформувати 

певні історичні, культурні, матеріально-технічні передумови, тобто система 

повинна розвиватися, не змінюючи своєї структури, підпорядковуючи всі 

процеси монолітній організованості. 

 

 

Рис. 2.54. Ідентифікація рівнів регіонального людського розвитку в 

Україні за станом на 2017 р. 

 

Водночас слід зазначити, що наявні диспропорції у регіональному 

соціально-економічному розвитку впливають на можливість ефективного 
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управління відносно інших територій, котрі отримують більше можливостей 

щодо вирішення широкого кола соціальних, економічних, духовних та 

політичних питань. Однак поряд із позитивними зрушеннями, які відбулися 

наразі у високотехнологічних регіонах держави, відбувається поступова 

деградація сільськогосподарського виробництва в Україні, яка не сприяє 

розв’язанню соціально-економічних проблем населення. Найгострішими з 

них залишаються: складна демографічна ситуація; занепад соціальної 

сфери, побутового обслуговування селян; безробіття та низький рівень 

доходів сільських жителів. 

Варто зазначити, що попередня модель соціальної політики держави 

(1979–1990 рр.), основним чинником якої було зменшення чисельності 

населення як у сільській, так і міській місцевості, визнавала від’ємне сальдо 

міграції та не враховувала суттєві перепони на шляху кардинальної 

технологічної модернізації реального сектору регіональної економіки 

(РСРЕ).  

 

 

 

Рис. 2.5. Частка підприємств, що займалися інноваціями 

 

Й хоча останнім часом у сільській місцевості фіксується деяке 

поліпшення ситуації з народжуваністю, проте високий рівень смертності 

обумовлює такі структурні диспропорції, як:  
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- від’ємний природний приріст населення;  

- міграція сільського населення, що змінює кількісні та якісні його 

характеристики;  

- посилення непривабливості проживання (особливо для молоді) на 

сільських територіях. 

 Відзначимо, що необхідно враховувати поширення синергетичних 

макроекономічних моделей сучасності та прогнозування майбутнього 

розвитку. Вищезазначене формує новий стиль управлінського мислення, 

провідною ознакою якого повинне стати імовірнісне бачення світу, 

зосередження уваги на утворенні системи раціонального освоєння і 

розвитку усього складу потенціалів системно-універсального спрямування 

за рахунок їх субординаційної, координаційної, автономної та міжгалузевої 

взаємодії з самовідтворюючою функцією. Демографічне навантаження на 

працюючих осіб на селі перебуває на високому рівні . Навантаження на 

працездатних особами як допрацездатного, так i післяпрацездатного віку в 

селах є істотно вищим, ніж у містах. Проте за 1990–2012 рр. у сільській 

місцевості навантаження особами у віці, старшому за працездатний, 

зменшилося у зв’язку з природною смертністю на 17,5 %, а молодшому за 

працездатний – на 31,3 %. Зазначене обумовлене існуванням на даний час 

об’єктивних функціональних змін у віковому складі населення України. 

Таким чином, наявні суттєві недоліки у площині реалізації сучасної 

соціальної політики за вимірами депопуляції та міграції молоді, які 

призводять не лише до поступового знелюднення сіл і, як наслідок – 

згортання сільської поселенської мережі за певними регіонами держави, а й 

до визначального падіння обсягів виробництва та неповного навантаження 

операційних потужностей. Так, зокрема, за 1990–2016 рр. сільська 

поселенська мережа зменшилася на 363 од. та налічує за станом на початок 

2017 р. лише 28 450 сіл. 

Суттєво впливає на соціально-економічний рівень розвитку нашої 

держави й елімінування ознак інтенсифікації процесів модернізації її 
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реального сектору також безробіття. Так, наприклад, кількість незайнятих 

громадян, за__ офіційними даними Держкомстату України, які перебували 

на обліку в Державній службі зайнятості, за станом на 2017 р. становила 1 

732,7 тис. осіб (7,9 % від економічно активного населення працездатного 

віку), визначених за методологією МОП. Характерно, що зростання обсягів 

зареєстрованого безробіття (на 0,4–3,2 %) протягом 2016 р. спостерігалося в 

усіх регіонах. Найвищий рівень зафіксовано у Черкаській області (3,2 %), 

найнижчий –м. Києві (0,4 %) . 

Таким чином, відносно загальної кількості населення працездатного 

віку найвищий рівень безробіття спостерігається у Черкаській, 

Житомирській, Кіровоградській, Вінницькій, Полтавській, Рівненській, 

Сумській, Миколаївській, Тернопільській та Чернігівській областях. Відтак 

можна стверджувати, що: в Україні спостерігається щільна концентрація 

продуктивних сил у високоіндустріальних регіонах – Донбасі та 

Придніпров’ї. 

Виходячи з вищенаведеного, зазначимо, що соціально-економічний, 

техніко-технологічний та виробничо-господарський стан національної 

економічної системи у сучасних умовах господарювання при ресурсних 

обмеженнях і нарощенні зовнішніх та внутрішніх суспільно-політичних 

загроз сталому розвитку обумовлює нагальну потребу в оновленні 

теоретико-методологічних засад формування потенціалу сталого розвитку з 

урахуванням: 

1) інваріантності інтеграційного вибору держави задля інкорпорації 

вихідних домінант стратегії макросистемної еволюції економіки до 

механізму формування і реалізації Стратегії соціально-економічного 

розвитку України; 

2) результатів як опрацювання, так і запровадження у практику 

науково-прикладних розробок і напрацювань економічної політології у 

сфері об’єктивізації сучасної траєкторії розвитку світогосподарської 

системи з метоювизначення особливостей і вагомості впливу зовнішнього 
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інтеграційного вектору держави та глобалізаційного простору на кількісно-

якіснутрансформацію масштабів розвиненості потенціалу сталого розвитку 

України; 

3) висновків й опрацювань фахівців у сфері гарантування економічної 

безпеки, якими доведено, що у провідних країнах світу економічна й 

технологічна стабільність залишається цілеспрямованою діяльністю 

корелянтів, що опікуються питаннями сталого розвитку; пов’язана з 

дестабілізацією зовнішньоекономічних і суспільно-політичних відносин у 

межах цілих регіонів планети, спрямованою на унеможливлення варіанта 

власного самознищення; реабілітувала у свідомості суб’єктів державного 

управління відчуття корисності адміністративно-силових акцій, 

спрямованих на захист національних економічних інтересів. Тому 

об’єктивними є такі висновки: 

а) внутрішні економічні, енергетичні, екологічні, соціальні, політичні і 

технологічні виклики, які наявні в Україні, суттєво нівелюють здатність 

корелянтів щодо залучення до процесів генерування системних ознак (саме 

національної економічної системи до сталого розвитку) наявного масштабу 

розвиненості стратегічного потенціалу держави та окремих його компонент; 

об’єктивного визначення цільової орієнтації економічного зростання та 

об’єктів локалізації зусиль у контексті реалізації інтеграційного вибору та 

формування соцієтального типу економіки; розроблення дієвих технологій 

регенерації української промисловості із високим рівнем 

енергоефективності й ресурсоощадності задля гарантування національної 

економічної безпеки; 

б) регіональні економічні протистояння, що стосуються сподівань 

державницьких суб’єктів про нарощення глобалізаційних переваг, наразі 

недостатньо або взагалі не піддаються регулятивним впливам з боку 

світового співтовариства [76]. 
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РОЗДІЛ 3 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

3.1. Інституційний механізм реалізації політики соціально-

економічного розвитку держави 

 

Процес інституціалізації політики соціально-економічного розвитку 

регіонів держави, її суб'єктів як організаційних структур (органів, 

організацій, рухів), що є своєрідним ретранслятором суспільних взаємодій, 

відбувається під впливом кількості певних чинників. Чинники - рушійні 

сили, що є першопричинами будь-якого процесу які інституціалізують саму 

політику соціально-економічного розвитку регіонів. Їх можна класифікувати 

за різними ознаками, [73] виділимо традиційну класифікацію факторів 

(історичні, соціально-економічні, політичні, ресурсно-енергетичні, 

демографічні, інфраструктурні, екологічні), класифікацію за пріоритетністю 

їх дії (основні, другорядні), інші класифікації (за змістом, ступенем впливу, 

залученням резервів, характером, масштабом та часом дії тощо). 

Значну роль чинники інституціалізації політики соціально-

економічного розвитку регіонів держави, відіграють при розгляді питань 

функціонування та розвитку суб'єктів регіональної соціально-економічної 

політики залежно від їх форми власності: державні та недержавні; фінансової 

спроможності: прибуткові та неприбуткові.  

Значну роль відіграють неприбуткові організації в інституціалізації 

політики соціально-економічного розвитку регіонів держави в умовах 

глобалізації. Згідно чинного законодавства України „неприбуткова 

організація‖- це юридична особа, метою діяльності якої не є отримання 

прибутку для його наступного розподілу між учасниками цієї організації. 

Законами України „Про об’єднання громадян‖, „Про оподаткування 

прибутку підприємств‖ було визначено та згруповано організації за ознаками 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0


 

 

59 

прибутковості. Класифікацію неприбуткових організацій  визначено Законом 

України „Про оподаткування прибутку підприємств‖ та  Положенням про 

Реєстр неприбуткових установ та організацій, затвердженому наказом 

Міністерства фінансів України.  Згідно з зазначеним Порядком визначено 

наступні види  неприбуткових організацій, а саме: - органи державної влади 

України; установи, організації, створені органами державної влади України, 

що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів; органи місцевого 

самоврядування; установи, організації, створені органами місцевого 

самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних 

бюджетів;благодійні фонди (організації), створені у порядку, визначеному 

законом для провадження благодійної діяльності; громадські організації, 

створені з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для 

інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, 

провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, 

просвітньої, освітньої та наукової діяльності, громадські організації інвалідів, 

спілки громадських організацій інвалідів та їх місцеві осередки, створені 

згідно з відповідним законом; творчі спілки; політичні партії; пенсійні 

фонди; кредитні спілки; інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає 

отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів; спілки, асоціації 

та інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів 

засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків 

таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарської 

діяльності, за винятком отримання пасивних доходів; релігійні організації, 

зареєстровані у порядку, передбаченому законом; науково-дослідні установи 

та вищі навчальні заклади III - IV рівнів акредитації, внесені до Державного 

реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідники, 

музеї, музеї-заповідники; житлово-будівельні кооперативи та об'єднання 

співвласників багатоквартирних будинків; професійні спілки, їх об'єднання 

та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом; 

організації роботодавців та їх об'єднання, утворені в порядку, визначеному 
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законом; садівничі та гаражні кооперативи або товариства, утворені в 

порядку, визначеному законом; Національна академія наук України та 

створені нею установи та організації, що утримуються за рахунок коштів 

відповідних бюджетів. Неприбуткові організації мають доволі різні 

пріоритети й можливості в реалізації функцій соціального розвитку, часто 

соціальні цілі є інструментом досягнення мети. Так, мета політичних партій – 

прийти до влади, мета громадських організацій – лобіювання інтересів членів 

організації.  

Діяльність неприбуткових організацій (державні, політичні та 

громадські об’єднання громадян) регулюється відповідним законодавством, а 

фінансовою базою функціонування є внески, кошти або майно, що надходять 

безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних 

пожертв для забезпечення потреб їх основної діяльності. До неприбуткових 

організацій також слід віднести державні установи, благодійні організації, 

релігійні організації і об’єднання громадян громадського й політичного 

характеру, інші організації.  

Неприбуткові організації, реалізуючи основну свою статутну 

діяльність, володіють значним кадровим, організаційним, фінансовим 

потенціалом, необхідним для активізації регіональної соціально-економічної 

політики в Україні. Вони можуть виконувати доволі різні (не завжди 

узгоджені з пріоритетами, темпами, характером державної соціальної 

політики) соціальні ролі в організації та регулюванні життя територіальних 

громад. Так, впливаючи на основні соціальні інститути суспільства – рід, 

владу, власність [129] – ці організації спричиняються до трансформацій в 

соціальній структурі населення, до змін в мотивації праці та зайнятості, у 

функціонуванні системи соціального захисту, у формуванні в населення уяви 

про якісну структуру добробуту.  

В умовах глобалізації слід звернути увагу на  проблеми формування в 

Україні систем соціальних кластерів, що організовуються на основі 

мережевих структур як державних, так і недержавних неприбуткових 
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організацій, і які будуть розвиватися в умовах нової глобалізованої 

економіки  та взаємодіяти між окремими суб’єктами соціальних відносин в 

регіоні.  

Участь неприбуткових організацій в реалізації регіональної соціально-

економічної політики в Україні тісно пов’язана з інтенсивністю процесу 

кількісних та якісних змін їх інфраструктури. Це стосується практично усіх 

недержавних неприбуткових організацій: благодійних, релігійних 

організацій, об’єднань громадян та ін. [29]  . 

За даними державної служби статистики станом на 1 січня 2017 в 

Україні кількість громадських організацій становила – 67155,  політичних 

партій – 199, профспілкових організацій – 6345, благодійних організацій – 

10482, релігійних організацій – 37209. Якщо проаналізувати статистичні дані 

за 2001 -2014 роки, спостерігатися спостерігається чітка тенденція щодо 

суттєвого збільшення загальної кількості неприбуткових організацій в 

Україні. 

Збільшення кількості неприбуткових організацій мало позитивні 

тенденції для економіки України , передусім  це додаткові робочі місця, як 

наслідок збільшення доходів громадян та зростання соціальної активності 

населення.  

Найбільша кількість неприбуткових організацій сконцентрована  в 

Києві, понад три чверті загальної кількості громадських організацій.  

Територіальна організація офісів, основних та допоміжних служб, 

установ інфраструктури неприбуткових організацій свідчить про особливості 

їх територіального розвитку, з урахуванням особливостей економічного 

потенціалу регіонів.  

Так, найбільшою концентрацією осередків громадських організацій 

виділяється Київ, а також Дніпропетровська та Одеська області, регіони з 

потужним виробничо-промисловим потенціалом, з традиціями соціального 

життя, з доволі високим рівнем розвитку ринкової інфраструктури та обороту 

фінансового капіталу). Загалом же територіальну структуру мережі осередків 
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громадських організацій відображають спеціальні обстеження, згідно з якими 

41% усіх громадських організацій України поширюють свою діяльність на 

територію окремих міст, 37% - діють на районному, 13% - на обласному 

рівні. Лише 9% організацій мають всеукраїнський та міжнародний 

статус[179].  

Слід відмітити, високу громадську активність у Донецькій, 

Херсонській, Сумській, Житомирській, Львівській, Закарпатській областях, 

що впливає на територіальні особливості розвитку громадських організацій 

усіх рівнів). Їх активність наштовхує на думку про існування в цих межах й 

відповідних кластерів, котрі відображають не просто променеву форму 

територіальної організації громадської, економічної, соціальної та політичної 

активності населення, відповідного середовища формування регіональної 

соціально-економічної політики, а інформують й стимулюють 

співробітництво і створення мережених інноваційних регіональних структур 

[17]. 

Враховуючи різні фактори , які впливають на   громадську активність 

населення, такі як індекси людського розвитку, захищеність населення, 

фінансово-економічний та інноваційний розвиток регіонів. Можна висловити 

думку про перспективи формування в регіонах нових систем кластерів у 

взаємозв’язку з розробкою програм соціально-економічного розвитку 

регіонів в умовах глобалізації ринків. 

 Слід зазначити, що в Україні соціальні кластери можуть активізувати 

інституційні процеси  регіональної соціально-економічної політики. Такі 

соціальні кластери повинні орієнтуватися на отримання значного соціально-

економічного ефекту від спільної діяльності неприбуткових організацій, а 

саме: ефективного соціального захисту людини від негативних 

глобалізацційних наслідків, забезпечення самореалізації особистості, 

духовності, моралі та професіоналізму, загального економічного зростання 

регіонів держави.  
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Одним з складових інституційного механізму реалізації політики 

соціально-економічного розвитку регіонів держави виступають організації 

релігійної сфери. Кожна релігійна організація є осередком як культової, так і 

місіонерської, виховної, інформаційно-пропагандистської, організаційно-

управлінської діяльності, а отже приймає участь у формуванні та реалізації 

регіональної соціально-економічної політики, інституціалізується як суб'єкт. 

В Україні практично всі конфесії нині намагаються заявити про власну 

соціальну доктрину - чітко зорганізовану соціально спрямовану діяльність в 

їх позацерковному житті. Однак здобутки в цьому плані різні. На фоні росту 

конфесійної гетерогенності активізується стратегічний інтерес окремих 

церков в збереженні свого впливу на вірних, особливо молодь. Так, в Україні 

„за різними оцінками, від половини до двох третин молодих українців 

вважають себе віруючими людьми, але тільки 6% з них регулярно бувають на 

богослужіннях, 32% - ходять до церкви час від часу, 46% - рідко, а 16% 

віруючих ніколи не заходять до храму.  

Вже в наступні роки динаміка уповільнилася й показники приросту 

кількості релігійних організацій стабілізувалися на рівні 4,5 - 7% на рік. В 

інституційному відношенні (розповсюдження конфесій, течій і напрямів, 

відповідно поширення кількості первинних осередків віруючих) розвиток 

сакральної сфери набрав регіональної специфіки, почав сигналізувати про 

появу своєрідних зон вичерпування потенціалу їх розвитку.  

За конфесійною ознакою в Україні переважає православ’я (54,3% від 

загальної кількості). Однак, починаючи з 1989 р. Православна церква 

перебуває в стані трансформації. Це супроводжується не тільки її розколом і 

виникненням нових православних церков (в 2002 р. існувало 17 юрисдикцій 

проти 12 юрисдикцій в 1997 р.), зменшенням питомої ваги православ’я в 

загальній структурі релігійних громад (52,3% в 2001 р.), але й 

територіальними особливостями в інтенсивності цього процесу (вщухання по 

лінії схід-захід). 
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Натомість різко зростає кількість громад протестантської традиції 

(лише за 2000 р. їх кількість зросла на 35,3%, в 2001 р. - на 41,6%). В 2002р. 

частка протестантських громад в загальній кількості релігійних громад в 

Україні становила 28,0%. З огляду специфіки входження підприємницьки 

орієнтованої протестантської етики в соціокультурне середовище України (в 

геопростір її ТСС) [371, c.109-110] цей момент в контексті РСП вимагає 

особливої уваги. Перш за все, мова йде про освітню діяльність релігійних 

осередків: діяльність недільних шкіл, видання часописів, підготовка кадрів, 

організація форумів тощо. 

Загалом, якщо говорити про найбільш поширені напрями процесу 

інституціалізації регіональної соціально-економічної політики, то увагу слід 

звернути на активізацію виконання ними наступних функцій: соціального 

захисту населення - відкриття та функціонування власних аптек, лікарень, 

організація обідів для безпритульних, немічних, убогих, надання 

адвокатських послуг особам, які опинилися в скрутній ситуації внаслідок 

трудової міграції; забезпечення зайнятості населення - відповідальність за 

юнаків, котрі йдуть навчатися в профільні навчальні заклади, забезпечуючи 

їх в подальшому працею; охорони здоров’я, сім’ї та материнства - робота 

служб з питань планування сім’ї.  

Опікунська місія церкви простежується й щодо функцій соціальної 

безпеки, гігієни побутового та виробничого середовища, меценатської 

діяльності. Вона є дотичною до вирішення різних ідеологічних, політичних 

проблем, таких як «співвідношення традиційних релігійних і новочасних 

секуляризованих ідеологій та суспільних рухів, зокрема, співвідношення 

християнства й націоналізму, взаємин християнських церков і національних 

рухів» [69]. Не є винятком політичні партії, інші громадські організації.  

Окремого висвітлення вимагає питання взаємовідносин релігійних 

організацій з державою, адже вони діють в межах її національної території. 

Після здобуття Україною незалежності майновий стан релігійних організацій 

значно покращився. Серед мотивів високої динаміки цього процесу фахівці 
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називають й економічний – культові установи не справляють податки 

державі. Натомість в суспільстві (незалежно від волі Церкви) утвердились 

стійкі норми видатків сімейних бюджетів, пов’язані з покриттям вартості 

ритуальних послуг, з проведенням обрядів: хрещенням дитини, шлюбом, 

похованням.  

Релігійні організації формують свої бюджети, дбають про відповідну 

інфраструктуру, планують свою культову та позакультову діяльність, 

розробляють стратегію й тактику реформування чи утвердження 

організаційної структури, є активними учасниками суспільного життя. 

Відтак, детермінують поділ місткості соціальної сфери того чи іншого 

регіону . 

Нині можна констатувати, що в Україні релігійні організації активно 

інституціалізуються як суб'єкти регіональної соціально-економічної 

політики. З метою моніторингу цього процесу державі варто більше уваги 

приділяти розвитку методології й практики економічних досліджень 

сакральної сфери, активізувати вивчення загальних і специфічних законів та 

закономірностей формування й розвитку сакральної економіки (як відповідь 

на капіталізацію усіх сфер соціального життя соціальної держави), поглибити 

аналіз етичних принципів функціонування економік, в основі яких 

переважають християнські, ісламські, іудейські, інші мотиви, провести 

оцінку ролі та впливу церковного руху на соціальні трансформації в Україні, 

підтримати вирішення проблем реструктуризації церковного майна, 

розробити прогнози щодо можливостей гармонізації духовного життя в 

країні. 

 Таким чином, неприбуткові громадські організації, які є 

віддзеркаленням процесу становлення в Україні громадянського суспільства, 

- посилено розвиваються. Різнопрофільною є їх видова структура, існує ряд 

територіальних особливостей нарощування мережі об’єктів. З 

проаналізованих факторів впливу на територіальну асиметрію розвитку 

громадських організацій найбільшу вагу має фактор інноваційного розвитку, 
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який є вирішальним й при формуванні мережевих систем нової регіональної 

економіки – виробничих  кластерів. Їх формування може ініціювати 

створення кластерів соціальних. Тобто своєрідною нішею перспективного 

розвитку неприбуткових організацій є їх діяльність в умовах соціальних 

кластерів окремих території. Загалом неприбуткові організації вимагають 

підтримки й пропаганди, належної переоцінки своєї ролі в реалізації заходів 

регіональної соціально-економічної політики. 

 Сучасна соціальна філософія українського бізнесу є віддзеркаленням 

внутрішніх протиріч його розвитку і реакцій на зовнішні виклики. Це 

позначається й на відношенні до формування, реалізації регіональної 

соціально-економічної політики., на його інституціалізації як суб'єкту 

регіональної соціально-економічної політики.. З одного боку, логіка 

прибутку диктує жорстку боротьбу за місце у певній ніші ринку, з іншого – 

заявляють про себе вищі, позаекономічні цінності виміру суспільних благ. Ці 

цінності детермінують місце і час вияву нових рис соціальної 

відповідальності бізнесу в його культурологічному взаємозв'язку з 

економічним зиском.  

У науковому світі поняття соціальна відповідальність бізнесу - як 

певний тип поведінки й специфічна форма діяльності - пройшло різні етапи 

еволюції, зафіксовано у вигляді різних економічних концепцій.  

Концепція економічної відповідальності бізнесу (правила чесної гри в 

умовах вільної конкуренції), в якій власне її економічний стержень 

розглядався як запорука добровільних пожертв бізнесу з метою соціального 

розвитку всього суспільства (наприклад, кошти на відновлення лісів, 

збереження цінних видів тварин, боротьба з інфекційними та іншими 

хворобами тощо).  

Між поняттями економічної та соціальна відповідальність бізнесу 

ставлять знак рівності. Правда, вже й на той час існувала критика такого 

підходу. Адже, справне сплачування податків і виконання законів аж ніяк не 

могло бути повноцінною соціальною нормою поведінки бізнесу. Вона могла 
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означати лише той мінімум, який забезпечував дійсну норму соціальної 

відповідальності бізнесу з його ставленням до співробітників чи працівників 

інших організацій, до членів суспільства – споживачів, партнерів, 

поставників, працівників, соціуму. Саме в цьому контексті почали 

розкручуватися ідеї нового бачення еталону соціальна відповідальність 

бізнесу: як стратегічної інвестиції у власну бізнес-стратегію, управлінські 

стратегії та операції, що обумовлено положеннями Зеленої книги (концепція 

базової бізнес-стратегії); як відповідності усім економічним та 

позаекономічним – правовому, етичному та філантропічному – критеріям 

(концепція обов'язків); як  корпоративної свідомості, що впливає на 

організацію (концепція зацікавлення сторін ("стейкхолдерів")); як звітності за 

зобов'язуючими міжнародними стандартами поведінки з одноманітними 

санкціями (концепція корпоративної підзвітності); як суспільної корисності, 

відданості моральним засадам (концепція добровільності); як засіб 

реагування на виклики сталого розвитку (концепція проактивності). Тобто, 

соціальна відповідальність бізнесу поступово почала ставати частиною 

соціального й ділового життя соціуму на всіх рівнях його організації, 

переходити від простих форм і концепцій до більш розвинених 

(благодійність → увага до працівника на робочому місці → турбота відносно 

покупців і постачальників).  

Соціальна відповідальність бізнесу має різні виміри (соціально-

економічний, етичний, геопросторовий, часовий). В просторово-часовому 

аспекті це явище слід розглядати в динаміці територіальної організації, 

розвитку соціуму (макро-, мезо, мікросередовищ вияву регіонів). На 

макрорівні сучасна глобалізація економіки і об’єднання Європи у другій 

половині ХХ ст. привели до життя концепцію так званого "сталого" розвитку, 

яка відрізняється серед інших концепцій набором стандартів, вимог 

соціальна відповідальність бізнесу перед людством (однак повільно 

впроваджується в практику національних держав). На мезо- та мікрорівнях ці 

ж фактори в сукупності з територіальними особливостями людської 
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життєдіяльності в дають поштовх пошуку концепцій, які б відповідали духу 

нових регіональних економік, наприклад, концепції урбаністичної системи , 

яка складається з мережі вузлів  (елементів) концентрації спеціалізованої 

економічної, соціальної, інституційної та побутової діяльності, з високим 

рівнем геопросторової взаємозалежності й розвитку елементів.). Саме на них 

будується громадянське суспільство й формується соціальний капітал ТСС.  

Кожна з концепцій соціальна відповідальність бізнесу покликана 

задовольняти прикладні інтереси, відтак має власне теоретико-методологічне 

нормативно-правове, інституційне, організаційне забезпечення. Нормативно-

правові засади реалізації соціальна відповідальність бізнесу можуть бути 

представлені надзвичайно широким спектром правових норм, зокрема від 

положень "м’якого" (вибіркового) до жорсткого (законодавчого, суцільного) 

регулювання.  

В інституційному відношенні інфраструктуру соціальну 

відповідальність бізнесу можна представити у двох площинах, у 

вертикальній та горизонтальній. Вертикальну проекцію представляють 

великі міжнародні структури ООН, ЄС, інші організації, відповідні їх норми, 

в яких акцентується увага на етичній поведінці бізнесу в умовах глобалізації 

економіки. Вони декларують спеціальні кодекси поведінки, програми 

поліпшення умов праці й надання соціальної допомоги, проекти розвитку 

громад, розробляють спеціальні стандарти та запроваджують схеми звітності 

з питань соціальної й екологічної відповідальності бізнесу. Так, міжнародна 

ініціатива Глобальний договір ООН (UN Global Compact) на добровільній 

основі об’єднує компанії різних країн світу з метою підтримки універсальних 

принципів соціальної і екологічної відповідальності. Міжнародні організації, 

а також сотні компаній з різних регіонів світу активно пропагують 10 

принципів соціальної відповідності бізнесу, серед яких норми в сфері прав 

людини, гідних умов праці, охорони навколишнього середовища і протидії 

корупції. 
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Інший приклад - ініціатива однієї з найбільших некомерційних 

організацій США (Business for Social Responsibility (BSR)), яка з 1992 р. надає 

консалтингові та інші послуги (тренінги) для своїх членів в сфері 

корпоративної соціальної відповідальності в різних куточках світу. Саме ця 

організація є ідеологом концепції корпоративної соціальної відповідальності, 

суть якої в досягненні комерційного успіху з допомогою інтегрованих у 

бізнес інструментів, в основі яких лежать етичні норми та повага до людей, 

співтовариств, навколишнього середовища. Соціальною нормою в даному 

випадку є постійна готовність бізнесу етично вести свої справи, робити 

внесок в економічний розвиток, водночас підвищуючи рівень життя своїх 

працівників.  

Концепція включає корпоративну етику, корпоративну соціальну 

політику відносно суспільства, політику в сфері охорони навколишнього 

середовища, принципи і підходи до корпоративного управління, питання 

дотримання прав людини у відносинах з постачальниками, споживачами і 

персоналом, політику відносно персоналу.  

Щодо горизонтальної проекції, то тут структури державного, 

громадського, бізнесового секторів залежно від традицій, культури, 

мобільності населення регіону, в якому функціонують та розвиваються, 

можуть доволі по-різному бачити роль і форми вияву соціальної 

відповідальності бізнесу. Нашаровуючи свої ідеологічні програми в межах 

регіону одна на одну, вони провокують не лише симбіоз поглядів щодо 

вирішення соціальних питань, але й ініціюють появу власне регіональних 

моделей соціальна відповідальність бізнесу. 

Організаційне забезпечення соціальної відповідальності бізнесу як 

комплекс інструментів його впровадження (мотивації, стимулів, технологій) 

теж може суттєво різнитися залежно від концепції, на яку орієнтується, від 

організованості громадських і політичних сил в межах того чи іншого 

регіону, на які змушений реагувати з метою підтримки власної репутації. 
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Важливою складовою забезпечення соціальної відповідальністі бізнесу є 

аудит ефективності заходів даного профілю.  

Соціальний аудит (формальний огляд соціальної політики компанії та її 

результатів) – основа формування механізму та документації, які необхідні 

для розвитку діяльності, пов’язаної з утвердженням соціальна 

відповідальність бізнесу. З його метою використовується система показників, 

які дають змогу проводити моніторинг і контроль соціальної діяльності 

бізнес-компанії. 

Слід зазначити, що міжнародні структури, зокрема, Міжнародна 

організація зі стандартизації (IOS, 1947 р.) в якості інструментів 

впровадження соціальна відповідальність бізнесу пропонують 

використовувати різні серії стандартів. Наприклад, сьогодні в світі широко 

застосовуються такі стандарти як SA8000:2001 "соціальна відповідальність"; 

OHSAS 18001:1999 "системи менеджменту в галузі охорони праці і 

попередження професійних захворювань"; ICO 14000 "міжнародні стандарти, 

що поширюються на управління навколишнім середовищем" і ряд інших. 

Так, стандарт SA8000:2001 "соціальна відповідальність" - це комплексний 

стандарт, який містить найбільш значущі положення конвенцій МОП, 

прогресивні соціальні досягнення організацій і цілих країн. Стандарт 

визначає критерії дитячої праці, примусової праці, здоров'я та безпеки, 

свободи асоціацій і прав на колективний договір, дискримінації, 

дисциплінарної практики, тривалості робочих годин, винагороди за працю.  

Короткий екскурс теоретико-методологічних основ розвитку соціальної 

відповідальності бізнесу дає можливість провести паралелі й знайти 

відхилення у відповідній поведінці бізнес-структур в Україні, окреслити 

регіональну специфіку розвитку даного виду діяльності на перспективу. Так, 

за даними Української маркетингової групи Офісу координатора системи 

ООН в Україні [170] більшість сучасних українських компаній (78,1%) 

поінформовані про практику соціальної відповідальності бізнесу. Найкраща 

ситуація в столиці України, де про свою обізнаність з цього питання заявило 
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90,7% опитаних бізнес-структур. Гірша ситуація спостерігається в регіонах, 

де рівень поінформованості значно нижчий (Дніпропетровська - 77,1%, 

Харківська - 73,6%, Одеська - 72,5%, Львівська - 62,9%). Цікаво, що 

недостатня обізнаність з даного питання не означає відсутності цієї 

діяльності в реальному житті. Так, в територіальному аспекті найбільш 

активними виявилися власне менш інформовані суб'єкти бізнесу Львівщини 

(82,2%). Що ж до таких регіонів, як Київ (78,3%) чи Дніпропетровщина 

(67,2%), то практична робота в сфері соціальної відповідальності бізнесу 

проводиться на рівні показника середнього по Україні (78,3%), а то й нижче.  

Однією з характерних рис практики соціальної відповідальності бізнесу 

є її залежність від розмірів підприємства. Це підтверджується й результатами 

згаданого обстеження, адже майже всі великі підприємства з чисельністю 

понад 500 працюючих (98,2%) заявили про проведення цього виду 

діяльності. Ці підприємства проводять найбільші відрахування на соціальні 

потреби, зокрема в Харкові та Києві половина компаній 20% свого прибутку 

витрачають на соціальні програми. Значно нижчий рівень охоплення цією 

діяльністю серед малих підприємств (до 50 чол.) - 75,2%. Даний момент 

відіграє специфічну роль у межах даного аналізу, оскільки різні за розмірами 

підприємства мають далеко не рівномірну локалізацію по території України.  

Великі підприємства переважно мають більші можливості для 

акумулювання коштів на соціальні цілі, проведення й демонстрування своєї 

соціальної відповідальності перед суспільством. Розташування потужних 

об'єктів в межах певного регіону збільшує шанси синергічного ефекту в 

сфері забезпечення соціального розвитку регіонів. Інша справа, в регіонах 

локалізації малих підприємств. Так, в Україні за кількістю малих 

підприємств в розрахунку на 10 тисяч наявного населення знаходиться 

попереду з більш як трьохкратним випередженням Київ. Щодо міжобласної 

диференціації зазначеного рівня (бар'єр середнього значення по країні 

подолали лише п'ять областей), то вона сягає від 41 одиниці в Тернопільській 

до 79 одиниць в АР Крим (до анексії). 
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Одним з факторів нарощування кількості малих підприємств є їх 

рентабельність. Так, у Києві рентабельність виробництва продукції та 

надання послуг малими підприємствами становить 1,8%, тоді як в 

Закарпатській (0,3%), у Львівській областях (-2,5%), при середньому по 

Україні -2,3%. Гіпотетично кращі фінансові можливості малого бізнесу мали 

б означати вищу їх прибутковість, відтак більш свідому соціально 

відповідальну практику в сфері інвестування ресурсів в соціальні цілі. Проте, 

фактично серед перших за часткою відрахувань на соціальні заходи в 

загальній сумі витрат з реалізованої продукції суб'єктами малого бізнесу 

фігурують не ті регіони, котрі очікувалося - мінімум у Києві (2,3%), 

максимум у Закарпатській області (4,4%). Тобто, незважаючи на фінансові 

можливості, об'єкти малого бізнесу не завжди демонструють належний 

рівень соціально відповідальної поведінки. Звісно, причин такої ситуації 

багато. Інколи негативну роль в реалізації соціальна відповідальність бізнесу 

відіграють органи місцевої влади, які під виглядом доброчинних акцій 

проводять своєрідний "соціальний рекет" суб'єктів бізнесу. До речі, згідно з 

опитуванням про випадки "примусової співпраці" бізнесу з органами 

місцевої влади заявило 45% компаній. Найбільше це явище властиве для 

Харківської (58,3%), Дніпропетровської (48,2%) областей та Києва (45,3%), 

менше - для Одеської (37,5%) та Львівської (15,6%) областей. Бізнес–

структури добровільно передають в розпорядження місцевим органам влади 

частину своїх активів, за що з часом вимагають дивідендів у вигляді посад 

своїм працівникам.  

Сучасною рисою української моделі соціальна відповідальність бізнесу 

є зміщення акцентів з благодійництва (частка якого становить 56%) в бік 

розробки внутрішніх соціальних програм підприємств (поліпшення умов 

праці персоналу (65,5%), його навчання та розвиток (63,2%)). В 

регіональному аспекті серед тих, хто все ще дотримується традиційних схем 

благодійництва виділяються лише Київська та Львівська області. Вони 

певною мірою продовжують демонструвати історично сформовану уяву про 
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суть соціальну відповідальність бізнесу. Негативною ознакою поточного 

моменту є те, що бізнес-структури недостатньо пов'язують соціальну 

відповідальність з етичним ставленням до покупців – важливого орієнтира 

соціальної політики консюмеризму (49,5%). В регіональному аспекті вибір 

форм соціальної відповідальності бізнесу є доволі строкатим явищем. Так, на 

Дніпропетровщині перевага надається вирішенню проблем територіального 

розвитку (участь бізнесу в регіональних програмах 38,9%, реалізація 

екологічних програм 43,2%, публічне висвітлення діяльності компанії 

28,8%). В західному регіоні України бізнесмени частіше приділяють увагу 

вирішенню екологічних проблем.  

Заслуговує на увагу аналіз таких практик бізнесу як відповідальність 

перед регіональною громадою, на робочому місці, щодо навколишнього 

середовища, відносно споживачів і партнерів по бізнесу. Так, матеріали 

обстеження свідчать, що дві-третини бізнес-структур виявляють 

відповідальність перед регіональною громадою (в т.ч. благодійна допомога) 

(66,7%). В першу чергу вони беруться за благоустрій території – 56,8%, 

створення робочих місць 33,3%, надають допомогу місцевій владі у 

вирішенні соціальних проблем (28%).  

Низьким є рівень підтримки культури та спорту, особливо непопулярна 

форма діяльності - створення робочих місць для інвалідів і підтримка малого 

бізнесу. Загалом найвищу активність компаній у допомозі територіальній 

громаді зафіксовано в Донецьку (76,5%), найнижчу - в Харкові (60,5%). 

Найбільш активну позицію в плані благодійності демонструє бізнес 

Львівщини (75,9%) та Одещини (73,5%). Основними видами діяльності є 

допомога дітям (21,5%), підтримка охорони здоров'я (23,2%), інвалідів, 

перестарілих, знедолених. Помітна закономірність регіональної специфіки 

заходів, що пропонує бізнес для місцевих громад.  

Аналізуючи соціальну відповідальність бізнесу як систему заходів 

стосовно робочого місця працівників компаній, можна констатувати, що таку 

діяльність проводять майже всі підприємства. Оцінки стосуються, перш за 



 

 

74 

все, зобов'язань керівництва в сфері функціонування й розвитку соціально-

трудових відносин. Загальну уяву про спектр цього виду діяльності дає 

своєчасність виплати зарплати, темпи її росту, понадурочну оплату, 

заохочення до профосвіти, а також застосування прямих фінансових 

стимулів. Так, серед областей своєчасно платять зарплату в Одесі (93,3%) та 

Донецьку (92,3%), найбільше підвищують зарплату – в Одесі (65,4%), 

найбільше оплачують понадурочні години у Києві (50,7%), найбільше 

заохочують професійне навчання своїх працівників у Харкові (59,8%) та 

Дніпропетровську (55,2%). Цікавими є оцінки й щодо регіональної специфіки 

фінансування заходів, зокрема з підвищення кваліфікації (від 26,2% у 

Донецькій області до 59,8% у Харківській області); додаткового фінансового 

забезпечення (від 14,2% у Харківські та 14,9% - Львівській областях до 22,5% 

- у Дніпропетровській області); системи кредитування (від 4,7% у Львівській 

області до 19,0% в Одеській області); безкоштовного чаю та кави (від 23,4% 

у Львівській області до 53,0% у Київській області). 

В частині екологічної ніші соціальна відповідальність бізнесу, то таку 

діяльність здійснюють половина компаній. Увагу привертає фактор 

пропагандистської ролі засобів масової інформації, котрі далеко не завжди 

своєчасно й достатньо висвітлюють екологічні теми в економіко-

прикладному аспекті (скоріше як рекламний продукт в політичних цілях). 

Саме тому лише п'ята частина опитаних підприємств усвідомлює 

необхідність не лише дотримання екологічних норм (умовних величин), але й 

проведення роботи з прийняття більш вищих власних зобов'язань. Загалом, в 

Україні формуються специфічні ніші територіального поширення екологічно 

орієнтованої соціальна відповідальність бізнесу. Найбільша кількість 

підприємств, діяльність яких регулюється екологічним законодавством, 

знаходиться у Львівській області (67,6%), Дніпропетровській (59,3%) та 

Київській (58,8%). Однак, в таких областях як Донецька ця кількість 

перекривається потужністю об'єктів. Це власне й пояснює чому найчастіше 

екологічні заходи впроваджуються у Львові (94,7%). Поряд із зазначеними, 
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існують й інші форми соціальної відповідальності бізнесу. В Донецьку, 

наприклад, займаються утилізацією відходів та здійснюють програми щодо 

захисту природних ресурсів. На Львівщині та Харківщині – втіленням 

енергозберігаючих технологій. 

Ще одним блоком аналізу соціальної відповідальності бізнесу є його 

відношення до споживачів, партнерів по бізнесу. На жаль, така діяльність є 

переважно прерогативою великих компаній. У вітчизняній бізнес-практиці 

вона найбільше асоціюється з підвищенням якості продукту (83,9% 

компаній) і значно менше - з тренінгами для персоналу з етичної поведінки 

(37,3%). У цьому відношенні серед інших регіонів виділяється Одеса 

(підвищення якості продукту - 92,3%, проведення тренінгів - 49,8%). 

Найнижчі показники демонструє Харків (62% та 50,4%). Варто вказати, що в 

Україні існує дещо відмінний стереотип поведінки бізнесу в частині 

реалізації зазначеного партнерства, ніж це має місце в розвинених країнах. 

Причиною такої ситуації є те, що нерідко розширення кількості підприємств-

постачальників в ланцюгу поставок обертається новим джерелом ризику для 

цілої компанії. Через погану якість матеріалів та комплектуючих, стають 

можливими значні втрати кінцевого продукту. Спосіб виробництва продукції 

в підприємства-постачальника (зниження її собівартості за рахунок дешевої 

робочої сили, особливо із застосуванням дитячої чи жіночої праці, яка 

суперечить нормам гідного виміру або ж виробництво цієї продукції із 

сировини, використання якої може породжувати юридично-правові санкції), 

може негативно впливати на репутацію компанії-замовника.  

Сьогодні соціальна відповідальність бізнесу стала справою честі не 

лише великих корпорацій, які традиційно фінансують відновлення лісів і 

вкладають кошти в програми боротьби зі СНІДом, але й малих та середніх 

підприємств (SME – small- and medium-sized enterprises). Практично мова йде 

про управління логістичними ланцюгами поставок, про процес планування, 

впровадження та контролю операцій в ланцюгу поставок (пересування й 

зберігання сировини, незавершеної продукції та готових виробів від пункту 
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виготовлення до пункту споживання) для найкращого задоволення запитів 

клієнта.  

Порівняльний аналіз можливих форм реалізації соціальної 

відповідальності бізнесу в розрізі регіонів України дає підстави констатувати 

потребу прогнозування перспектив його розвитку. Це водночас вказує на 

потребу значно ширшого застосування теоретичних і методичних засад 

стратегічного менеджменту. Як база соціального планування і проектування, 

стратегічний менеджмент дає змогу компанії визначити її соціальну місію, 

прорахувати варіант найбільш доцільного інвестування ресурсів на соціальні 

цілі. Сьогодні вітчизняними лідерами з розробки власних соціальних 

стратегій є підприємства Дніпропетровщини. До речі, саме в цій області 

підтримується ініціатива створення спеціальних відділів для керування 

соціальними програмами. (8,8% опитаних підприємств). По цьому шляху йде 

Одеська область (3,6%). Найгірша ситуація у західному регіоні, де така 

практика майже відсутня (у Львові лише 0,2% підприємств). Варто 

зауважити, що перше місце по стратегічних програмах соціальної 

відповідальності бізнесу посідають державні підприємства (понад 80%).  

Складовою стратегічного розвитку соціальної відповідальності бізнесу 

є й практика розробки вітчизняними компаніями власних соціальних 

бюджетів. В принципі для українських підприємств, які були створенні ще 

при плановій економіці, ця практика не є новою. Однак, в даний час зміст 

бюджетів є іншим. Лідерами складання соціально-відповідальних бюджетів є 

великі компанії.  

Загалом, вітчизняний бізнес з розумінням ставиться до розширення в 

Україні політики соціальної відповідальності. Дві третини опитаних 

переконані, що вона сприяє розвиткові відносин між працівниками і 

керівництвом їх компанії (у Києві та Одесі помітно позитивний вплив 

соціальних програм на економічні показники, в Харкові - краще ставлення до 

працівників). Реалізація такої політики вимагає спеціального моніторингу з 

реалізації соціальної стратегії підприємства, причому у двох площинах - 
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моніторинг цільового використанні коштів і моніторинг результатів 

впровадження соціальних програм. На жаль, до такої практики прибігає лише 

половина підприємств, причому моніторинг стосується результатів 

впровадження соціальних програм і лише в одному з двадцяти випадків - 

цільового використання коштів.  

Значним гальмом на шляху формування системи моніторингу з 

реалізації соціальної відповідальності бізнесу є відсутність системи 

індикаторів, які б забезпечували контроль за результатами соціальної 

діяльності. Такі індикатори на думку самих представників бізнесу повинні 

включати спеціальні нормативи, показники власних програм мотивації 

персоналу, поліпшення взаємин із громадськістю та контрагентами, 

поліпшення атмосфери усередині колективу, досягнення стабільності 

бізнесу.  

Очевидно, вирішення цього питання значно пришвидшилося б при 

комплексному підході до проведення робіт з розвитку системи звітності 

соціальної відповідальності бізнесу. Нині не можна ігнорувати той інтерес, 

який ініціює в самому бізнес–середовищі розробку соціальних стратегій, 

організаційне оформлення бізнес-діяльності в соціальних напрямах, розробку 

і затвердження компаніями кодексу етичної поведінки (вже нині такий 

кодекс прагне мати третина компаній). Однак, якщо три чверті опитаних 

підприємств ніколи не робили звіту з соціальної відповідальності бізнесу, то 

це свідчить про брак методичних рекомендацій і прийомів, які б 

забезпечували оперативні потреби. Розкриття компаніями інформації про 

себе часто межує з їх комерційною таємницею. Очевидно, саме тому понад 

40% опитаних зазначили, що вся їхня інформація є ресурсом внутрішнього 

застосування. Лише З0% - публікують інформацію про себе (у виданнях 

компанії, прес-релізах, сайтах – про новини, зміни в структурі, вакансії, 

плани щодо розширення, зміни виробництва тощо). Цікаво, що в 

регіональному аспекті найбільша частка підприємств, які вважають 

інформацію виключно для внутрішнього користування, міститься в Харкові 
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(60,9%), а найменша – у Львові (14,8%), тобто значною мірою відображає 

територіальну локалізацію стратегічних об'єктів України, які дотичні до 

питань  її національної безпеки.  

Проведене опитування засвідчило, що головним партнером в розвитку 

програм соціальної відповідальності бізнесу виступають органи місцевої 

влади (31,2%). Ділові партнери у відношенні спільних практик соціальної 

відповідальності бізнесу найбільшу активність виявляють у Львівській 

(17,1%) та найменшу – в Одеській (0,8%) та Донецькій (2,2%) областях 

(загалом по Україні 12,2%). Менш активною є співпраця з структурами 

громадянського суспільства – неурядовими, неприбутковими організаціями 

(6%, при варіації показника в Харківській (11,6%), Львівській (10,5%) та 

Одеській (3,8%) областях), рекламними агентствами (4,4%, при варіації 7,2% 

у Львівській та 0,4% у Харківській областях ), науковими установами (3,1%), 

засобами масової інформації (1,8%).  

Головними перешкодами розвитку програм соціальної відповідальності 

бізнесу в Україні незалежно від регіону є на думку його представників брак 

коштів (55%). Іншою суттєвою детермінантою є недостатньо досконала 

правова база (45,9%). В регіональному аспекті мають місце й специфічні 

фактори, наприклад, в Одеські області - надмірні перевірки з боку 

контролюючих органів, у Львівській області – брак досвіду. 

Нині розвиток соціальної відповідальності бізнесу відбувається в 

Україні по лінії "фіскальної" та "мотиваційної" стратегій реалізації 

відповідних практик. Перша стратегія ґрунтується на податковому механізмі 

акумулювання державою коштів і їх бюджетному перерозподілі на соціальні  

цілі, друга - на стимуляційному механізмі проведення відповідної практики. 

Загалом по Україні за "мотиваційну" стратегію висловлюється три чверті 

опитаних представників бізнесу. Найбільш популярна вона в середовищі 

перетину крупних фінансових потоків, у таких сферах діяльності як 

обслуговування, торгівля, виробництво товарів народного споживання, 

епіцентром яких є Київ (82,1%).  
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Фіскальна стратегія (перерозподільча, що реалізується через систему 

збору податків з наступним фінансування потреб державою) домінує в тих 

регіонах, яким притаманна низька участь бізнесу в соціальних програмах, 

слабкі його зв'язки з партнерами, істотні фінансові перешкоди в реалізації 

соціальних практик. Найвищу підтримку ця стратегія має на Львівщині 

(72,6%).  

Враховуючи значні резерви, котрі криються в стимуляційних схемах 

реалізації соціальної відповідальності бізнесу (пільгові умови 

господарювання, зниження адміністративного тиску, реклама тощо), а також 

зовнішня допомога, пов'язана із запровадженням міжнародних соціальних і 

економічних стандартів соціальної держави, найбільш перспективною є 

мотиваційна стратегія розвитку досліджуваної практики.  

Таким чином, участь вітчизняного бізнесу в інституціалізації 

регіональної соціально-економічної політики в Україні тісно пов'язана з 

розвитком практики його соціальної відповідальності. Ця практика може 

мати різне концептуальне підґрунтя, стратегічні орієнтири, що на етапі 

сучасної трансформації українського суспільства диктуватиме власні обриси 

моделей регіональної соціально-економічної політики. З одного боку, 

залишаються великі шанси для традиційних зразків соціальної етики 

українського бізнесу (разова благочинність, меценатство). З іншого - 

активність великих підприємств, які займаються фінансуванням екологічних 

і соціальних програм, вже не можна розглядати як єдино виправданий, 

достатній варіант їх зв'язку з проблемами соціального розвитку ТСС того чи 

іншого регіону. Соціальна відповідальність під тиском сучасних соціальних 

та екологічних рухів переростає в одну з важливих функцій бізнесу, стає 

передумовою геопросторового "розгортання" новітніх концепцій 

забезпечення соціального та бізнесового життя ТСС.  

Трактуючи соціальну відповідальність бізнесу як діяльність з 

регулювання комерційними справами компанії для створення загального 

блага, а також беручи до уваги сучасні виклики інформаційного суспільства, 
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можна стверджувати про великі перспективи власне мотиваційної стратегії 

розвитку вітчизняного бізнесу. Її запровадження стримується різними 

факторами, серед яких і просвітницький. Саме тому роль тренінгів з питань 

соціальної відповідальності бізнесу в Україні особливо актуальна.  

 

3.2 Реалізація механізму управління соціально-економічним 

розвитком регіонів 

 

Враховуючи значну кількість біженців із зони антитерористичної 

операції на сході України понад 1,5 млн. чоловік, вирішення питань 

інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб є 

одним із ключових питань соціально-економічного розвитку регіонів 

держави. У зв’язку із цим, нами розроблено проект програми  та план заходів 

щодо соціальної адаптації та захисту біженців і вимушених переселенців, з 

зони проведення антитерористичної операції на сході України. 

Зазначена Програма включає в себе наступну  мету:  вирішення 

соціальних проблем біженців та внутрішньо переміщених осіб, зменшення 

соціальної напруги серед них, у зв’язку зі складністю соціально-економічних 

обставин, які їх оточують, забезпечення соціальної, фізичної, медичної, 

психофізіологічної та матеріальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, 

забезпечення їм належних умов життєдіяльності.  До основних завдань 

Програми можна віднести створення, при Кабінеті Міністрів України 

Державного комітету у справах  вимушених переселенців з зони проведення 

антитерористичної операції на сході України, основними завданнями якого 

були б : надання допомоги в евакуації громадянам, які постійно проживали 

на території України з території проведення антитерористичної операції; 

надання допомоги у вирішенні питань тимчасового забезпечення житлом;  

підтримка та заохочення до розвитку і реалізації професійних здібностей 

внутрішньо переміщених осіб; надання правової допомоги, підвищення рівня 

правової грамотності внутрішньо переміщених осіб; сприяння розвитку та 
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підтримці статутної діяльності громадських організацій із захисту прав 

внутрішньо переміщених осіб; посилення уваги до проблем оздоровлення та 

лікування внутрішньо переміщених осіб; формування у населення почуття 

громадської свідомості до проблем внутрішньо переміщених осіб. 

Реалізація заходів Програми дозволить досягнути таких результатів:  

забезпечити соціальну, фізичну, медичну, психофізіологічну та матеріальну 

підтримку осіб, які покинули тимчасово окуповану територію України та 

райони проведення антитерористичної операції; проведення заходів, 

спрямованих на вирішення  проблем внутрішньо переміщених осіб; 

зменшення соціальної напруги в суспільстві й на державному та місцевому 

рівні забезпечити соціальне захищення внутрішньо переміщених осіб; 

стимулювати повернення внутрішньо переміщених осіб до місць свого 

постійного проживання та залучити їх до суспільно корисного життя. 

Стійкий соціально-економічний розвиток регіонів полягає в тому, щоб 

створити умови для згладжування нерівності серед живучих людей, 

одночасно враховуючи потреби майбутніх поколінь. Стадія розвитку 

економіки територій  багато в чому залежить від: рівня відтворення 

природно-ресурсного потенціалу; якості навколишнього середовища; рівня 

бідності населення; забезпеченості послугами охорони здоров'я; освіти й 

розвитку фундаментальних наук; моделі споживання благ тощо [100].  

На наш погляд, сталий розвиток має відображати ефективність 

використання «переваг території», а також оптимальний розподіл суспільних 

благ у згладжуванні диспропорцій у розвитку територій, з метою формування 

гідного рівня життя населення й підвищення людського потенціалу. Тому, 

стабільність розвитку територій різного рівня слід визначати, виходячи з 

оцінки змін у їхніх стадіях і рівнях розвитку. 

Виділяють наступні види моделей (стадій) розвитку економіки 

територій [76]: 

1. Модель нестійкого розвитку (інерційний розвиток);  
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2. Модель ефективного використання ресурсів (інвестиційний 

розвиток); 

3. Модель підвищення ефективності людського капіталу (сталий 

розвиток). 

I стадія - інерційний розвиток. Дана стадія розвитку характеризується 

негативною зміною навколишнього середовища, що є результатом діяльності 

людей і застосування різних технологій виробництва. Використання 

порівняльних переваг для економічного росту території. 

Інерційний розвиток характеризується: 

- посиленням економічної диференціації населення; 

- домінування дезінтеграційних процесів; 

- зниження конкурентоспроможності реального сектору економіки й 

перевага імпорту; 

- нерозвиненість малого й середнього підприємництва; 

- економічне зростання досягається в основному за рахунок видобутку 

ресурсів і збільшенням експорту. 

II стадія - інвестиційний розвиток. Для даної стадії враховується 

механізм ефективного використання ресурсів і їх відтворення. Використання 

конкурентних переваг території на модернізацію інфраструктури й 

відновлення природних ресурсів. 

Інвестиційний розвиток характеризується наступним: 

- підвищення конкурентоспроможності реального сектору економіки за 

рахунок ефективного використання ресурсів; 

- темпи відновлення поновлюваних ресурсів переважають над темпами 

руйнуючого дії; 

- реалізація великомасштабних проектів, що забезпечують видобуток і 

розробку родовищ корисних копалин у нових районах видобутку й 

будівництво відповідної інфраструктури й трубопроводів; 
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- економічне зростання досягається за рахунок видобутку ресурсів і 

збільшення експорту, а також за рахунок розвитку малого й середнього 

підприємництва. 

III стадія - сталий розвиток. Стійкий людський розвиток, що 

спонукається конкурентоспроможною економікою, заснованою на створених 

цінностях і інноваціях. Підвищення ефективності людського капіталу через 

модернізацію соціальної сфери й інфраструктури територій, розвиток малого 

й середнього бізнесу й ефективної інноваційної системи. Зміна моделі 

споживання в поведінці споживачів, а саме споживання в інтересах розвитку 

людини. 

Сталий розвиток характеризується: 

- модернізацією соціальної інфраструктури: освіта, охорона здоров'я, 

житловий сектор і т.д.; 

- підвищення ефективності енергозбереження економіки; 

- розвиток малого й середнього підприємництва; 

- економічне зростання досягається за рахунок створених цінностей 

реального сектору й інновацій. 

На сьогоднішній день підходи, викладені в концепціях розвитку 

людського потенціалу, підвищення якості й рівня життя в регіоні, повинні 

відповідати питанням ефективного розподілу капіталу (доходів і багатства) у 

процесі розвитку суб'єктів малого підприємництва (СМП), який сприяє 

розвитку людського потенціалу й помірному економічному росту, 

заснованому на інноваціях, зайнятості й самозайнятості населення [67]. Не 

можна недооцінювати значення економічної стабільності й росту ВВП, тому 

що в цьому випадку воно має пряму залежність для створення стійкого 

людського росту, що доводиться на прикладі країн, які страждають від їхньої 

відсутності. Однак, як показує досвід інших країн, що розвиваються,  - 

важливо не темпи приросту ВВП у рік, а їх якісна структура, яка 

визначається через розподіл благ усередині країни [48]. Головним завданням 
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українських модернізаторів є перетворення сировинної галузі в дійну корову 

українського наздоганяючого розвитку. 

Слід відкрити доступ до дешевих ресурсів тим, хто здатний побудувати 

на цій основі нові ефективні виробництва. Держава повинна забезпечити 

бізнесу скорочення адміністративних бар'єрів, це стосується, насамперед, 

послуг з розвитку інфраструктури, плати за підключення до електромереж, 

оформлення дозвільної документації і т.д. [2] Запропонована нами модель 

переходу регіону на стійкий соціально-економічний розвиток, представлена 

на рисунку 3.1, наочно відображає комплекс напрямків, що підвищують 

сталий розвиток територій. Забезпечення напрямків територіального 

розвитку й результативність, що здійснюється органами влади, засновані на 

механізмі підвищення сталого розвитку територій, що нами пропонується. 

Система інтегральних показників, використовує офіційні дані статистики, 

дозволяючи оцінити ступінь досягнення сталого розвитку й визначити 

напрямки для переходу територій різного рівня на сталий розвиток. 
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Рис.3.1 Схема переходу територій на стійкий соціально-економічний 

розвиток 

Фінансування програм переходу на сталий розвиток територій, 

пропонується здійснювати, застосовуючи інструменти регулювання 

міжбюджетних відносин у регіоні. 

Для рішення даного завдання пропонується виділення коштів у складі 

міжбюджетних трансфертів, що направляються з регіонального бюджету в 

бюджети міст, сіл та їх об’єднань. У тому числі, активізувати діяльність 

муніципальних фондів місцевого розвитку, через систему надання грантів на 

конкурсній основі. 

Фінансові кошти пропонується розподіляти через розроблену систему 

критеріїв відбору, що передбачає дослідження з запропонованого нами 

методичного підходу за трьома напрямками: соціально-економічного, 

еколого-економічного і соціально-екологічного розвитку. 

Економічне зростання, безумовно, є головною передумовою 

збільшення індексу розвитку людського потенціалу (ІРЛП). Саме в такий 
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спосіб створюються додаткові ресурси для подальшого розширення 

можливостей людини.  

Разом з тим, практика останніх двох десятиліть показує, що прогрес в 

області людського розвитку може бути припинений за рахунок різкої зміни 

ситуації в галузі охорони здоров'я й довголіття. Саме ця причина, нарівні з 

падінням ВВП на душу населення, з'явилася основою зниження ІРЛП у 

країнах Центральної й Східної Європи в першій половині 1990-х рр. [159]. 

Таким чином, національне багатство може стимулювати розвиток 

внутрішніх факторів, його ефективний розподіл і використання. 

Стратегічний характер рішення сталого розвитку територій, людського 

потенціалу й економічного росту в регіоні, у першу чергу, залежить від 

ефективності реалізації державної політики й прийнятих обґрунтованих 

управлінських рішень. 

Існуючі методи оцінки обґрунтування розвитку територій регіону 

реалізовані в ретроспективному підході з використанням ринкових 

механізмів і кон'юнктурного зовнішньоекономічного попиту й не застосовні 

для виходу на траєкторію сталого розвитку. Тому, в умовах, дефіцитності 

ресурсів (трудових, фінансових і матеріальних), а також антропогенного й 

екстенсивного розвитку економіки регіонів, великою є роль державного 

втручання в розвиток людського потенціалу, охорону навколишнього 

середовища, згладжування соціальної напруженості й демографічної кризи в 

регіоні [56]. 

Успішне формування механізмів державного управління стійким 

розвитком територій регіону є, насамперед, наслідком політичних і 

державних умов, що складаються в суспільстві, що проживає на даній 

території. 

Роль держави в створенні й функціонуванні механізмів управління 

сталим розвитком територій регіону полягає, у першу чергу, у формуванні 

ефективної науково-промислової політики та її пріоритетів. 
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Утримання економіки регіону на траєкторії стійкого росту вимагає 

концентрації: кваліфікованого персоналу, науково-технологічного 

відновлення, інтелектуального потенціалу ресурсозберігаючих технологій 

[72]. 

Базисом державної політики повинна стати система заходів, що 

забезпечує структурні зрушення в економіці регіону, і одночасно, сталий 

розвиток територій. 

Основне завдання політики - вирішення головних проблем економіки, 

її неефективності й дисгармонійного розвитку в структурі споживання 

ресурсів і благ. 

Складність адаптації регіональної економіки до вбудовування в 

систему механізмів управління, що пропонується, ускладнюється поточною 

ситуацією в економіці країни й новими умовами й вимогами ринку в режимі 

високо конкурентоспроможного  макроекономічного середовища. 

Для забезпечення ефективного функціонування системи механізмів 

державного управління необхідно законодавче забезпечення, кваліфіковані 

кадри, фінансове стимулювання. 

Рушійною силою сталого розвитку територій повинні стати 

підприємства малого й середнього бізнесу. 

Конкуренція, що формується суб'єктів малого підприємництва, змушує 

їх вибирати більш досконалі способи розвитку, що гарантують мінімальне 

використання ресурсів для виробництва і які забезпечують стабільність 

підсистем. 

У тому числі, основна частина малих інноваційних підприємств 

перебуває у фінансовій залежності від «мереж споживання»: державних 

ресурсів і великих підприємств-замовників, та їх активність обмежується 

встановленими межами (бюджетами). 

Таким чином, інвестиційна активність підприємств відповідає лише 

мінімальним технічним потребам, що особливо недостатньо для переходу 

економіки регіону на стійкий та інноваційний шлях розвитку. 
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На наш погляд, основні питання неефективності заходів, які 

здійснюються, полягають в наступному: 

1. відсутність оптимальної диверсифікованості економіки, що є 

основною перешкодою на шляху стійкого й інноваційного розвитку 

підприємств; 

Вузька спеціалізація виробництва, у період СРСР, плавно 

трансформувалася в поточний ринковий уклад економіки країни, поєднуючи 

в собі перекручену раціоналізацію реорганізацій структури підприємств, що 

полягає в переділі власності й «оптимізації оподаткування». Саме цим 

шляхом пішли багато підприємств регіонів й країни; 

2. відсутність кваліфікованих кадрів і фінансових ресурсів для 

забезпечення їх міграції; 

3. короткостроковий характер фінансових програм; 

4. нерозвиненість фінансових інститутів; 

5. складність і непередбачуваність законодавства; 

6. відсутність ефективної системи контролю над витратою бюджетних 

коштів тощо. 

Таким чином, при розробці системи механізмів державного управління, 

що забезпечують стійкий соціально-економічний розвиток регіону, особлива 

увага повинна приділятися зміцненню ресурсної бази підприємств і 

поширенню кінцевого продукту (послуги) на внутрішній і зовнішній ринок.  

Ми пропонуємо загальний порядок еволюції стійкого соціально-

економічного розвитку регіонів, який здійснюється в чотири фази: 1) виклик; 

2) консолідація; 3) соціально-економічна трансформація; 4) інтеграція. 

Контроль має важливе значення і є сукупністю управлінських заходів, 

що проводяться державними органами влади з перевірки законності, 

доцільності й ефективності використання фінансових, трудових і 

матеріальних ресурсів. 
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Суб'єктами контролю виступають органи державної влади (в процесі 

складання, розгляду, затвердження й розподілу лімітів і кошторисів видатків) 

і спеціальні органи державного фінансового контролю. 

Предметом контролю є вся система механізму фінансування суб’єктів 

малого підприємництва із метою сталого розвитку територій. Об'єктом 

контролю є діяльність органів державної влади, що мають відношення до 

законотворчості й розподілу фінансових ресурсів, а також фінансово-

господарська діяльність господарюючих суб'єктів. 

Контроль має свої принципи й завдання, якими є: 

1) забезпечення правильності складання й виконання бюджету: 

- контроль над правильністю ведення бухгалтерського обліку й 

звітності; 

- перевірка ефективності й цільового використання бюджетних коштів;  

- оцінка відповідності сум бюджетних видатків установленим нормам  

2) поліпшення бюджетної й податкової дисципліни: перевірка 

правильності й законності обігу коштів бюджету й позабюджетних фондів у 

банках і інших кредитних установах; виявлення марнотратства і фінансових 

зловживань, вживання адекватних заходів покарання до винних осіб; 

проведення профілактичної, інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою 

зміцнення бюджетно-фінансової дисципліни. 

Створення комплексної системи попереднього контролю за 

виконанням програми регіонального розвитку повинне відбуватися поетапно: 

Етап 1. Організація робочої групи щодо підготовки виконання 

Програми регіонального бюджету «сталий розвиток територій регіону». 

Етап 2. Розробка комп'ютерної програми, що забезпечує безпосереднє 

функціонування системи контролю. 

Етап 3. Внесення необхідних змін у нормативно-законодавчу базу 

регіону. 

Етап 4. Апробація системи контролю над виконанням місцевих 

бюджетів. 
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Етап 5. Реалізація системи контролю за витратою коштів місцевих 

бюджетів. 

Немає сумнівів, що без втручання незалежного державного 

фінансового контролю, у цей час, проблема розподілу ресурсів найчастіше 

здійснюється неефективно. 

Основні принципи ефективності розподілу фінансових ресурсів, у 

механізмі, що нами запропонований, полягають в наступному: 

1) розмежування сфер підтримки СМП за територіями регіону. Акцент 

повинен робитися на розвиток «слабких місць» території; 

2) створення взаємного контролю органів. Саме такий підхід дасть 

можливість уникнути зловживань повноваженнями; 

3) попередній і наступний контроль вірогідності даних, що надаються. 

На попередньому етапі контроль виконує функцію відбору й розподілу, у 

заключному етапі – функцію контролю; 

4) попередньє прогнозування потреби у фінансуванні проектів розвитку 

й технології розподілу між галузями. За результатами прогнозу бюджетними 

управліннями Міністерства фінансів області повинні складатися ліміти 

фінансування на наступні роки за територіям регіону й галузями. 

Запропонований нами методичний підхід щодо дослідження стійкого 

розвитку територій повинен служити обґрунтуванням для 

прогнозування потреби у фінансуванні проектів розвитку територій на основі 

розвитку СМП. Таким чином, на основі досліджень й оцінці стану й 

перспектив розвитку регіонів за рахунок внутрішніх факторів, органи 

державного управління повинні виявляти регулюючі впливи на економіку 

регіонів. Необхідно більш уважне ставлення до динаміки стійкого розвитку 

територій, до циклічності даного процесу. У певні періоди часу в процесі 

розвитку може настати «задоволеність» і/або «втомленість», які будуть 

супроводжуватися лише слабкими спробами підйому, відновлення, 

повільного розвитку й впровадження інновацій, саме в дані періоди 

необхідна корекція дій. 
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 Напрямком стимулюючого розвитку має бути: державна підтримка й 

допомога при одержанні позичок і кредитів, державне й муніципальне 

замовлення, сприяння й фінансова підтримка НДДКР. 

Необхідно зазначити, що у поточних умовах пріоритетним завданням 

стає ліквідація диспропорцій що склалися між територіальним розвитком 

усередині регіону; зниження залежності економіки регіону від світового 

попиту на продукцію підприємств області й орієнтації господарюючих 

суб'єктів регіону на сталий розвиток. 

Таким чином, сировинну й експортну спрямованість розвитку 

економіки регіону не слід розглядати як пріоритетні, стратегічні напрямки, 

особливо враховуючи той факт, що вони носять дестабілізуючий характер 

стосовно навколишнього середовища. 

Основою формування нового типу економічного росту регіону має 

стати сталий розвиток, заснований на наступних принципах: 

- рівність між поколіннями стосовно задоволення власних потреб; 

- соціальні пріоритети; 

- екологічні обмеження [55]. 

З погляду досягнення мети — вихід економіки регіону на сталий 

розвиток — найбільш кращий варіант розвитку суб'єктів малого й середнього 

підприємництва. 

Сутність такого розвитку повинна укладатися не тільки в забезпеченні 

економічного росту регіону, але й до слушного розподілу благ і ресурсів, яке 

відновлює навколишнє середовище, а не знищує його, яке підвищує 

відповідальність людей, а не перетворює їх у бездушних виконавців. 

Щоб зберегти сталий розвиток територій на перспективу, необхідно 

розв'язати найважливіші завдання: прискорити соціальні трансформації в 

регіоні, визначити пріоритети розвитку й розробити ефективні механізми 

соціальної й регіональної політики для територій усередині регіону. 
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ВИСНОВКИ 

 

В магістерській роботі наведено теоретичне узагальнення та аналіз 

державного регулювання соціально-економічного розвитку   держави в 

умовах глобалізації економіки. В результаті проведеного дослідження 

сформульовано ряд висновків,   спрямованих на досягнення поставленої 

мети.  

1. Систематизовано та конкретизовано теоретичні засади   державного 

регулювання соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації 

економіки. Встановлено, що ринкові перетворення, які є наслідком 

глобалізації економіки, мають нестабільний характер і це зумовлює 

необхідність вдосконалення концептуального підходу щодо модернізації 

соціально-економічного розвитку регіону в напрямі підвищення його 

інвестиційних, інноваційних, управлінських, підприємницьких компетенцій.   

Досліджено   аспекти розробки стратегій соціально-економічного 

розвитку регіонів в Україні, де органи державної влади матимуть змогу 

оцінити рівень економічного, соціального  потенціалів та врахувати 

можливості соціально-економічного розвитку регіону та ефективно 

використовувати механізм взаємодії управління регіоном і стратегії. 

2. Систематизовано зарубіжний досвід державного регулювання 

соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації економіки, 

зокрема досвід США, провідних країн Європи, деяких країн 

постсоціалістичного простору – Естонії, Польщі та Білорусії. Запропоновано 

на основі досвіду Польщі при формуванні та втіленні в життя стратегії 

соціально-економічного розвитку регіонів використовувати функціональний 

підхід, який має на меті відображення функції метрополії, тобто міста яке за 

певними сферами здійснює вплив на оточуючі території. Даний вплив 

повинен реалізовуватись через науково-технологічний розвиток, підвищення 

інвестиційно-інноваційної активності регіону, розвиток соціальних, 
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туристичних  послуг населенню, зміцнення інтеграційних зв’язків з іншими 

регіонами. 

3. Досліджено законодавче та нормативно-правове регулювання 

соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації економіки. 

На основі комплексного аналізу існуючого законодавства встановлено, що в 

Україні створене певне правове підґрунтя для ефективного соціально-

економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації економіки. В той же 

час підкреслено, що існуюча нормативно-правова база стосовно розвитку 

регіонів характеризується фрагментарністю, неузгодженістю та 

інституційною незавершеністю. На підставі цього визначено необхідність 

внесення змін і доповнень до закону «Про засади державної регіональної 

політики», а також конкретизації і деталізації відповідних норм в 

підзаконних нормативних актах. Крім цього, акцентовано на необхідності 

прийнятті низки взаємоузгоджених законів, які мають базуватися на 

принципах комплексності, поетапності і цілеспрямованості з метою 

закріплення довгострокової концепції соціально-економічного розвитку 

регіонів України.  

4. Оцінено сучасний стан та особливості   державного регулювання 

соціально-економічного розвитку регіонів. Згідно Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року сучасний соціально-

економічний стан регіонів сформувався під впливом зміни внутрішніх умов – 

недосконалості державної політики, фінансово-економічної кризи, зміни 

системи розселення, збільшенням рівня концентрації економічної активності 

на загальнодержавному і регіональному рівнях.  

5. Визначено місце соціального захисту населення в організаційному      

механізмі державного регулювання соціально-економічного розвитку 

регіонів держави, що ґрунтується на  комплексній Державній програмі 

вирішення проблем інтеграції, соціальної адаптації та захисту вимушених 

переселенців з зони проведення антитерористичної операції на сході 

України. Одним з елементів вказаної програми передбачено створення, при 
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Кабінеті Міністрів України Державного комітету у справах вимушених 

переселенців з зони проведення антитерористичної операції на сході 

України, основними завданнями якого будуть: брати участь у формуванні 

державної політики у сфері підвищення зайнятості, скорочення бідності і 

вирішення соціальних проблем вимушених переселенців і забезпечувати її 

здійснення тощо. 
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