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АНОТАЦІЯ 

 

На основі визначеного предмета, мети, методів у роботі проаналізовано 

процес управління регіональним розвитком на основі використання 

соціального капіталу.  

Зазначено, що найбільш типовими змінами є краще використання 

наявних ресурсів; зміна структури і функцій регіональних інститутів, 

модифікація регіональної економіки і зрушення в її структурі, зміна 

ціннісних орієнтацій і відносин між громадянами та громадами. Зростання 

передбачає забезпечення технологічного прогресу, підвищення якості 

продукції і поліпшення розподілу товарів і послуг. Покращання означає 

створення для всіх громадян рівних можливостей щодо користування такими 

суспільними благами, як освіта, охорона здоров’я, житло тощо. Доведено, що 

саме соціальні результати виступають ключовими ознаками успішного 

регіонального економічного розвитку, а концептуальна основа регіонального 

розвитку полягає в реалізації ідеї практичної допомоги людям у переході зі 

стану об’єктів впливу у стан суб’єктів впливу, щоб вони могли активно діяти 

в ситуаціях, що складаються і динамічно розвиваються, а не просто реагувати 

на них. 

Показано, що у дослідженні регіонального розвитку може бути 

використана як традиційна методологія (неокласичний та інституційний 

напрями), що займається проблемами розподілу ресурсів, їх ефективного 

використання, так і нетрадиційна, така, що бере до уваги вплив багатьох 

інших чинників (соціальних, політичних, культурних тощо), що підтверджує 

необхідність використання міждисциплінарної взаємодії різних теорій, які 

займаються питаннями регіонального розвитку. Поряд з цим, зазначено, що у 

сучасних умовах доцільним є використання методології, згідно з якою 

регіональний розвиток є результатом дії багатьох складових як економічного, 

так і неекономічного характеру, що спричиняють зміни в економічному і 

соціальному середовищах.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Розвиток і подальша інституціоналізація 

демократичних перетворень в Україні, зокрема на місцевому та 

регіональному рівнях, спричиняють необхідність вирішення низки 

світоглядних, методологічних, соціальних і політичних проблем, які, у свою 

чергу, потребують ґрунтовного наукового опрацювання. Це, зокрема, 

проблеми відносин між державою, громадськістю й органами місцевого 

самоврядування; обсягу і змісту повноважень регіональних органів влади 

щодо соціально-економічного розвитку територій, співвідношення політики 

та адміністрування в системі публічного врядування на місцях; змісту 

адміністративно-територіальної реформи тощо. Про актуальність 

теоретичного аналізу регіонального розвитку свідчить і той факт, що 

проблеми децентралізації сьогодні є об’єктом численних наукових і 

політичних дискусій, особливо у зв’язку з пошуком оптимальних шляхів 

розвитку системи регіонального управління та модернізації системи влади на 

місцях. Між тим, необхідно визнати той факт, що будь-які теоретичні 

конструкції або загальнодержавні чи регіональні програми щодо формування 

самодостатніх громад так і залишаться нереалізованими за умов низького 

рівня самоорганізації населення, пасивності і нездатності самих громадян 

об’єднатися задля спільного вирішення нагальних проблем. Саме тому 

громадська активність, заснована на розгалуженій мережі соціальних 

зв’язків, що формують соціальний капітал, виступає основою більшості 

новітніх управлінських концепцій.  

Виходячи з цього, можна стверджувати, що соціальний ресурс або 

соціальний капітал у контексті забезпечення ефективного регіонального 

розвитку має не менш важливе значення, ніж адміністративний, фінансовий, 

природний тощо. Зазначене вимагає здійснення теоретичного осмислення 

розвитку наукових уявлень щодо соціального капіталу, його сутності, 

соціальних функцій і місця в системі публічного управління на 
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регіональному рівні. 

 Дослідженням соціального капіталу займались такі українських вчені, 

як А. Бова, О. Демків, І. Євдокимова, А. Колодій, В. Корнілова, 

Л. Климанська, О. Куценко, М. Лесечко, О. Михайловська, К. Павлюк, 

А. Розсказов, Ю. Савко, О. Сидорчук, В. Степаненко, В. Сукачов, А. Ткачук 

та ін. Проблеми самоорганізації громад та еволюцію розвитку 

громадянського суспільства в Україні вивчали Н. Бенюх, В. Нікітін, 

О. Пухкал, С. Телешун;  

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в теоретичному 

обґрунтуванні заходів щодо використання соціального капіталу в управлінні 

регіональним розвитком. Реалізація даної мети передбачає розв’язання таких 

задач:  

− визначити основні характеристики та рушійні сили регіонального 

розвитку; 

− узагальнити теоретичні підходи щодо визначення сутності та 

структури  соціального капіталу; 

− розглянути закордонний досвід використання соціального капіталу 

у процесах регіонального та місцевого розвитку; 

− установити особливості соціального капіталу як чинника 

регіонального розвитку; 

Об’єктом дослідження є управління регіональним розвитком.  

Предметом дослідження є механізми управління регіональним 

розвитком на основі використання соціального капіталу. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою 

дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних дослідників у галузі 

державного управління, соціології, економіки, права, історії, матеріали 

науково-практичних конференцій, соціологічних опитувань тощо. 

Використовувалися також такі загальнонаукові методи: індукції і дедукції 

(щодо визначення особливостей управління регіональним розвитком у 

розвинених країнах і розробці пропозицій стосовно використання провідного 
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досвіду в Україні), структурно-функціональний (щодо визначення структури 

соціального капіталу та його функцій в управлінні регіональним розвитком) і 

порівняльний аналіз (у контексті дослідження ролі соціального капіталу в 

процесі соціальних змін), системний підхід (для описання механізму 

управління регіональним розвитком та механізму розробки стратегій 

регіонального розвитку), аналогій (для встановлення можливостей 

використання концепції «належного врядування» під час управління 

регіональним розвитком), абстрагування та узагальнення (для виявлення 

особливостей соціального капіталу у сучасній Україні) тощо.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному 

обґрунтуванні заходів щодо використання соціального капіталу в управлінні 

регіональним розвитком.   

удосконалено: 

− визначення структури соціального капіталу в системі державного 

управління регіональним розвитком, яка включає спільні норми, та інтереси і 

очікування, здатність громадян до самоорганізації та спільної діяльності, 

заснованої на довірі і повазі громадян один до одного, а також   принципів 

формування стратегії регіонального розвитку, зокрема цілеспрямованості, 

комплексності, системності, адаптивності, ефективності, мінімізації ризику, 

балансу інтересів і легітимності; 

дістало подальшого розвитку: 

− узагальнення закордонного досвіду використання соціального 

капіталу в управлінні регіональним розвитком, зокрема констатується 

розуміння регіонального розвитку як поєднання трьох складових: 

покращання соціально-економічної системи і інфраструктури; збільшення 

можливостей індивідів; збільшення можливостей груп, здатних брати на себе 

відповідальність; 

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

нових підходів до формування та реалізації державної політики щодо 

регіонального розвитку та розробці конкретних заходів щодо зростання 
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соціального капіталу в Україні. Основні положення, висновки та 

рекомендації дослідження можуть бути корисними для розробки 

регіональних і місцевих програм розвитку, підготовки навчальних посібників 

і методичних матеріалів, лекцій і практичних занять з питань регіонального 

управління та місцевого самоврядування. 

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, 

2019)  

Структура . Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ЧИННИКА 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

 

1.1. Теоретичні засади регіонального розвитку на основі 

самоорганізації населення  

 

Неабияке значення в сучасних теоретичних концепціях місцевого і 

регіонального розвитку займає його розгляд як процесу інституціоналізації 

діяльності місцевих спільнот у різних сферах [24]. Інституціоналізація 

представляється як процес формування правил і норм діяльності окремих 

спільнот, які дозволяють закріпити їх функціональні особливості та поширені 

соціальні практики даних груп у певній соціальній системі.  

Регульовані відносини взаємозалежності між індивідами і групами 

властиві будь-яким соціальним системам. Система представляє собою 

упорядковану сукупність елементів, що утворюють певну цілісність. 

Характер цієї упорядкованості має свою специфіку в різних соціальних 

явищах, процесах, інститутах, у тому числі і в публічному управлінні. 

Природу будь-якої системи визначають її елементи і характер взаємозв’язку 

між ними. У результаті інтеграції елементів система знаходить нову якість, 

що надає їй цілісність .  

Соціальна система – це єдність, структурними елементами якої є 

окремі індивіди, групи, спільноти, інститути, організації, які об’єднуються на 

основі економічних, політичних, правових, соціальних культурних та інших 

зв’язків, а також певних узгоджених цілей. Усередині суспільства як 

соціальної системи функціонують підсистеми: економічна, політична, 

правова культурна тощо. Для будь-якої соціальної системи характерні такі 

основні властивості: наявність цілей – зовнішніх і внутрішніх, стратегічних 

та оперативних, реалістичних або утопічних тощо; наявність кордону, що 
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володіє протяжністю, певним ступенем «прозорості» або закритості; 

адаптація до середовища, що забезпечує її стійкість і динамізм; управління і 

самоуправління на основі певного співвідношення єдиноначальності і 

колективізму. Таким чином, суспільство представляє собою універсальний 

(самодостатній, саморегулюючий) і такий, що самовідтворюється спосіб 

організації соціальної взаємодії та соціальних зв’язків. У свою чергу, складно 

організоване, внутрішньо структуроване суспільство, кожен зі структурних 

елементів якого має групову самосвідомість, закріплену в комплексі 

загальнозначущих традицій, загальновизнаних норм тощо, а індивіди як 

базові елементи цієї структури мають відносно зрілу особистісну, політичну, 

правову самосвідомість, спільні цілі та розуміння засобів їх досягнення 

прийнято визначати як громадянське суспільство [Error! Reference source 

not found.; 63; 83]. 

Поняття громадянського суспільства увійшло до наукового обігу 

завдяки науковим працям Аристотеля (384 – 322 р. до н.е.). Дослідженню 

природи держави, за давньогрецьким філософом, повинен передувати аналіз 

поняття громадянин, тому держава є не що інше, як сукупність громадян або 

громадянське суспільство [Error! Reference source not found.]. Відносини 

між громадянами в такому суспільстві, як зазначав Аристотель, має 

регулювати право. Не випадково в політії, найкращої, на думку мислителя, 

форми правління, панує закон. І саме Аристотель, розглядаючи правління 

законів, а не людей, уперше висунув ідею поділу влади, щоб запобігти появі 

тиранії. 

Продовження наукового обговорення відносин між громадянином і 

державою сталося в епоху Нового часу, коли вперше стала проводитися 

понятійна відмінність між дефініціями держави і громадянського 

суспільства. Одним із перших цю відмінність помітив Т. Гоббс (1588 – 

1679 рр.). Він спростовував поширену на той час думку про «природний 

стан» людського суспільства як про період благополуччя, «золотий вік». 

Навпаки, безперервна війна «усіх проти усіх», на його думку, робила життя 
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людей надзвичайно важким, небезпечним і викликала потребу в захисті. 

Установлення миру, на думку дослідника, стало можливим тільки з появою 

держави, яку громадяни сформували за допомогою суспільного договору. 

Т. Гоббс стверджує, що «поза державою – панування пристрастей, війна, 

страх, бідність, самотність, варварство, неуцтво, дикість; у державі – 

панування розуму, мир, безпека, багатство, взаємодопомога, витонченість, 

науки, доброзичливість» [39, с. 278]. Виникнення держави, а разом з ним і 

громадянського суспільства, за Т. Гоббсом, зробило людину людиною. 

Громадянське суспільство, на думку англійського філософа, виникає 

під час переходу від природного (природного) стану первозданних, 

неприборканих пристрастей, загальної ворожнечі і страху до впорядкованого 

культурного співіснування, що підтримується владою держави. Держава 

встановлює мир, порядок і змінює саму людини, перетворюючи її на 

громадянина. Громадянин, як відзначав Т. Гоббс, – це вільна, активна 

особистість, але його свобода не повинна завдавати шкоди свободі інших. 

Межі цієї свободи встановлює держава, якій люди добровільно підкоряються. 

Таким чином держава обмежує дію «природних законів» [39]. 

Т. Гоббс при цьому виділяє відмінності між державою і громадянським 

суспільством. Громадянське суспільство, на його думку, – це не тільки 

держава. Громадяни для ведення спільних справ можуть утворювати різні 

добровільні об’єднання. Таким чином громадянське суспільство складається, 

за Т. Гоббсом, з безлічі груп чи об’єднань громадян. Групу він визначає як 

певну кількість людей, об’єднаних спільним інтересом чи спільною справою. 

У структурі громадянського суспільства Т. Гоббс виділив три рівні. 

Перший – рівень політичної держави, яка об’єднала громадян єдиною 

владою. Другий – рівень груп чи об’єднань громадян. Третій – рівень 

окремих громадян, які є підданими государя і представниками приватних 

груп. Таким чином, згідно з Т. Гоббсом, держава є найвищим рівнем 

громадянського суспільства.  

Загалом, ідеї Т. Гоббса про громадянське суспільство визначили його 
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нову якість – воно представлялося не просто сукупністю громадян або волі і 

прагнень окремих індивідів, а утворювало нову реальність – державу. 

Важливе значення для розуміння ролі громадянського суспільства в 

публічних справах мала наукова теорія Дж. Локка (1632 – 1704 рр.), який 

розробив теорію обмеженої держави. У ній особистість, суспільство і 

держава виступали як відносно самостійні партнери. Розвиваючи теорію 

природного права і договірної природи держави Т. Гоббса, Дж. Локк 

стверджував, що людина зовсім не відчужує всі свої права державі, як вважав 

Т. Гоббс. Державі через структури громадянського суспільства особистість 

передає лише частину своїх прав: «... коли певна кількість людей так 

об’єднана в одне суспільство, що кожен з них відмовляється від своєї 

виконавчої влади, притаманної йому за законом природи, і передає її 

суспільству, то тоді, і тільки тоді, існує політичне, або громадянське 

суспільство. І це відбувається, коли певна кількість людей, що знаходяться в 

природному стані, вступає в суспільство, щоб забезпечити один народ, одне 

політичне тіло владою одного верховного уряду, або коли хто-небудь 

приєднується до них і вступає в певну існуючу державу» [96, с. 214]. 

Відповідно до цієї логіки, частиною прав наділяється людина, а решта 

відчужується державі, і опосередковано це відбувається через структури 

громадянського суспільства. Отже, громадянське суспільство виступає 

своєрідним простором генезису права і правових відносин, за допомоги якого 

формулюються і захищаються колективні інтереси. І тому лише держава, що 

визнає громадянське суспільство, на думку Дж. Локка, може називатися 

правовою. Таким чином правовий характер відносин між громадянином, 

соціальною спільнотою, суспільством і державою є важливою ознакою 

громадянського суспільства. Таким чином, як відзначав Дж. Локк, тільки 

співвіднесеність із правом дозволяє говорити про певні соціальні спільноти 

як про інститути громадянського суспільства. 

Між тим, таке розуміння громадянського суспільства в ті часи поділяли 

далеко не всі. Так, А. Фергюсон (1723 – 1816 рр.) визначав «громадянське 
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суспільство» як стан цивілізованості («civility») і як наслідок процесу 

цивілізації. При цьому він також використовував «громадянське суспільство» 

як політичний термін, протиставляючи західний тип публічного управління, 

заснований на цінностях свободи та громадянського суспільства східному 

деспотизму, в основі якого є панування держави і обмеження свобод [Error! 

Reference source not found.]. «Громадянське суспільство» мало в А. 

Фергюсона також економічні ознаки, оскільки спиралося на право приватної 

власності. Саме тому в ХVIII – XIX ст. в Європі до інститутів 

громадянського суспільства стали відносити різні господарсько-економічні 

утворення (цехи, гільдії, комуни тощо). При чому громадянське суспільство 

розглядалося основою формування держави, а не навпаки. У той же час 

громадянське суспільство і держава чітко розділялися. 

Так, В. Гумбольдт (1767 – 1835 рр.) у своїй роботі «Досвід 

встановлення меж діяльності держави» розглядав три основні сфери 

розмежувань між громадянським суспільством і державою [43]. Першою, на 

його думку, є система громадських організацій, які формуються самими 

громадянами, і система державних інститутів; другою – «природне і загальне 

право», характерне для громадянського суспільства і «позитивне право», що 

формується державою; третьою – відмінність між «людиною» і 

«громадянином». Проводячи межі, що розділяють громадянське суспільство і 

державу, В. Гумбольдт не вважав їх рівнозначними величинами. На його 

думку, громадянське суспільство є більш значущим, ніж держава, а людина – 

ніж громадянин. З тієї ж причини «природне і загальне право» повинно бути 

єдиним підґрунтям для ухвалення законів. 

Держава, як указував В. Гумбольдт, існує для служіння 

громадянському суспільству і людині. Звідси теза: «Державний лад не є 

самоціль, він лише засіб для розвитку людини» [43, с. 32]. Держава, за його 

оцінками, яка правильно реалізує свої функції, не повинна мати інших 

завдань, крім забезпечення зовнішньої і внутрішньої безпеки своїх громадян. 

Між тим, він акцентував увагу на великій небезпеці ситуації, коли держава 
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починає перебирати на себе зайві функції і занадто опікати людей. 

В. Гумбольдт був упевнений, що такі дії зменшують волю і енергію людей і 

робить їх такими, які самостійно не можуть долати труднощі. Як результат – 

люди втрачають громадянську й економічну активність, і, як наслідок, 

впадають в апатію. «Якщо кожен сподівається на допомогу держави по 

відношенню до самого себе, то він, звичайно, ще охочіше надає їй право 

піклування про долю своїх співгромадян. Ця обставина підриває співчуття до 

ближніх і робить людей менш готовими до надання взаємної допомоги. 

Принаймні, суспільна допомога найефективнішою буде там, де в людини 

сильніше розуміння, що все залежить від нього» [43, с. 39]. 

Тому, як зазначав В. Гумбольдт, навіть для забезпечення безпеки 

людей держава не повинна вживати заходів, які порушують свободу людей, 

яка є вищою цінністю. 

І. Кант (1724 – 1804 рр.), підтримуючи у своїх наукових працях цю 

логіку, дослідив передумови розвитку громадянського суспільства, яке ним 

розглядається в єдності з основами правової держави. За І. Кантом, державна 

влада завжди обмежена певними цілями, тими, для яких вона створена, і 

спосіб правління повинен відповідати ідеї первісного суспільного договору, 

щоб це правління узгоджувалося з ідеалами правової держави [65]. 

Суспільство, на переконання І. Канта, об’єднується на основі принципів 

державності тільки відповідно до правових понять свободи і рівності [66]. 

При цьому під благом і метою держави він розумів стан найбільшої 

узгодженості інститутів громадянського суспільства з принципами права, до 

чого суспільство і особистість зобов’язує прагнути розум за допомогою 

категоричного імперативу. 

Г. Гегель (1770 – 1831 рр.), також чітко розділяючи державу і 

громадянське суспільство, співвідносив поняття громадянського суспільства 

з поняттями свободи і моральності. Громадянське суспільство для нього – це 

сфера реалізації приватних інтересів окремої людини. Відповідно, його мета 

полягає в захисті духовних і матеріальних інтересів людей.  
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Як зазначав Г. Гегель, держава відрізняється від громадянського 

суспільства тим, що вона захищає не тільки благо окремих індивідів, а прагне 

досягнення мети, заради якої вона готова пожертвувати приватними 

інтересами. Держава з її високими прагненнями і великими цілями, 

представляє собою верховенство ідеї над егоїзмом, торжество загального 

об’єктивного розуму над особистим суб’єктивним. Вона, на думку Г. Гегеля, 

є тією метою, для якої сім’я і громадянське суспільство виступають лише 

засобами. Тому приватні інтереси людини і окремої спільноти повинні 

поступитися великим інтересам Батьківщини. Держава, за своєю суттю, як 

зазначає Г. Гегель, належить до сфери ідеї та Абсолюту; отже, вона не може, 

допускати егоїстичних опозицій [25].  

Таким чином, громадянське суспільство дослідник розглядає як 

проміжний інститут у розвитку людського співжиття від сім’ї до держави. 

Соціальне життя громадянського суспільства відрізняється від сімейних 

відносин і життя держави. Приватні особи, групи, інститути, що керуються у 

своїй діяльності цивільним правом, складають структуру громадянського 

суспільства, де взаємодіють приватні інтереси. При цьому, на думку 

Г. Гегеля, суспільство не може стати громадянським, поки воно не стане 

розвиватися під наглядом держави. Тільки конституційна держава, як 

стверджував науковець, може оптимально поєднувати приватні інтереси. 

На підставі зазначених ідей у гуманітарних науках, у тому числі і 

державному управлінні, громадянське суспільство стало сприйматися як 

система незалежних від держави соціальних відносин та інститутів, яка 

включає: добровільно сформовані спільноти людей (громадські організації, 

асоціації, корпорації, професійні, творчі, спортивні та інші союзи, 

кооперативи тощо); сферу приватних, неполітичних, недержавних відносин, 

яка включає традиції, звичаї тощо і яка законодавчо захищена від прямого 

втручання з боку держави і політики.  

При цьому визнається, що у громадянському суспільстві соціальні 

процеси структуруються і відтворюються у вигляді соціальних інститутів, 
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діючих, з одного боку, відповідно до норм права, а з іншого – задовольняючи 

потреби та інтереси громадян. При цьому, говорячи про роль і функції 

громадянського суспільства в системі публічного управління, більшість 

науковців сходиться на тому, що воно, завдяки високому рівню 

самоорганізації, акумуляції людських ресурсів та позитивному впливу на 

вирішення нагальних проблем громадян, є основою існування будь-якої 

демократичної держави та передумовою успішного регіонального та 

місцевого розвитку. При цьому зміст і напрями цього розвитку також є 

предметом численних наукових дискусій. 

Найчастіше зміст категорії «розвиток» охоплює все різноманіття умов, 

що забезпечують життєдіяльність громадян. Тому хоча «розвиток» 

розуміється по-різному, можна погодитися в його визначенні з М. Тодаро: 

«... розвиток слід розглядати як багатоплановий процес, що спричиняє 

радикальні зміни в соціальних структурах, поведінці людей, суспільних 

інститутах, а також прискорення економічного зростання, скорочення 

нерівності та викорінювання безробіття» [Error! Reference source not 

found.]. 

Слід зазначити, що поняття розвитку піддалося істотному 

переосмисленню в 1970 – 1980 рр. разом із переходом від індустріального до 

інформаційного суспільства. Це призвело до того, що поступово почали 

відмовлятися від добре відомого виробничого підходу, котрий має свої 

коріння в епосі індустріального суспільства, визнаючи, що критерії розвитку 

суспільства, як і критерії розвитку окремих територій, не зводяться до 

нарощування виробничого потенціалу, оскільки існує відмінність між метою 

розвитку і засобами її досягнення. Так, економічне зростання, зростання 

виробництва – це необхідна умова, засіб досягнення кінцевої мети, а не сама 

кінцева мета. Тому сучасне поняття «розвиток» включає три взаємопов’язані 

характеристики – зміна, зростання, покращання, головною з яких є остання 

[Error! Reference source not found.]. Багато в чому це сталося завдяки 

використанню міждисциплінарного підходу, який є методологічною основою 
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сучасного дослідження розвитку.  

При цьому недивно, що в науковій літературі зміст поняття 

«регіональний розвиток» має безліч трактувань. Так, дослідник М. Мінклер 

пише, що це «обдумана діяльність, побудована на принципах демократії. 

Вона спрямована на розвиток, у процесі якого приділяється особлива увага 

групам людей, сформованим за соціальними, економічними або 

географічними ознаками. Ці групи беруть участь у вирішенні регіональних 

проблем заради блага всіх мешканців регіону» [Error! Reference source not 

found., с. 66]. П. Моріцен зазначає: «Регіональний розвиток є освітнім 

підходом, який підвищує рівень обізнаності громадян та збільшує здатність 

місцевих груп визначати і вирішувати проблеми» [Error! Reference source 

not found., с. 52]. К. Данбар і В. Мур уважають, що регіональний розвиток 

включає декілька етапів позитивних змін у результаті загальних зусиль 

різних груп населення; кожний етап є частиною цілісного процесу сталого 

розвитку, який відповідає інтересам і потребам населення регіону [Error! 

Reference source not found., с. 129]. З точки зору Р. Уілкінсона, регіональний 

розвиток – це діяльність людей, що відкриває канали комунікації і кооперації 

між групами [Error! Reference source not found., с. 212].  

Згідно з думкою Р. Шафера, регіональний розвиток є «процесом, який 

об’єднує зусилля місцевого населення, регіональних і місцевих органів влади 

з метою покращання умов життя, що приводить до підвищення 

економічного, соціального і культурного рівня. Цей комплексний процес 

складається з двох основних елементів: безпосередньої участі громадян у 

покращанні рівня життя, а також забезпечення технічними й іншими 

засобами соціальних ініціатив, які спрямовані на розробку ефективних 

програм регіонального розвитку» [Error! Reference source not found.].  

Проте слід пам’ятати, що будь-який регіон може переживати два типи 

змін, які якісно відрізняються один від одного: розвиток і зростання. У 

таблиці 1.1 представлено порівняльну характеристику розвитку і зростання 

залежно від обраної мети. Таким чином, регіональний розвиток – результат 
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дії багатьох складових як економічного, так і неекономічного характеру, які 

викликають зміни в економічному і соціальному середовищі регіону. Зміни 

можуть супроводжуватись економічним зростанням або, навпаки, його 

зниженням, якщо за цим слідує покращення умов життя, наприклад, 

оздоровлення екологічної середи в результаті закриття «брудної» галузі 

промисловості. Саме тому розвиток є інтегральним поняттям і є, як 

наголошувалося вище, єдністю трьох складових – зміни, зростання, 

покращання. 

Таблиця 1.1  

Основні характеристики регіонального розвитку і зростання залежно від 

основної мети 

Зростання як мета Розвиток як мета 

Більша кількість робочих місць Більше робочих місць високої якості 

Низький рівень здібностей Високий рівень здібностей 

Традиційна інфраструктура (дороги, 

водопостачання, електромережі тощо) 

Традиційна і нова інфраструктура 

(телекомунікації) 

Соціальні служби не є основою 

розвитку 

Соціальні служби як основа розвитку 

Збереження і захист довкілля Використання культурних і 

природних ресурсів як 

інструментарій регіонального 

розвитку 

Підтримка традиційних моделей 

громадської участі 

Розвиток лідерства і створення 

органів публічного управління, що 

працюють для всіх людей 

 

Розвиток як зміну можна представити як безперервний процес, 

спрямований на: 

 більш ефективне використання наявних ресурсів; 

 удосконалення структури і функцій певних інститутів управління; 

 модернізацію регіональної економіки; 
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 зміну соціальних відносин і практик.  

Зрозуміло, що розвиток, який мислиться як зміни в аспекті практичної 

діяльності вимагає особливих підходів до розробки політики регіонального 

розвитку. 

Розвиток як зростання передбачає такі структурні зміни, які 

приводять до технологічного прогресу. Розвиток може супроводжуватись як 

зростанням показників виробництва, так і зменшенням кількісних показників 

у результаті реструктуризації економіки, звільнення від «брудних» галузей. 

Розвиток як покращання передбачає досягнення насамперед 

соціальних ефектів, зокрема покращання якості життя громадян. У зв’язку з 

останнім, щоб представити сутність соціальної орієнтації розвитку, слід 

розмежувати соціальні й економічні процеси. Економічні потреби, цілі і 

результати виражаються у вдосконаленні використання чинників 

виробництва, а соціальні – у привласненні таких соціальних цінностей, як 

матеріальні і духовні блага, у розвитку особистості, вдосконаленні 

соціальних відносин. 

Загалом, можна вважати, що діяльність є соціальною, якщо вона 

здійснюється заради задоволення соціальних потреб, і економічною, якщо її 

мета полягає в задоволенні економічних потреб. І хоча в реальній дійсності 

соціальна і економічна сторони розвитку взаємопов’язані, проте соціальна 

орієнтація розвитку означає, що соціальні й економічні потреби 

співвідносяться як мета і засіб. Інакше суспільство вступає на шлях 

ірраціонального розвитку, що базується на ідеології примату виробництва зі 

всіма добре відомими наслідками. «Виробнича психологія» управління 

заважає зрозуміти, здавалося б, очевидне – що саме людина є і метою, і 

засобом, і критерієм розвитку суспільства.  

Розглядаючи поняття «розвиток», слід також відзначити, що воно тісно 

пов’язане з поняттям «життєздатність». Останнє означає «зниження 

уразливості до раптових змін у внутрішньому або зовнішньому середовищі». 

Отже, підвищення життєздатності веде до створення внутрішніх 
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адаптаційних властивостей системи до змін. 

Причиною змін можуть бути як зовнішні, так і внутрішні чинники. Але 

за будь-якого випадку виникає необхідність пошуку джерел життєздатності 

усередині соціальної-економічної системи регіону. Тому, як правило, 

життєздатність пов’язують з типами реагування на зміни.  

Так, у теорії регіонального розвитку розрізняється чотири типи реакції 

(способу реагування) на зміни: 

 преактивний, або той, який попереджує, тобто йдеться про 

підготовку до можливих змін у зовнішньому середовищі; причому метою тут 

є не адаптація до змін, а прагнення не допустити небажаних змін, захистити 

громадян від небажаних впливів зовнішнього середовища; 

 реактивний, який передбачає реакцію на зміни, які вже сталися; 

 проактивний, пов’язаний зі створенням системи адаптації громадян 

до очікуваних змін, які можуть відбутися в найближчій або в довгостроковій 

перспективі; 

 інтерактивний, який передбачає створення гнучкої, 

саморегульованої системи, яка буде здатна пристосовуватися до будь-яких 

трансформацій зовнішнього середовища. 

Найвищий рівень життєздатності регіональної економіки при цьому 

пов’язується з її досягненням таких характеристик: 

 адаптивність – готовність змінюватися відповідно до змін 

зовнішнього середовища; 

 інноваційність – прагнення до експериментування та введення 

інновацій; 

 диверсифікованістъ – наявність у регіональній економіці кількох 

розвинених секторів, які забезпечують багатовекторність розвитку та 

незалежність від змін у зовнішній економічній кон’юнктурі. 

Таким чином, регіональний розвиток – це багатогранна категорія, яка 

включає не тільки набір економічних і соціальних показників, але і такі 

характеристики, як гнучкість, здатність адаптуватися до змін зовнішнього 
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середовища, життєздатність. При цьому поняття «життєздатність» у сучасних 

умовах глобалізації та взаємозалежності національних економік виступає 

вкрай важливою ознакою.  

 

 

1.2. Поняття і особливості соціального капіталу 

 

Поняття «капітал» має давню історію використання та багато підходів 

до його визначення. У найзагальнішому вигляді зміст даного поняття 

зводиться до блага, використання якого дозволяє збільшити майбутні блага. 

Аналізуючи визначення капіталу різних науковців, можна виявити низку 

загальних властивостей капіталу. 

Перша властивість капіталу полягає в тому, що він є обмеженим 

ресурсом. Другою властивістю капіталу є його здатність до накопичення, 

тобто капітал виступає як ресурс, що не лише зберігається, але і 

поповнюється. Третя властивість капіталу – це його здатність 

перетворюватися на грошову форму незалежно від своєї первинної форми, 

тобто капітал має певну ліквідність. І, нарешті, четверта, основна його 

властивість полягає в тому, що капітал у процесі свого обігу не лише 

відтворює свою вартість, але і приносить деяку додаткову вартість або 

прибуток. 

Поняття «соціальний капітал» досліджувалося в межах багатьох наук, і 

багато з них вводили його незалежно один від одного. Уперше воно виникло 

сто років тому в педагогіці та науках про освіту, які стали розвиватися і 

реформуватися в США. Це поняття характеризувало первинну соціалізацію в 

сім’ї, серед сусідів, в школі, за якої люди стають ближче один до одного.  

На відміну від людського капіталу, який впливає на індивідуальну 

продуктивність праці, соціальний капітал має вплив на колективну 

продуктивність. Як зазначає Р. Натаєм, соціальний капітал – це соціальні 

мережі, мережі співпраці, соціальні норми і довіра, що складаються в рамках 
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співтовариств за інтересами, здатні передаватися з однієї ситуації в іншу і 

приносити колективне благо [Error! Reference source not found.]. 

Необхідно відзначити, що свого часу А. Маршалл, один з 

основоположників сучасної економічної науки, підкреслював важливість 

таких мереж співпраці в середовищі дрібних підприємців і робітників [Error! 

Reference source not found.].  

Американський дослідник Н. Ван Лін дійшов висновку щодо 

необхідності виховання доброї волі, братерства, симпатії серед людей, що 

утворюють певну спільноту [Error! Reference source not found., с. 125]. 

Використання терміну «капітал» при цьому не було пов’язано з економікою, 

йшлося виключно про соціалізацію громадян. Відзначалася публічна і 

приватна значущість соціального капіталу, його роль у підвищенні 

ефективності соціальної взаємодії.  

Пізніше необхідність урахування економічної складової привела 

науковців до необхідності дослідження різних форм кооперації людей, 

зокрема в містах. Таким чином поняття «соціальний капітал» також почали 

використовувати урбаністи. Пошук та з’ясування особливостей форм і 

способів кооперації, взаємодії людей у містах, де були порушені традиційні 

«сусідські відносини», посів важливе місце в урбаністичних дослідженнях. 

Поняття «соціальний капітал» використовували й етнографи, вважаючи його 

способом зв’язку африканських племен, де групова солідарність мала 

значення для їх виживання і одночасно свідчила про те, що такий соціальний 

капітал має і негативні риси, що замикають ці спільноти в собі. Пізніше 

поняття соціального капіталу стало основою критики неолібералізму, який 

уважав, що соціальні закони не впливають на економіку, що економічна 

наука є самодостатньою і визначає саму себе, що ринок підпорядковує всі 

сфери суспільства.  

У ситуації визначення і дослідження соціального капіталу яскраво 

проявилась одна з характерних тенденцій XX-XXI століть – розмивання меж 

між дисциплінами, тяжіння до міждисциплінарного аналізу і синтезу. Як 
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пише Р. Патнем: «Найбільш вражаючою рисою розвитку праць з проблеми 

соціального капіталу є його дослідження в групі дисциплін, в яких цей термін 

є корисним, – не лише в соціології і політичних науках, де він виник, але 

також в економіці, охороні здоров’я, міському плануванні, кримінології, 

архітектурі, соціальній психології та інших» (пер. наш – О.Г.) [Error! 

Reference source not found., с. 97]. 

Із цього приводу можна навести також думку американського 

соціолога І. Валлерстайна [18]. Він відзначив, що соціальні науки склалися в 

XIX столітті під впливом ліберальних переконань, які відділяли економіку 

від держави та соціальної сфери. Це визначило дисциплінарну структуру 

наук про суспільство, розподіл наук на економічну (про економіку), 

соціологічну (про соціальну сферу) і політичну (науку про державу і 

політику як її діяльність). Але ці науки вивчали Захід. Для аналізу незахідних 

країн існувало сходознавство, а примітивних суспільств – етнологія. Такий 

стан справ протримався аж до середини XX століття. Після Другої світової 

війни стало зрозумілим, що незахідні країни теж можуть вивчатися 

соціологією, політологією і соціологією, але при цьому виникає необхідність 

врахувати їх специфіку, відмінність від Заходу. Виникли інститути, що 

вивчають світові регіони, при цьому зростала значущість культурного 

чинника, на який раніше не звертали належної уваги. 

Соціальний капітал характеризують відносини між людьми. Але в 

таких загальних термінах концепція соціального капіталу деякою мірою 

парадоксальна тим, що вперше застосовує поняття капіталу не до економіки, 

а до соціальної сфери. Як уже було зазначено, розвиток інтересу до 

соціального капіталу виник з двох прагнень. З одного боку, зі спроби 

економістів-неолібералів розповсюдити поняття «капітал» на всі сфери 

суспільства для доказу переважання економіки над іншими сферами; з 

іншого – з прагнення критиків неолібералізму показати значущість 

позаекономічних чинників, які утворюють інші типи капіталу, що відіграють 

не менш важливу роль, ніж економічний капітал. Відтак, слід наголосити, що 
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соціальний капітал не можна розглядати поза соціально-економічною 

формою суспільства, оскільки він заснований на соціально орієнтованій 

ринковій економіці.  

Поняття про позаекономічний капітал відіграють у синтезі соціального 

знання й утворенні нових дисциплін велику роль. Це виходить з викладеного 

вище: більшість соціально-гуманітарних наук відчули потребу в поняттях 

«соціальний капітал», «людський капітал», «культурний капітал» та інших 

видах позаекономічного капіталу, що є закономірним процесом, 

спрямованим на визнання властивостей капіталу не лише в економіці, але і в 

суспільстві, людині та культурі.  

Між тим, узагальнення існуючих наукових підходів доводить, що 

поняття «соціальний капітал», незалежно від наукової сфери, в якій воно 

використовується, слугує для дослідження зв’язків і відносин, які виникають 

в умовах становлення і розвитку індустріального та постіндустріального 

атомізованого ринкового суспільства, в якому загострювалися проблеми 

соціального характеру. Через це важливе місце в наукових дослідженнях 

займають проблеми соціалізації громадян, забезпечення соціального 

характеру економіки і багатьох економічних процесів, посилення ролі 

держави як інституту, який регуює соціальні та економічні процеси. 

Зазначимо, що основу сучасного розуміння поняття «соціальний 

капітал» заклали Е. Дюркгейм і М. Вебер, у роботах яких значну увагу 

приділено питанням місця довіри в соціальних відносинах і процесах. Вони 

вважали, що за певних обставин довіра може поширюватися на соціальну 

групу або навіть і цілий соціум. Даний напрям наукових досліджень також 

був у центрі уваги таких науковців, як Г. Зіммель, А. де Токвіль, А. Шюц.  

Істотний внесок у розробку поняття «соціальний капітал» зробили і 

такі представники теорії обміну, як Р. Емерсон, М. Мос, Д. Хоманс, 

дослідники соціальних мереж, зокрема А. Радкліф-Браун. 

Новий поштовх до вивчення «соціального капіталу» та його ролі в 

сучасних соціальних та економічних процесах надали у 1970-ті рр. француз 



 26 

П. Бурдьє і американець Дж. Коулмен.  

П. Бурдьє встановив зв’язок між різними формами капіталу, називаючи 

при цьому соціальний капітал фактором, що конструює і диференціює 

поведінку людей. Згідно з визначенням П. Бурдьє, соціальний капітал – це 

сукупність фактичних і потенційних ресурсів, що пов’язані наявністю 

надійних соціальних мереж або менш інституційованих відносин на основі 

спільного знайомства та визнання [13, с. 248]. 

П. Бурдьє вважав, що соціальний капітал створюється на основі 

соціальних зобов’язань і взаємин. На його думку, члени певної соціальної 

групи мають власний капітал, з якого їм дозволено брати кредити [13]. Під 

кредитами він пропонував розуміти не фінансові запозичення, а сприяння, 

допомогу і вплив. Тому соціальний капітал він уважав продуктом діяльності 

колективу з чітко встановленою часткою відповідальності між його членами. 

Відповідно, П. Бурдьє зазначає, що соціальний капітал ґрунтується на певних 

внесках представників панівного класу (групи), які зацікавлені в підтримці та 

відтворенні соціальної єдності і збереженні своїх пануючих позицій. 

Дж. Коулмен досліджував соціальний капітал, спираючись на теорію 

раціонального вибору. За його визначенням, соціальний капітал є особливою 

формою відносин, що виникають за фактом періодично повторюваного 

персоніфікованого впливу між економічними суб’єктами та 

супроводжуються накопиченням двосторонніх очікувань і зобов’язань 

[Error! Reference source not found., с. 138]. Він уважав соціальний капітал 

суспільним благом, який створюється раціональним індивідом задля 

досягнення власної мети. Даний процес, на його думку, є неможливим без 

соціального договору, який ґрунтується на соціальних нормах та певною 

мірою на довірі.  

Як зазначає Дж. Коулмен, ідея соціального капіталу виникає у зв’язку з 

тим, що форми солідарності, які отримані під час первинної соціалізації, 

можуть руйнуватися в сучасному суспільстві. Такі традиційні інститути, як 

сім’я, сусідство у ньому втрачають своє значення та вагомість. Виникає 
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новий світ, в якому «непов’язані раніше чужаки відчувають близькість, а 

сусіди стають чужинцями» (пер. наш. – О.Г.) [Error! Reference source not 

found., с. 32]. Під час розвитку «природне соціальне середовище» 

витісняється «сконструйованим». Проте і «сконструйоване» середовище 

повинно стати близьким і природним для своїх членів.  

Відповідно, Дж. Коулмен показує, що люди в групі здійснюють 

контроль над ресурсами, в яких вони вбачають власний інтерес. Під 

ресурсами він має на увазі існуючі соціальні зв’язки і колективні цінності. 

Таким чином, соціальний капітал розуміється ним як капітал, що складається 

з індивідуальних цінностей, які поступово переростають у ресурси соціальної 

структури [Error! Reference source not found., с. 99].  

Дж. Коулмен зазначає: «Походження соціального капіталу пов’язане із 

змінами у відносинах серед індивідів. Якщо фізичний капітал повністю 

відчутний, будучи втіленим в очевидних матеріальних формах, то людський 

капітал менш відчутний. Він проявляється в навичках і знаннях, набутих 

індивідом. Соціальний же капітал ще менш відчутний, оскільки він існує 

тільки у взаєминах індивідів. Так само, як фізичний і людський капітали, 

соціальний капітал збільшує продуктивність праці. Наприклад, група, у 

середині якої існує повна надійність і абсолютна довіра, здатна зробити 

набагато більше порівняно з групою, що не має цих якостей» [82, с. 126]. 

Згідно з Дж. Коулменом, соціальний капітал відрізняється від інших 

видів своїм походженням. Фізичний і людський капітали характеризують 

індивідів, у той час, як соціальний капітал належить до сфери відносин між 

індивідами. Як відзначає з цього приводу швейцарський дослідник Р. Хєрп: 

«Команда футболістів має певний фізичний капітал у вигляді бюджету, 

пожертвувань спонсорів, інвентарю, приміщень для тренувань тощо, а також 

«людський» капітал, представлений добре тренованими і досвідченими 

гравцями. Проте нерідко доводиться бачити, як команда, що має непоганий 

фізичний капітал і блискучих гравців, програє більш «зіграній». Порядок б’є 

клас», – говорять спортивні коментатори. Це і є соціальний капітал» . 
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Дж. Коулмен допомагає завдяки поняттю соціальний капітал оцінити 

цілісність суспільства або організації, наприклад організації системи освіти, 

щоб пристосуватися до змін, зберегти суспільство, гуманістичний образ 

людини і культуру. Відносини людей, за Дж. Коулменом, можуть бути 

такими, що об’єднують і роз’єднують. Контроль за ними здійснюється 

владними відносинами, відносинами довіри, системою довіри і ринком. 

Владні відносини містять передачу права контролювати як об’єднуючі, так і 

роз’єднувальні дії. Відносини довіри характеризують готовність до спільного 

ризику – приймаючи якесь рішення, люди, які довіряють один одному, згодні 

розділити ризик невдачі. Система довіри характеризує переклад довіри з 

мікрорівня індивідуальних відносин на макрорівень суспільства, де довіра 

прийнята як соціальна норма. Гроші та ринок також є такими, що зв’язують 

індивідів у суспільство. Відтак, соціальні відносини виникають тоді, коли 

індивіди об’єднуються між собою, щоб краще використовувати 

індивідуальні ресурси. 

Важливим здобутком Дж. Коулмена є і те, що він уперше визначив 

соціальний капітал з позиції його функції. Він зазначив, що соціальний 

капітал «спрощує спілкування між індивідами і їх групами в межах 

соціальних структур» (пер. наш. – О.Г.).  

Дж. Коулмен у своїх наукових дослідженнях велику увагу приділяв 

взаємодії в межах груп. Завдяки цьому поняття «соціальний капітал» 

розширилося і стало включати такі елементи, як вертикальні та 

горизонтальні асоціації, а також принципи поведінки в них. При цьому 

вертикальні асоціації характеризуються існуючою системою ієрархічних 

взаємин і нерівним розподілом влади між членами [68]. 

Фундаментальна відмінність між трактуваннями соціального капіталу 

П. Бурдьє і Дж. Коулмена знаходиться в різниці розуміння сутності процесу 

соціальної взаємодії. Для П. Бурдьє процес соціальної взаємодії обмежується 

економічною необхідністю, тоді як для Дж. Коулмена цей процес є 

результатом вільного волевиявлення самих індивідів. П. Бурдьє аргументує 
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свою думку тим, що в основі створення соціального капіталу закладено 

економічний інтерес, спрямований на максимізацію прибутку завдяки прояву 

солідарності та колективним діям членів групи. Дж. Коулмен уважає 

соціальний капітал ресурсом раціональних громадян, які завдяки ньому 

збільшують свої індивідуальні можливості. Таким чином, для Дж. Коулмена 

соціальний капітал – це форма контракту, який укладається між 

незалежними від економічних чинників індивідами. Соціальний капітал таким 

чином виступає своєрідною платформою, на якій в індивідів з’являється 

можливість задовольняти свої егоїстичні цілі. 

Відмінності у наведених трактуваннях соціального капіталу важливо 

брати до уваги, оскільки оцінка соціального капіталу, яка використовується 

П. Бурдьє, включає матеріальні поняття і цінності, тоді як підхід 

Дж. Коулмена передбачає тільки поняття мотивації на індивідуальному рівні. 

Іншими відомими дослідниками соціального капіталу, послідовниками 

Дж. Коулмена і П. Бурдьє, стали Р. Патнем, Е. Кокс, А. Порте, Ф. Фукуяма і 

Н. ван Лін. 

Дослідження Р. Патнема та Е. Кокс у сфері соціального капіталу 

ґрунтувалися на ідеях Дж. Коулмена і будувалися на детальнішому вивченні 

таких понять, як «довіра» і «соціальна приналежність». Відштовхуючись у 

своїх дослідженнях від зв’язків і соціальних відносин, вони з метою опису 

«колективного соціального капіталу» вирішили об’єднати всіх індивідів у 

межах однієї території. Е. Кокс визначила, що оцінити соціальний капітал 

можна за ступенем задоволеності людей рівнем взаємодії їх один з одним. 

Вона відмітила, що незадоволення і відсутність кооперації в суспільстві 

призводить до послаблення демократії і погіршення соціального середовища 

[Error! Reference source not found.]. 

Р. Патнем вивчав соціальний капітал на прикладі Італії. Він 

використовував поняття «колективний соціальний капітал», щоб пояснити 

відмінності в рівнях демократії і економічному розвитку в регіонах цієї 

країни. Р. Патнем з’ясував, що горизонтальні зв’язки в північних районах 
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країни, що характеризуються високою мірою участі громадян у суспільному 

житті, соціальною довірою і прагненням до кооперації, створюють 

сприятливі умови для вибору ефективного уряду і досягнення соціального 

благополуччя регіону, тоді як вертикальні зв’язки в південних районах 

країни, влада землевласників, що характеризується концентрацією, меншою 

мірою участі громадян у суспільних справах, веде до соціальної нерівності. 

Вивчаючи історію країни, Р. Патнем прослідкував цю залежність, починаючи 

з періоду Середньовіччя, і зробив висновок, що «суспільства не ставали 

громадянськими тільки тому, що вони були багаті, а вони стали багатими 

тому, що вони були громадянськими» (пер. наш. – О.Г.) [Error! Reference 

source not found., с. 84]. У цьому твердженні закладено обов’язкову умову – 

створення і закріплення суспільних норм, які сприяють установленню 

соціально-економічного порядку. 

Р. Патнем виділив дві форми соціального капіталу: той, що включає, і 

той, що виключає. Той, що включає, здатний групувати людей з різних 

соціальних сфер. Той, що виключає, має завданням посилювати єдність і 

підтримувати її однорідність. Але в обох випадках використання соціального 

капіталу передбачає використання соціальних зобов’язань, які, у свою чергу, 

допомагають досягненню колективних цілей. У цілому Р. Патнем визначив 

соціальний капітал як рису соціальної організації, що включає зв’язки, норми 

і соціальну довіру, які полегшують координацію і кооперацію заради 

загального блага.  

Важливо відзначити, що саме Р. Патнем став засновником застосування 

поняття «соціальний капітал» для з’ясування перспектив громадської 

активності, політичної участі і демократії. Предметом його інтересу була 

участь людей у союзах, у громадських асоціаціях, у церквах і релігійних 

асоціаціях, у політичних партіях і організаціях. Його цікавила причетність до 

політики як її активних діячів, так і простих людей. Соціальний капітал при 

цьому він розглядав як добру волю, співпрацю, симпатію і соціальну 

взаємодію, що є фізичним і психічним здоров’ям суспільства і громад. Тому 
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цього автора часто називають дослідником демократії в епоху глобалізації. 

Р. Патнем виробив методику порівняльного аналізу міри розвиненості 

соціального капіталу для різних країн. У монографії «Гра в боулінг 

наодинці» він показує ті параметри соціального капіталу, які забезпечують 

політичну демократію в протилежність ізоляції і апатії [Error! Reference 

source not found.]. Це – політична участь, громадська участь, релігійна 

участь, взаємодія на робочому місці, неформальні соціальні зв’язки, 

альтруїзм, участь у добровільних асоціаціях, у добродійності, взаємність, 

чесність, довіра, малі групи, соціальні рухи, мережі. Ці параметри 

соціального капіталу дозволили йому в роботі «Демократія в розвитку» 

зробити порівняльне дослідження розвиненості соціального капіталу в США, 

Франції, Німеччині, Іспанії, Швеції, Австралії, Японії і на цій підставі 

зробити висновки про ступінь розвиненості демократії в цих країнах [Error! 

Reference source not found.]. 

Р. Патнем був переконаний, що індивідууми, які регулярно 

зустрічаються на зборах для обговорення будь-яких питань, які їх хвилюють, 

так або інакше набувають навичок спільних дій, і в результаті стають 

суб’єктами регіональної політики. Саме на цьому ґрунті зростає та сама 

взаємна довіра, яка є основою публічної політики, ефективного управління і, 

як наслідок, економічного зростання.  

Слід зазначити, що розуміння соціального капіталу, запропоноване 

Р. Патнемом, є, імовірно, найбільш вузьким серед усіх сучасних дослідників. 

Воно підкреслює значущість соціальних зв’язків і існуючих норм поведінки. 

На думку більшості інших авторів, соціальний капітал включає цінності і 

установки, які слугують фундаментом для правил поведінки і мотивації 

членів певного співтовариства. Виходячи з цього, у суспільстві виникає віра і 

усвідомлення того, що крадіжки, неповага до інших людей, насильство тощо 

є злочинами. І саме через це громадянин вирішує голосувати навіть тоді, 

коли він знає, що його голос не змінить кінцевого результату. Він робить це, 

оскільки вважає участь у голосуванні своїм громадянським обов’язком. Цей і 
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багато інших прикладів громадської поведінки створюють, зокрема, ресурс 

місцевого самоврядування, необхідний для його життєздатності.  

А. Порте, ґрунтуючись на цій ідеї, проаналізував чинники, що 

впливають на успішну інтеграцію іммігрантів в американське суспільство. 

Проведене ним дослідження виявило, що соціальна структура, в яку входять 

іммігранти, прибуваючи до країни, є основним чинником, що впливає на їх 

рішення залишитися. Він зазначив, що китайці через особливості своєї 

культури, міцність зв’язків, продиктованих національними звичаями і 

традиціями, мають більше шансів прижитися в чужій країні, оскільки в їх 

громадах існує традиційна підтримка земляцтва, заснована на родинних 

зв’язках. На думку А. Порте, соціальний капітал є одночасно і наслідком, і 

причиною добробуту індивіда, окремих груп, нації в цілому. При цьому, за 

його оцінками, соціальний капітал сприяє економічному розвитку, зниженню 

рівня злочинності [Error! Reference source not found.].  

Науковець виділив три основні функції соціального капіталу залежно 

від його ролі в суспільстві, а саме: 

1) форма соціального контролю; 

2) джерело сімейної підтримки; 

3) джерело отримання благ шляхом використання різних соціальних 

зв’язків [Там же]. 

Ф. Фукуяма визначає соціальний капітал як «збірку неформальних 

правил або норм, що поділяються членами групи і що дозволяють їм 

взаємодіяти один з одним» [163, с. 43]. При цьому у своїх роботах він 

акцентує на значущості взаємної довіри у процесі співпраці. Ф. Фукуяма 

називає її «посередницьким чинником, що є ключовим елементом у зниженні 

трансакційних витрат муніципалітетів і місцевих підприємств, а також 

дозволяє людям ефективніше працювати разом» [163, с. 168]. 

Н. ван Лін розглядає соціальний капітал на підставі теорії соціальних 

структур і дій, соціальних відносин [Error! Reference source not found.]. Він 

виходить з того припущення, що індивідуальні або корпоративні «чинники» 
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мають мотивацію на інструментальні «відносини» з іншими «чинниками», 

щоб ефективніше використовувати їх ресурси для збільшення прибутку. 

Соціальний капітал, таким чином, представляється йому корисним для 

суспільства. Н. ван Лін представляє суспільство у вигляді трирівневої 

матриці, що складається із соціальних, економічних і політичних відносин. 

На думку Н. ван Ліна, індивіди в кожному з цих просторів мають різні 

капітали: матеріальне багатство – в економічних, відношення до влади – в 

політичних, репутацію – в соціальних відносинах. Причому, репутація, на 

його думку, є квінтесенцією довіри до людини з боку інших представників 

соціуму. 

Слід підкреслити, що всі дослідники соціального капіталу, незалежно 

від їх наукової платформи, виділяють такі його елементи: взаємна довіра і 

приналежність до групи. Між тим, методи діагностики соціального капіталу в 

науковців є різними. П. Бурдьє робить акцент на соціальних відносинах, які 

дозволяють індивідам, об’єднуючись у групи, акумулювати наявні в них 

ресурси [14]. Оцінити соціальний капітал, – як зазначає Дж. Коулмен, – 

можна, використовуючи індивідуальні показники [Error! Reference source 

not found.]. У цьому ключі соціальні процеси, що відбиваються на основі 

соціального капіталу, оцінюються шляхом об’єднання результатів оцінки 

рівня взаємної довіри індивідів і міри їх співпраці. Такі результати 

отримуються шляхом соціологічного опитування.  

На думку А. Порте і Ф. Фукуями, соціальний капітал накопичується в 

неурядових організаціях, асоціаціях, клубах, тому важливим елементом його 

виміру є використання таких індивідуальних індикаторів, як сила зв’язків, 

кількість учасників організації тощо. 

Отже, соціальний капітал, виступаючи сукупністю двох форм 

(структурної і когнітивної), безпосередньо впливає на розвиток територій. 

Структурний соціальний капітал полегшує інформаційні обміни, сприяє 

консенсусному ухваленню рішень шляхом розподілу ролей і функцій, 

формуванню соціальних зв’язків і відносин, заснованих на правилах і 
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процедурах. Це відносно об’єктивна і зовні видима форма соціального 

капіталу.  

Когнітивний соціальний капітал включає норми, цінності, що 

базуються на довірі, тому його можна назвати суб’єктивним.  

Ці форми можуть існувати як разом, так і окремо. Наприклад, взаємини 

між сусідами можуть будуватися поза межами певної соціальної структури. 

При цьому наявність на рівні певного регіону великої кількості громадської 

організацій необов’язково говорить про наявність сталих особистих зв’язків 

між їх членами, оскільки можлива участь у цих організаційних є 

формальною. 

Отже, соціальний капітал проявляється у встановленні і підтримці 

громадянами особливих відносин з іншими людьми (агентами або дійовими 

особами). Ці відносини пов’язані з очікуваннями того, що інші агенти 

виконуватимуть свої зобов’язання на основі укладених формальних та 

неформальних договорів, норм, правил [68].  

При цьому соціальний капітал може конвертуватися і в інші форми 

капіталу, зокрема в економічний та фінансовий. Як і інші види, соціальний 

капітал приносить конкретні дивіденди, які неможливо було б отримати за 

його відсутності. Між тим, його не можна конвертувати скрізь, його дія не 

абсолютна, а підходить лише для окремих ситуацій і в межах окремих 

територій.  

Присутність соціального капіталу в групах може підвищувати 

продуктивність і прибутки усередині цих груп. Але слід ураховувати і те, як 

соціальний капітал впливає на розвиток окремої території або держави в 

цілому. Так, збільшення прибутків окремих груп, засноване на соціальному 

капіталі цих груп, може бути досягнутим за рахунок зниження (іноді 

значного) прибутків усіх інших груп. Іншими словами, соціальний капітал 

характеризується значними зовнішніми ефектами.  

Разом із наведеними «класичними» типами капіталу сьогодні 

визначаються й інші види капіталу. Так, зокрема низкою дослідників 
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сьогодні використовується поняття «культурний капітал», яке характеризує 

культуру суспільства, відтворення культурних зразків, вклад окремого 

соціуму у світову культуру. Найбільший вклад до його розробки вніс 

П. Бурдьє, який зазначав, що культурний капітал може бути представлений у 

трьох станах: «інкорпорованому стані, тобто у формі тривалих диспозицій 

розуму і тіла; стані, що об’єктивувався, – у формі культурних товарів 

(картин, книг, словників, інструментів, машин тощо); інституціоналізованому 

стані, тобто у формах об’єктування» [14, с. 60].  

П. Бурдьє ввів і поняття «символічного капіталу», який є підсистемою 

культурного капіталу і характеризує здатність людей до сприйняття 

символічного змісту культури. Іншими словами, символічний капітал означає 

здатність людини до володіння символами своєї культури, адекватного 

вираження культури суспільства в окремій людині. П. Бурдьє пише, що 

політичний капітал, наприклад, є формою символічного капіталу, кредитом, 

заснованим на вірі та визнанні, точніше, на незліченних кредитних операціях, 

за допомогою яких агенти підміняють людину або предмет тією самою 

владою, яку вони за нею визнають [13]. 

Також поширеними є поняття «інтелектуального капіталу», що 

характеризує знання, творчі, розумові здібності людей; «організаційного 

капіталу» – корпоративних можливостей організації; «адміністративного 

капіталу» – свого роду управлінського капіталу, здатності до ефективного 

управління; «споживчого капіталу» – стійких відносин, що мають історію, з 

клієнтами і споживачами торговельної марки (бренду).  

Проте можна стверджувати, що поняття «соціальний капітал» є 

центральним у низці названих категорій. Воно показує значущість 

суспільства і групових соціальних утворень, спільнот для функціонування 

усіх його елементів і сфер: економіки, політики, освіти і духовної сфери, 

будучи, таким чином, інтегральною характеристикою, адже саме відтворення 

суспільства в цілому, довіра в ньому, створюють основу для функціонування 

окремих його сфер. Тому соціальний капітал має велике значення для 
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управління суспільством. 

Елементами соціального капіталу є соціальні зв’язки, засновані на 

довірі членів спільноти один до одного, легітимізовані правила і норми, які 

регулюють взаємодію в межах спільноти, а також інститути, які 

забезпечують її нормальне функціонування. 

До цього можна додати позитивні цілі членів групи або спільноти, 

оскільки не будь-який соціальний зв’язок або мережа відповідає поняттю 

соціального капіталу. Норми ж, що створюють соціальний капітал, навпаки, 

повинні включати такі чесноти, як правдивість, обов’язковість, взаємність. У 

зв’язку з цим М. Вулкок відзначає, що «…сім’я, друзі, асоціації мають одну 

цінну якість – можуть вистояти разом під час кризи та набути матеріальних 

цінностей. Такі співтовариства складають основний фонд соціальних зв’язків 

і цивілізованих асоціацій. Вони можуть протистояти конфронтаційному 

суспільству й уразливості» (пер. наш. – О.Г.) [Error! Reference source not 

found., с. 22]. Саме партнерство, на думку М. Вулкока, виступає ресурсом 

соціального капіталу, оскільки його формування – це процес, який залучає 

різних «гравців» з різних секторів суспільства в єдине ціле для досягнення 

загальних цілей.  

Тому не випадково в сучасній теорії і практиці управління 

регіональним розвитком поняття соціального капіталу широко 

використовується. Життя сучасного соціуму ґрунтується на принципах 

демократії і громадянського суспільства, в основу яких спочатку закладено 

соціальний капітал, а ініціатива громадян і згуртоване суспільство – запорука 

процвітання як окремих громад, так і суспільства в цілому. Розгляду цих 

питань присвячено наступні підрозділи. 

 

1.3. Роль соціального капіталу у процесі регіонального розвитку  

 

На переконання Ф. Фукуями, Україна (втім, як й інші пострадянські 

країни) сьогодні є однією з країн, які гостро страждають від девальвації 
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соціального капіталу [162]. І дійсно, наслідки цього соціального феномену 

відчувають на собі всі члени нашого соціуму, що проявляється у відсутності 

довіри, взаємовиручки і кооперації навіть на рівні мікрогруп.  

Між тим, наявність суспільства, де різні соціальні групи консолідовані, 

не є соціальною утопією. Навіть П. Бурдьє, який представляє суспільство 

таким, що перманентно роздирається класовими конфліктами і боротьбою за 

владу, не виключає такої можливості. Він пише: «Хоча імовірність об’єднати 

агентів у сукупність, реально або номінально (за допомогою делегування), 

тим більше, чим ближче вони в соціальному просторі, чим більше вони 

належать до більш гомогенного класу, але і зближення найбільш віддалених 

груп теж не завжди є неможливим» [12, с. 57]. Поза сумнівом і те, що в самих 

різних суспільствах існують такі співтовариства, члени яких можуть 

отримувати переваги з інституціолізованої довіри один до одного, 

соціального капіталу. Але кількість таких груп, їх вплив на соціальні процеси 

залежить від низки чинників, серед яких П. Бурдьє виділяє соціальні та 

історичні традиції, поширені на території проживання таких груп. Тому, 

очевидно, що нинішня ситуація в українському соціумі має історичне 

коріння. 

П. Бурдьє акцентує увагу на можливості інтеграції різних соціальних 

груп на основі національної самосвідомості. Зокрема, він говорить: «Так, 

якщо ймовірніше мобілізувати в одній реальній групі тільки робочих, ніж 

робітників і їх працедавців, то можливо, наприклад, під загрозою 

міжнародної кризи, спровокувати їх об’єднання на базі національної 

ідентифікації (це так частково тому, що кожен соціальний простір 

національностей у результаті власної історії має власну структуру, 

припустимо, у вигляді специфічних розбіжностей в ієрархії економічного 

поля)» (пер. наш. – О.Г.) [Error! Reference source not found., с. 58.]. 

При цьому Ф. Фукуяма вважає демократію причиною формування 

соціального капіталу в суспільстві, відзначаючи однозначний зв’язок між 

наявністю в суспільстві ліберальної демократії і великого соціального 
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капіталу. Це пояснюється тим, що в ліберальній демократії вагомо 

представлені інтереси різних соціальних груп, що перешкоджає руйнуванню 

соціального капіталу.  

Хоча, говорячи про ліберальну демократію, не можна не відмітити, що 

в сучасному західному суспільстві досить широко представлені елементи 

атомізації суспільства як побічного ефекту розширення незалежності і 

автономізації особи. Ф. Тьонніс говорив про перехід від побудованої на 

ірраціональній сутнісній волі «громади» (Gemeinschaft) до «суспільства» 

(Gesellschaft), що функціонує на основі раціональної виборчої волі. При 

цьому він протиставляв культуру і цивілізацію, вказуючи на бездушшя і 

бездуховність цивілізації порівняно з «людянішою» культурою [Error! 

Reference source not found.]. У цілому оптимістично налаштований по 

відношенню до капіталізму М. Вебер у фіналі своєї праці «Протестантська 

етика і дух капіталізму» все ж попереджав про можливі наслідки розширення 

незалежності особи і затвердження самоцінності голого розрахунку: 

«Бездушні професіонали, безсердечні ласолюби – і ці нікчемності вважають, 

що вони досягли ні для кого раніше не доступного ступеня людського 

розвитку» [20, с. 207].  

Співзвучною цьому є думка сучасного японського громадського діяча 

Д. Ікеда, який, дискутуючи з Ф. Фукуямою, висловлює скептицизм, кажучи 

про «приживаність» цінностей Заходу в Японії (країні, в якій, згідно з 

Ф. Фукуямою, взаємовплив Сходу і Заходу приніс найбільші плоди): «Все ж 

ліберальні суспільства, що несуть прапори свободи і демократії, навряд чи 

зараз знаходяться в ситуації, коли можуть назвати себе переможцями. Японія 

зовсім не є єдиною країною, де свобода звиродніла в потурання, демократія – 

в охлократію, миролюбність – у боязкість і самовдоволення, пошана прав 

людини – в те, що власні права ставляться понад усе» [59].  

Дійсно, можна погодитись, що окремі приклади підтверджують 

виражену на теоретичному рівні закономірність: автономізація і атомізація 

особи (характеристики ідеального типу «вільної людини» ліберальної 
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демократії) об’єктивно суперечать не заснованому на розрахунку і в цьому 

сенсі в тій або іншій мірі ірраціональному об’єднанню людей. Але в цілому 

не викликає сумніву той факт, що ліберально-демократичні процедури є 

необхідною умовою для створення добровільних асоціацій різного роду, які, 

згідно з багатьма дослідниками, є джерелами накопичення соціального 

капіталу. 

Через згадані причини в умовах поляризації та фрагментарності 

радянського суспільства 1920 – 30-х рр., викликаних громадянською війною, 

найгострішими соціальними і класовими протиріччями, голодом, відбувалася 

масштабна девальвація не лише соціального, а всіх нематеріальних видів 

капіталу, розрив соціальних зв’язків, взаємна недовіра набули масового 

характеру. Так, якщо говорити про культурний капітал, то відіграли свою 

роль, наприклад, розгром старої професури, створення робітфаків 

(масовізація освіти), девальвація статусу освіти (елітарною соціальною 

групою стали промислові робітники). Численні зміни ієрархій цінностей 

протягом короткого періоду (капіталізм – «військовий комунізм» – НЕП – 

соціалізм) суттєво порушили відтворення символічного капіталу.  

Дискурси соціального протистояння у формі класової винятковості, 

боротьби, пошуку внутрішніх ворогів постійно відтворювалися і на 

ідеологічному рівні. Суттєво, що дискурси не були риторичними, а їх 

відтворення ритуальним, навпаки, вони підтримувалися регулярними 

каральними практиками, що ініціювались «згори». Природно, що все 

вищенаведене не сприяло консолідації суспільства. Мобільність членів 

радянського суспільства була понижена за допомогою інститутів прописки, 

трудової книжки тощо, що об’єктивно знижувало здатність зав’язувати нові 

соціальні зв’язки, адже очевидно, що висока мобільність громадян сама по 

собі змушує їх до розвитку здібностей ефективної комунікації і партнерства. 

Очевидно і те, що люди, котрі звикли до закритого кола спілкування зі 

стабільним складом належною мірою не лише не матимуть навичок 

зав’язування нові ефективні соціальні зв’язки, але і протистоятимуть 
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проникненню у своє коло «чужаків». У результаті девальвація соціального 

капіталу набула характеру, що самовідтворюється: несхвальне, як правило, 

ставлення до новачків об’єктивно знижує можливість мобільності і 

відповідно підвищує значущість поточного місця роботи, що, у свою чергу, 

породжує несхвальне ставлення до новачків. 

Мабуть, спочатку передбачалося здолати зниження ефективності праці 

як наслідок девальвації соціального та інших нематеріальних видів капіталу 

за допомогою засобів примусу і посилення дисципліни. Використовуючи 

поняття «політичної анатомії» М. Фуко, можна говорити про особливості цих 

засобів. Так, М. Фуко стверджував, що «людське тіло вступає у відносини 

влади, які ретельно обробляють його, руйнують його порядок і збирають 

його наново… Дисципліна, з одного боку, перетворює тіло на «здатність», 

«придатність», яку прагне збільшити тіло, а з іншого – змінює напрям енергії, 

могутність, яка може бути її результатом, і перетворює його на відносини 

неухильного підпорядкування» [162, с. 202]. У той же час механізми прямого 

примусу, що вимагають тотального спостереження та контролю і не 

включають елементи мотивації (окрім пов’язаних із загрозою покарання), 

самі по собі достатньо витратні і малоефективні. Очевидно, що була зроблена 

спроба субституції як механізмів прямого примусу, так і впливу 

девальвованого соціального капіталу символічним капіталом на ідеологічній 

основі, причому у виробничій сфері реалізація символічного капіталу 

відбувалася на основі ієрархії статусів патерналізму. Символічний капітал 

(статуси) і соціальний капітал (інституціолізована довіра, соціальні мережі) 

сильно взаємопов’язані. Проте якщо розглядати функціонування 

нематеріального капіталу як інструмент соціального обміну, то слід визнати, 

що механізми обміну в ієрархічній структурі символічного простору (статус) 

більш опосередковані (тобто менш ефективні), ніж у соціальних мережах 

(соціальний капітал). 

Коли йдеться про різні види нематеріального капіталу, то під ними 

розуміється, передусім, категорія, що характеризує іноді важко визначувані, 
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але об’єктивно існуючі закономірності людських відносин. На нашу думку, 

однією з відмінностей соціального і символічного капіталів є те, що сенси 

символічного капіталу завжди детерміновані, тоді як соціальний капітал 

виступає радше як функція, здатна поєднувати різні сенси. Це пов’язано з 

природою цих видів нематеріального капіталу: пріоритет міжособової довіри, 

властивий соціальному капіталу, визнається як ідеал для більшості соціумів. 

У той же час статуси, властиві символічному капіталу, носять 

сконструйований, унікальний для кожного суспільства і кожного історичного 

періоду характер. 

Зазначимо, що систему патерналістських відносин слід також віднести 

до символічного капіталу. Насправді, із символічної точки зору, патерналізм 

– це неформальна система ієрархізованих статусів, наповнених символічним 

сенсом. У певному розумінні до феноменів символічного капіталу можна 

віднести контрастний розподіл на «своїх і чужих», «друзів і ворогів», 

властивий, зокрема, комуністичній ідеології. Такий розподіл – це формула 

героїчного міфу, що продовжує і деталізує процес персоналізації основних 

проблем співтовариства. Використовуючи термінологію П. Бурдьє, 

«символічний капітал йде до символічного капіталу, … реальна автономія 

поля символічного виробництва не перешкоджає тому, що воно залишається 

підлеглим у своєму функціонуванні примусу, який панує в соціальному світі, 

… співвідношення об’єктивних сил прагне відтворити себе у співвідношенні 

символічних сил, у баченні соціального світу. Таким чином, утверджується 

незмінність цих співвідношень сил» [14, с. 71].  

Те ж саме можна сказати і відносно соціального й інших видів 

нематеріального капіталу. Як і економічний капітал, соціальний капітал у 

міру інвестування тільки зростає, оскільки чим інтенсивнішою є практика 

кооперації та взаємовиручки, тим міцнішою й ефективнішою стає мережа 

солідарності та більшим ступінь взаємної довіри. У певному розумінні можна 

говорити про те, що інтеграційні соціальні механізми стимулюють 

формування соціального капіталу, що, у свою чергу, здійснює стимулюючий 
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вплив на інтеграційні процеси. Аналогічно, якщо соціальний капітал 

піддається девальвації, то практики взаємовиручки дають менше віддачі, 

отже, стають менш привабливими. Іншими словами, запущений механізм 

девальвації зупинити важко. 

У результаті розвиток подій у радянській Україні у сфері 

функціонування соціального капіталу співпав з уявленнями про те, що 

індивідуалізм окремої особи несумісний з інтересами суспільного цілого, 

вільні індивіди не можуть існувати як приватні особи, а рано чи пізно мають 

бути знову об’єднані в селянські спільноти, ремісничі артілі або 

середньовічні цехи.  

Відповіддю державного керівництва на свою нездатність побудувати 

безконфліктне суспільство загальної гармонії в усьому соціумі стала ідея 

реалізувати такі відносини «з чистого аркуша» в замкнутому просторі 

промислових підприємств, що будуються, і утворюваних колгоспів. У 

результаті у 1930 – 1980 рр. в українському суспільстві відбувалася 

прогресуюча атомізація. Завдяки знищенню приватної власності і 

одержавленню основних соціальних інститутів владі вдалось не допускати 

зміцнення багатьох соціально значущих незалежних горизонтальних зв’язків 

між індивідуальними суб’єктами, а також усіх дійсно добровільних 

недержавних громадських, господарських і політичних організацій, здатних 

відкрито захищати інтереси своїх членів. Принаймні, публічне вираження 

таких приватних інтересів стало неможливим.  

Величезні громадські організації радянського часу не могли бути 

дійсно громадськими. Унаслідок формалізму ідеологічні формули стали 

сприйматися як риторичні заклинання, а ритуали організацій прийняли 

вихолощений, позбавлений первинного сенсу характер, призводячи до 

розчарування прибічників. Через свій розмір і формалізованість громадські 

структури не виконували одного з головних завдань громадської організації – 

задоволення потреби людини в соціалізації, в горизонтальних неформальних 

зв’язках. Відбувалася девальвація соціального капіталу, яка 
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характеризувалася посиленням недовіри як до громадських, так і до 

політичних інститутів. 

Певною мірою можна погодитись з М. Буравим, який стверджував, що 

Радянський Союз був тоталітарною державою, в якій не було суспільства, а 

партійна держава була всім [Error! Reference source not found.]. У своєму 

соціальному житті «середньостатистична» радянська людина виявилась 

безпорадною перед партійно-державною машиною, яка узурпувала основну 

частину матеріальних і символічних ресурсів. Потужність державної машини 

використовувалась передусім для підривання основ можливої консолідації 

будь-яких самостійних громадських сил, через що суспільство перетворилось 

на сукупність статистичних груп, при цьому основна частина радянського 

суспільства перебувала в аморфному стані.  

У зв’язку з девальвацією соціального капіталу актуалізувалась 

проблема соціальної апатії працівників. Централізація, що пригнічувала 

ініціативу, мала наслідком відсутність будь-яких спроб громадян самостійно 

вирішити місцеву проблему. Посилення адміністративного впливу, в 

принципі, здатне ефективно вирішувати проблеми практично будь-якої 

складності, але при цьому перед керівниками стоятиме завдання постійного 

контролю практично всіх питань, включаючи найнезначніші, що на практиці 

було абсолютно нереальним. Складність ситуації полягала і в тому, що навіть 

мотивація (матеріальна або нематеріальна) ініціативності не сприяла 

вирішенню розвитку громадської активності, адже ініціативність має на увазі 

розширення меж допустимого ризику. Ініціативність людини означала для 

всіх ієрархічних сходів відповідальність за можливий ризик, відтак, довіру до 

цієї людини, якої в СРСР не було і, мабуть, і не могло бути. Як зазначає 

М. Буравий, головним недоліком радянського ладу була не дефіцитна 

економіка, а нездатність вводити нововведення, оскільки інновації вимагають 

мінімального рівня секретності, довгострокових перспектив, правової 

держави [Error! Reference source not found.]. За умов же міжособової 

недовіри, девальвації соціального капіталу реальне стимулювання 
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ініціативності людей ускладнене або неможливе, а пасивна життєва позиція у 

свою чергу, призводить до ще більшої девальвації. 

Необхідно, звичайно, враховувати, що коли йдеться про девальвацію 

соціального капіталу, то мається на увазі радше наукова категорія, ніж 

фактичне зникнення цього виду нематеріального капіталу. У випадку 

українського суспільства радянського періоду, на нашу думку, відбувалось 

«перетікання» соціального капіталу до сфери неформальних відносин на 

рівні сім’ї, друзів, вузького кола родичів, знайомих.  

Як зазначає Т. Шанін, в 1930 – 80-ті рр. радянське суспільство містило 

великий компонент неформальних взаємовідносин [Error! Reference source 

not found.]. Надмірна централізація, бюрократичні недоречності, проблеми у 

виробництві, розподілі й обміні, обмежені послуги і занепад ремісництва, 

дефіцитні та недостатньо розвинені кредитні відносини долалися через 

широкий спектр неформальних відносин, які навіть мали вплив на 

економічний розвиток. Неповоротка радянська економіка пожвавлювалася 

діями «товкачів», які, будучи майстрами міжособових відносин, прийшли до 

бартерної торгівлі за принципом «послуга за послугу, товар за товар» [Там 

же]. Відоме явище, що отримало назву «блат», який передбачав 

використання особистих контактів (каналів, мереж) для отримання доступу 

до суспільних ресурсів і привілеїв, у радянській системі згладжувало «гострі 

кути» командної економіки. 

З цього приводу Н. Євдокимова-Дінелло зазначила, що не гроші, а 

взаємини між людьми слугували основною радянською «валютою» [55]. 

Фактично немонетарні відносини охоплювали увесь спектр соціального 

життя – від отримання продуктів до політичного патронажу. Певною мірою 

величезному ринку немонетарного обміну прикладом була вся командна 

система, антимонетарна за своєю суттю.  

До зміщення соціального капіталу в сектор експолярної економіки 

належить і феномен вибіркової інтеграції різних членів соціуму. Засноване на 

цьому суспільство Німецької Демократичної Республіки в соціології 
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об’єднаної Німеччини отримало найменування «суспільство ніш» 

(Nischengesellschaft) [Error! Reference source not found.]. У цьому 

суспільстві друзі допомагали один одному знаходити дефіцитні товари і 

справлятися з бюрократією. Типові групи друзів, наприклад, з двох десятків 

чоловік часто об’єднували людей самих різних занять, від лікарів до 

автомеханіків, кожен з яких мав зв’язки, корисні для групи. Проте дивним 

чином ці групи, в яких панували дружні відносини і які були прикладом 

цінності колективізму, були своєрідною формою відкидання офіційного 

соціалізму, заміною офіційним партійним об’єднанням, таким як юнацькі і 

жіночі групи, на вступі до яких наполягала влада. Таким чином, довірчі 

взаємини перемістилися в досить вузьку сферу міжособових взаємин, яку 

була не в змозі контролювати держава. Варто відмітити, що німецькі «типові 

групи друзів з двох десятків чоловік» за кількістю членів не цілком типові 

для дружніх зв’язків у СРСР, мабуть, через те, що радянська держава була 

ефективнішою в тотальному контролі над різними сферами життя людини 

(згадаємо розхоже радянське вираження: «Більше двох не збиратися»). 

В Україні в пострадянську епоху, коли роль грошей як посередника і 

самоцілі життєдіяльності незмірно зросла, ситуація, по суті, не змінилася. Без 

соціального капіталу радянського ґатунку, тобто без взаємної довіри між 

пов’язаними певними взаємовигідними відносинами, взаємними 

очікуваннями і зобов’язаннями людьми, а також без згоди наслідувати певні 

норми поведінки, досить важко поступити на роботу в деякі установи, 

наприклад, до банку або до Міністерства. І це все відбувається за ситуації, 

коли через недосконалість законодавства «формальна надійність» 

залишається недосяжною. Важливо, що опора на друзів, колег і знайомих в 

українській дійсності заснована на довірі, що виходить з особистого знання 

цих людей. Тобто заснована на знанні конкретної людини довіра до неї 

носить найбільш первинний характер, хоча довіра усередині групи особисто 

незнайомих один з одним людей більш універсальна і зручна з точки зору 

функціонування суспільства, а цього, на жаль, в українському суспільстві 
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досі не вистачає, саме через девальвацію соціального капіталу. 

Резюмуючи викладене вище, зазначимо, що девальвація соціального 

капіталу в українському суспільстві нині є закономірним підсумком 

державних практик минулих десятиліть. Для радянського суспільства були 

характерні масштабна девальвація соціального капіталу через низку 

чинників, а також відсутність передумов для накопичення цього виду 

нематеріального капіталу. Причинами девальвації стали, по-перше, всеосяжні 

внутрішні конфлікти, що сталися протягом відносно короткого часу 

(міжусобна громадянська війна, продрозкладки, голод, насильницька 

колективізація, згортання НЕПу, масові репресії). По-друге, пануюча 

ідеологія інтернаціоналізму перешкоджала накопиченню нематеріального 

капіталу на основі чинника національної ідентичності. По-третє, відмова від 

ліберально-демократичних процедур при функціонуванні радянської 

держави, соціальні репресії фактично робили неможливим створення 

добровільних асоціацій різного роду, які, згідно з багатьма дослідниками, є 

джерелами накопичення соціального капіталу. Останнє надалі закономірно 

призвело до атомізації, аморфності радянського суспільства. 

З метою компенсації процесу девальвації соціального капіталу було 

зроблено спробу його зміни символічним капіталом на ідеологічному ґрунті, 

причому в багатьох сферах реалізація символічного капіталу відбувалася на 

основі ієрархії статусів патерналізму. Проте механізми соціального обміну в 

ієрархічній структурі символічного простору (статус) менш ефективні, ніж у 

соціальних мережах (соціальний капітал).  

Поза сумнівом, така ситуація не може існувати в демократичній 

державі ХХІ ст., оскільки наявність необхідного соціального капіталу є, як 

підкреслювалося раніше, обов’язковою умовою для ефективного 

регіонального розвитку. 

При цьому відзначимо, що ефективна демократія базується на двох 

основних принципах: розумінні громадянами необхідності брати участь у 

суспільному житті, бути терпимими і шанувати права інших людей, а також 
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дотримуватися правил громадської поведінки. Тому в період, коли соціальне, 

економічне і політичне життя України зазнає величезних змін, суспільству 

необхідно запропонувати певну нову соціальну ідею, яка б підтримувалася 

всім українським суспільством. Такою ідеєю може стати формування 

активних громадян. Саме вони можуть стати ключем до формування 

громадських структур, заснованих на соціальному партнерстві, яке 

неможливе без соціального капіталу.  

Резюмуючи викладене в попередніх розділах, можна відмітити прямий 

зв’язок між поняттями соціальний капітал, «громадянське суспільство», 

«громадські об’єднання», «громадська активність». Слід відзначити, що 

кожна людина, вступивши в певне об’єднання громадян, має низку вагомих 

переваг. По-перше, вона потрапляє до кола однодумців. По-друге, вона 

отримує додатковий ресурс для досягнення своїх цілей і захисту своїх 

інтересів. По-третє, вона набуває нових можливостей для самореалізації, 

самоствердження. 

Форми об’єднань громадян можуть бути різними. Людина може стати 

учасником громадського або політичного руху, членом громадської 

організації або клубу, членом профспілки, етнічного земляцтва тощо. Серед 

цих об’єднань варто виділити ті, які визначені місцем проживання і 

турботами з його облаштування – це так звані сусідські або місцеві спільноти 

(«neighbourhood community»). Вони представляють собою групу осіб, що 

спільно проживають на певній території та володіють значним соціальним 

капіталом, який дозволяє їм виступати активним суб’єктом регіонального 

розвитку. Спільнота, будучи єдиною категорією, містить набір змінних, які 

на практиці неможливо розділити або виділити із загальної суми. У той же 

час, прагнення до досягнення позитивних змін усередині громади, до 

підвищення рівня життя місцевого населення пов’язане з поняттям 

«розвиток» 

Численні дослідження соціального капіталу різняться у визначенні 

ступеня його впливу на регіональний розвиток. Як неодноразово зазначалось, 
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поняття соціального капіталу – складна категорія, що представляє труднощі 

для його визначення і оцінки. Тому характер дослідження соціального 

капіталу залежить від того, з якою метою воно здійснюється. Так, 

потенційними напрямами цих досліджень можуть бути такі: боротьба з 

бідністю, підвищення економічної продуктивності, збільшення особистого 

добробуту, скорочення рівня злочинності, створення прозорих і підзвітних 

органів влади тощо.  

При цьому, як довело проведене дослідження, соціальний капітал має 

декілька рівнів: мікрорівень (індивіди, сім’я, друзі), мезорівень (сусідство, 

громади, об’єднання громад, регіон), макрорівень (суспільство, міжнародна 

спільнота). Тому для вивчення соціального капіталу важливо визначити 

сферу, рівень, який піддаватиметься дослідженню.  

На мікрорівні можна вирішувати обмежену кількість проблем і 

задовольняти лише окремі потреби людей. На макрорівні задовольняються 

потреби людей глобального порядку (війни, миру, глобальної безпеки тощо). 

Отже, оптимальним рівнем вирішення особистих або групових проблем, а 

також задоволення потреб громадян є мезорівень, а саме рівень 

територіальних громад або об’єднань декількох територіальних громад, тому 

їх соціальний капітал заслуговує на особливу увагу і вивчення. 

Саме мезорівень є тією сферою, де важливі ініціатива, соціальні 

зв’язки, а також норми спільної поведінки, і прагнення зміцнити соціальний 

капітал вимагає розробки та впровадження механізму, що дозволяє 

підвищити рівень взаємної довіри і загальної підтримки. Даний механізм 

повинен надавати можливість громадянам активно брати участь у 

регіональному розвитку на базі співпраці. Така система участі громадян має 

на увазі їх освіту і просвіту у сфері можливих методів кооперації, взаємодії, 

терпимості один до одного тощо, іншими словами, система повинна 

допомагати органам місцевого самоврядування розповсюджувати серед 

населення цінності громадянського суспільства. Регіональна політика, що 

містить такі цілі, спрямована на розвиток соціального капіталу як громади, 
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так і регіону.  

Відтак, перед органами публічного управління і їх соціальними 

партнерами стоїть дуже важливе завдання – залучення інвестицій у 

соціальний капітал шляхом активних дій, які сприяли б установленню 

взаємної довіри, прозорості та рівноправ’я відносно доступності ресурсів і 

можливостей. Розвиток соціальної інфраструктури через освіту, охорону 

здоров’я, ринок праці забезпечує членів територіальної громади підтримкою 

в часи, коли традиційні цінності сім’ї і сусідства дещо втрачені, а отже, 

проявляється слабкість соціального капіталу. Взаємопов’язані зміни в 

економіці, суспільстві та культурі, наприклад, збільшення робочого часу, 

розростання міст, поширення матеріальних цінностей, можуть підривати 

соціальний капітал, хоча в той же час ці зміни можуть і відкрити нові форми 

соціальної взаємодії і солідарності. З цих позицій як інструмент дослідження 

соціального капіталу і природи громадських ініціатив часто використовують 

теорію соціального прагматизму Дж. Дьюї.  

Дж. Дьюї запропонував теоретичну базу для формування політики, 

спрямованої на розвиток соціального капіталу, не лише як основного 

елементу планування і реалізації програм з покращання суспільного 

добробуту, але і як істотної риси демократії. Особлива цінність цього 

аналітичного інструменту полягає в розгляді соціального капіталу з точки 

зору процесів планування, експерименту і оцінки, а також співпраці на 

регіональному рівні [Error! Reference source not found.]. Дану теорію можна 

розглядати в трьох аспектах: 1) прагматизм і покращання; 2) системний 

метод і оцінка; 3) співпраця і незалежність. 

Прагматизм і покращання. Дж. Дьюї висловлював упевненість у тому, 

що умови життя завжди можна покращити за допомогою громадської  

ініціативи. Він зазначав, що люди мають природне прагнення до покращання 

умов свого життя, що і було покладено ним в основу трактування поняття 

«покращання». На думку Дж. Дьюї, основа покращання – це віра в те, що 

будь-які життєві обставини зможуть змінитися на краще. Тільки віра, що 
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знаходиться в основі філософії дії, дозволяє проводити реформи і домагатися 

прогресу. Дж. Дьюї зазначає, що прогрес не неминучість, а завдання, яке 

стоїть перед людьми, і лише дії самих людей приведуть до нього. Головна ж 

ідея Дж. Дьюї полягає в тому, щоб усвідомити, чи «маємо ми віру в 

покращання і сміливість, щоб продовжувати цей шлях» [Error! Reference 

source not found., с. 74], і ця ідея завжди була серцевиною прагматизму. 

Системний метод і оцінка. Системний метод є спробою розкрити і 

виправити соціальні недуги. З цього приводу Дж. Дьюї зазначає, що «немає 

панацеї, політики або програми, які підходили б для розв’язання будь-яких 

ситуацій» [ 29]. Тому успіх програм, спрямованих на збільшення соціального 

капіталу, залежить від урахування регіональних культурних, соціальних і 

економічних умов під час їх планування, реалізації і оцінки результатів. 

Співпраця і незалежність. Дж. Дьюї вірив у системний комплексний 

підхід до розуміння соціальних проблем, включаючи цінність індивідів як 

частину єдиного цілого. Він підкреслював значущість співпраці в досягненні 

суспільної і громадянської незалежності в соціально і економічно здорових 

суспільствах. Незалежність і взаємодія усередині територіальних громад є 

частиною поняття «радикального зв’язку», яка важлива при встановленні 

демократичної і соціальної відповідальності суспільства. Учений 

стверджував, що спільна діяльність індивідів або асоціацій – неодмінна 

умова створення регіонального і місцевого самоврядування. У цілому, 

соціальний прагматизм Дж. Дьюї представляє системою, що дозволяє 

досліджувати різні аспекти соціального капіталу і громадянського 

суспільства, які сприяють розвитку демократії. 

Таким чином, громадянське суспільство і демократія ототожнюються із 

соціальним капіталом, до основних норм якого відносяться повага і довіра 

членів групи один до одного. У даному випадку обґрунтованим є 

твердження, що подібні відносини мають характер партнерства або 

рівності учасників. За таким же принципом, наприклад, будуються і 

кооперативи, однією з характеристик яких є демократичний принцип 
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організації, що має на увазі утворення фонду соціального капіталу. У цьому 

сенсі соціальний капітал – це передумова і наслідок кооперації, так само як і 

партнерських відносин. Слід зазначити, що партнерство, як і кооперація, є 

основою регіонального розвитку і чинником соціальних змін, адже воно 

слугує об’єднуючим началом для трьох секторів суспільства – приватного, 

некомерційного і державного.  

Партнерство визначається етикою взаємин між людьми. Основні умови 

досягнення партнерства – рівність і взаємоповага сторін. Саме вони тісно 

пов’язують партнерство із соціальним капіталом. Таким чином, сучасний 

розвиток економіки і суспільства в цілому неможливий без урахування і 

дотримання його головних умов: установлення партнерських відносин, 

кооперації суб’єктів економічної діяльності з наступним зміцненням 

соціальних зв’язків, а отже, збільшенням фонду соціального капіталу. 

Використовуваний і такий, що розвивається належним чином, 

соціальний капітал може відігравати величезну роль в об’єднанні різних груп 

і розвитку взаємопідтримки. До того ж, поняття «соціальний капітал» 

передбачає, що, накопичуючись, соціальні зв’язки і взаємні зобов’язання 

використовуються для отримання кращих економічних результатів 

регіонального розвитку. 

Тому не випадково, що сьогодні теорія соціального капіталу знайшла 

практичне застосування в розробленому американськими дослідниками 

підході щодо регіонального розвитку, який синтезував уже наявні досягнення 

в цій сфері. У науковій літературі цей напрям дістав назву «ресурсний 

підхід». Слід зазначити, що його сутність істотно відрізняється від 

загальноприйнятого в економічній теорії погляду на ресурси, яка розглядає їх 

тільки як фізичні накопичення і капіталовкладення. 

При цьому саме ресурсний підхід є способом практичної реалізації 

теорії соціального капіталу, спрямованим на регіональний розвиток. Краще 

організований сегмент суспільства може досягти кращих для себе переваг і 

здатний впливати на регіональну політику в різних сферах. Проте слід 
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розуміти, що соціальний капітал, який збільшується, не означає досягнення 

справедливого суспільства, хоча дозволяє боротися з бідністю та згладжувати 

певним чином соціальні нерівності. Те ж саме відбувається і з людським 

капіталом: людина, в якої освіта краще порівняно з іншими людьми, має 

можливість отримати краще місце роботи і, отже, більший економічний 

дохід. Але не завжди цей капітал переростає у дохід. Отже, важливо не 

тільки мати капітал, а й ефективно його використовувати, що передбачає 

необхідність використання спеціальних управлінських технологій і 

механізмів. 

Будь-яка технологія базується на чіткому визначенні кінцевої мети або 

бажаного результату перетворень. При цьому успіх в її реалізації залежить 

від зацікавленості всіх суб’єктів регіонального розвитку в досягненні мети та 

злагодженості дій всіх суб’єктів регіонального розвитку. Таку злагодженість 

забезпечує соціальний капітал, який гарантує: 

− зменшення трансакційних витрат під час реалізації стратегії; 

− високий рівень довіри між представниками різних соціальних 

спільнот та органами публічного управління; 

− активну громадську участь у реалізації обраних стратегій і планів; 

− наявність інтенсивних соціальних мереж між індивідами і групами, 

інформаційних потоків, які сприяють швидкому поширенню інформації. 

Але за будь-якого випадку слід визнати, що регіональний розвиток є 

процесом і результатом, який виникає завдяки комбінації низки ресурсів: 

людських, соціальних, інституціональних природних тощо. При цьому він 

може збільшувати міру і якість соціальних зв’язків і взаємної довіри, відтак, 

соціальний капітал, який як колективна власність для кожної громади 

(декількох громад) буде певною мірою унікальним. 

Тому, розглядаючи соціальний капітал, а також способи його реалізації, 

необхідно зазначити, що його неоднозначність, унікальність, і в той же час і 

важливість привертають увагу все більшої кількості не лише науковців, а і 

практиків-управлінців. Так, синтезовані знання про життєдіяльність 
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населених пунктів проявилися у згаданому вище ресурсному підході, в якому 

саме соціальний капітал відіграє фундаментальну роль. Це сталось не 

випадково, адже процес регіонального розвитку вимагає використання різних 

типів капіталів, а соціальний капітал, будучи одним з них, має унікальні 

властивості підвищувати ефективність використання інших. Отже, інвестиції 

в соціальний капітал – це не лише важливий внесок у соціально-економічний 

розвиток, але і чинник руху цього процесу. Виходячи з цього, у наступних 

розділах буде розглянуто такі питання, як форми взаємодії, партнерство і 

кооперація, а також буде досліджено основні передумови і наслідки їх прояву 

на регіональному рівні.  

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА СУЧАСНИХ ПРАКТИК УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ 

РОЗВИТКОМ І ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ  

 

 

2.1. Формування правових засад управління регіональним розвитком в 

Україні 

 

Організаційно-правові засади управління регіональним розвитком 

істотно змінювалися відповідно до зміни державної політики в цій сфері. 

Аналізуючи нормативно-правову базу, що визначає особливості управління 

регіональним розвитком в Україні, можна виділити кілька основних етапів, 

на кожному з яких було ухвалено низку важливих нормативно-правових 

документів.  

На першому етапі (1992 – 1999 рр.), який можна назвати установчим, 

було підготовлено та ухвалено такі важливі акти: 

– Конституція України 75; 
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– Закон України «Про місцеві державні адміністрації» Error! 

Reference source not found.; 

– Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [Error! 

Reference source not found.]. 

Розглянемо ці документи докладніше. 

 Конституція України. Основний Закон, ухвалений у 1996 році, 

визначив право окремих громадян, а також їх об’єднань, в тому числі 

територіальних, на задоволення своїх інтересів і потреб. Зокрема, 

Конституція України, закріпила права громадян на достатній життєвий 

рівень, на працю, на добровільне об’єднання задля самостійного вирішення 

питань місцевого значення.  

У Конституції було визначено, що територіальний устрій України 

ґрунтується на засадах єдності державної території, поєднання централізації  

та децентралізації в публічному управління, збалансованості соціально-

економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, 

географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. 

При цьому було зазначено, що систему адміністративно-

територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, 

області, райони, міста, райони в містах, селища і села. 

Конституція України закріпила за місцевими, зокрема обласними 

державними адміністраціями, повноваження щодо виконання державних і 

регіональних програм соціально-економічного розвитку на відповідній 

території, підготовки та виконання відповідних обласних бюджетів. 

 Закон України «Про місцеві державні адміністрації». Відповідно до 

цього закону, ухваленого у квітні 1999 р., виконавчу владу в областях і 

районах України здійснюють обласні та районні, а також Київська та 

Севастопольська міські державні адміністрації.  

Слід зазначити, що відповідно до цього Закону, розпорядження голів 

адміністрацій обов’язкові для виконання всіма органами, підприємствами, 

установами та організаціями, розташованими на відповідній території, а 
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також усіма без виключення посадовими особами та громадянами. 

При цьому до відання місцевих державних адміністрацій належить 

вирішення питань: 

– забезпечення законності, захисту прав і свобод громадян, зокрема, 

соціального захисту, зайнятості населення;  

– забезпечення належного економічного розвитку регіонів;  

– ефективного управління майном, забезпечення розвитку 

підприємництва;  

– ефективного використання землі, природних ресурсів;  

– ведення зовнішньоекономічної діяльності тощо.  

До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері 

економічного розвитку, зокрема, належать: 

– розробка проектів і програм економічного розвитку, забезпечення їх 

реалізації;  

– забезпечення ефективного використання фізичних, людських і 

фінансових ресурсів;  

– внесення пропозицій про створення на відповідній території 

спеціальних економічних зон;  

– розгляд і прийняття рішень щодо проектів розвитку підприємств, 

установ, організацій, розташованих на відповідній території;  

– розробка та внесення пропозицій до проектів державних програм 

соціального та економічного розвитку України. 

Згідно із Законом, місцеві державні адміністрації на відповідній 

території взаємодіють з органами місцевого самоврядування, сприяють у 

здійсненні повноважень сільським, селищним і міським радам, їх виконавчим 

органам і сільським, селищним і міськими головам, зокрема у вирішенні 

питань економічного розвитку відповідних територій. При цьому, місцеві 

державні адміністрації не мають права втручатися у здійснення органами 

місцевого самоврядування їх повноважень.  

Як зазначено в Законі, для здійснення спільних програм місцеві 
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державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть укладати 

договори, створювати спільні органи та організації. 

Як видно із наведених положень, саме місцеві державні адміністрації 

відіграють сьогодні провідну роль у регіональному розвитку. Між тим 

неабиякі повноваження законодавчо закріплені і за органами місцевого 

самоврядування, зокрема, за обласними радами. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Цим законом, 

ухваленим у травні 1997 р., визначено, що місцеве самоврядування в Україні 

– це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної 

громади (жителів села чи добровільного об’єднання в сільську громаду 

жителів кількох сіл, селища, міста) самостійно або під відповідальність 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання 

місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве 

самоврядування здійснюється в Україні територіальними громадами сіл, 

селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх 

виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють 

спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. 

До повноважень обласних рад відносяться: 

– затвердження програм соціально-економічного розвитку, 

заслуховування звітів про їх виконання; 

– затвердження обласних бюджетів, внесення змін до них, 

затвердження звітів про їх виконання; 

– розподіл переданих з державного бюджету у вигляді дотацій і 

субвенцій коштів між місцевими бюджетами; 

– управління об’єктами комунальної власності, які знаходяться у 

спільній територіальних громад області; 

– регулювання земельних відносин, надання дозволів на спеціальне 

використання природних ресурсів обласного значення; 

– прийняття рішень про створення на території області спеціальних 

економічних зон; 
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– прийняття рішень щодо делегування місцевим державним 

адміністраціям окремих своїх повноважень; 

– заслуховування звітів керівників місцевих державних адміністрацій 

про виконання програм економічного розвитку, а також про здійснення 

делегованих повноважень тощо. 

При цьому обласні ради делегують обласним державним 

адміністраціям такі повноваження: 

– забезпечення належного соціально-економічного розвитку 

відповідних територій, а також ефективного використання наявних 

природних, трудових і фінансових ресурсів; 

– сприяння інвестиційній діяльності на території області; 

– об’єднання коштів підприємств, установ та організацій, 

розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних 

коштів і спрямування їх на будівництво, реконструкцію та ремонт об'єктів 

соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, на 

капітальний і поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів тощо; 

– залучення підприємств, установ та організацій різних форм власності 

до участі в наданні послуг громадянам; 

– підготовка питань про надання землі для містобудівних потреб; 

– забезпечення розвитку науки, освіти, охорони здоров’я, культури, 

фізичної культури і спорту; 

– відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих 

обласною радою. 

Важливим напрямком регіонального розвитку є ухвалення та реалізація 

місцевих, і у тому числі обласного, бюджетів. Згідно із Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самостійно 

розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети. При 

чому самостійність місцевих бюджетів гарантується власними доходами, а 

також правом самостійно визначати напрями їх використання. Між тим, як 

правило, сьогодні розробка проекту обласного бюджету здійснюється 
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обласною державною адміністрацією. 

У той же час, згідно зі ст. 62 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», держава бере на себе зобов’язання щодо 

фінансової підтримки місцевого самоврядування, беручи участь у 

формуванні доходів місцевих бюджетів, а також здійснюючи контроль за 

ефективним витрачанням цих коштів. При цьому держава гарантує органам 

місцевого самоврядування дохідну базу, достатню для забезпечення 

населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб.  

Відзначимо, що мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються 

на основі державних нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя 

з урахуванням соціально-економічного стану відповідних територій, а також 

виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, установленого законом.   

Отже, саме через місцеві бюджети органи місцевого самоврядування, 

органи виконавчої влади та держава вступають у відносини щодо 

економічного розвитку. 

Постанова Верховної Ради України «Про концепцію сталого розвитку 

населених пунктів». Ця постанова, затверджена у грудні 1999 р., визначила 

основні проблеми та пріоритетні напрями державної політики щодо 

забезпечення сталого розвитку населених пунктів, а також установила заходи 

щодо реалізації цієї політики. Серед таких заходів можна виділити 

забезпечення раціонального використання природних, економічних та 

соціальних ресурсів, формування повноцінного життєвого середовища, 

збалансування соціально-економічного розвитку поселень і прилеглих до них 

територій; забезпечення населення житлом; розвиток виробничої та 

інженерно-транспортної інфраструктури.  

Основними джерелами інвестування сталого розвитку населених 

пунктів цією постановою було визначено кошти підприємств та організацій 

усіх форм власності, а також капітальні вкладення державного та місцевих 

бюджетів. Причому передбачалося, що в подальшому в Україні повинна 

створюватися стабільна система кредитування з різних джерел 
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(довгострокові банківські кредити, кредити страхових, інвестиційних та 

інших комерційних фондів, кредитних спілок, кошти населення), що буде 

спрямована на забезпечення сталого розвитку кожного населеного пункту. 

На другому етапі (2000 – 2013 рр.), який можна назвати етапом 

формування засад державної регіональної політики було ухвалено такі 

документи: 

– Закон України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України»[Error! Reference 

source not found.];  

– Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» Error! 

Reference source not found.; 

– Закон України «Про Генеральну схему планування території 

України» [Error! Reference source not found.];  

– Указ Президента України «Про концепцію державної регіональної 

політики» Error! Reference source not found.; 

–  Указ Президента України «Про державну підтримку розвитку 

місцевого самоврядування в Україні» 127;  

– Бюджетний кодекс України 16; 

– Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»[132]. 

Зазначимо, що на цьому етапі було сформовано законодавчу базу для 

цілеспрямованих дій у сфері управління регіональним розвитком. Важливе 

значення в цьому контексті мало чітке упорядкування фінансових взаємин 

між центром і регіонами, які були чітко визначені Бюджетним кодексом, 

ухваленим у 2001 р. Варто зазначити, що особливістю цього етапу був 

високий рівень централізації системи публічного управління, що і 

проявлялося майже в усіх документах, які ухвалювалися. Регіони та їх 

мешканці виступали об’єктами державного управління, у той час як провідну 

роль у регіональному управління продовжували відігравати центральні 

органи влади. Далі розглянемо, як це проявлялося в основних нормативних 

актах другого етапу.  
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Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України», прийнятий у березні 2000 р., 

визначав організаційно-правові та економічні засади утворення програмних 

документів економічного розвитку різних рівнів, від національного до 

регіонального і місцевого. 

Так, Законом було встановлено, що система таких документів 

складається з:  

– Державної програми і прогнозів економічного і соціального розвитку 

України на середньо- і короткостроковий періоди;  

– прогнозів і програм економічного і соціального розвитку 

регіонального та місцевого рівнів на короткостроковий період;  

– прогнозів і програм розвитку окремих галузей економіки на 

середньостроковий період. 

Закон регламентував, що регіональні та місцеві програми економічного 

і соціального розвитку повинні розроблятися щороку і узгоджуватися з 

відповідною Державною програмою. Вимогами до регіональних та місцевих 

програм при цьому було встановлено обов’язковість наявності в них таких 

складових: 

– аналіз особливостей соціально-економічного розвитку відповідної 

території за попередній і поточний роки та головних проблем її розвитку;  

– стан використання наявних ресурсів;  

– пропозиції щодо вирішення головних проблем розвитку регіону;  

– цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку відповідної 

території в наступному році;  

– план заходів місцевих органів влади щодо реалізації визначених 

цілей із зазначенням показників оцінки та виконавців;  

– основні показники соціально-економічного розвитку відповідної 

території;  

– дані про отримані та використані доходи від користування об’єктами 

комунальної власності, показники комунальних підприємств. 
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Важливість цього закону полягала в тому, що ним чітко визначалися 

засади місцевого та регіонального економічного розвитку, основними з яких 

були визначені прогнозування, планування, контроль. Однак істотним 

недоліком була вертикалізація управління економічним розвитком. Усі 

місцеві програми та плани економічного розвитку, згідно з цим законом, 

мають бути складовою відповідної програми вищого рівня.  

Указ Президента України «Про Концепцію державної регіональної 

політики». Неабиякі зусилля щодо розширення прав і можливостей місцевих 

співтовариств, зокрема забезпечення належною фінансовою базою та 

можливостями реалізації власних економічних стратегій докладалися 

Президентом України Л. Кучмою. Так, у травні 2001 р. ним було ухвалено 

Указ, яким пропонувалися нові підходи щодо реалізації державної 

регіональної політики. Метою Указу визнавалося створення умов для 

забезпечення сталого розвитку України та її регіонів, підвищення якості 

життя громадян та управлінських рішень, які ухвалюються місцевими 

органами влади. Одним із важливих досягнень Указу було нормативне 

закріплення поняття «регіон», яким визначалися Автономна Республіка 

Крим, області, а також міста Київ і Севастополь. Даним документом також 

затверджувалася Концепція державної регіональної політики. Серед 

головних завдань цієї концепції було визначено: 

– удосконалення стратегічного регіонального планування; 

–  поліпшення механізмів державної підтримки регіонального 

розвитку, 

– розбудова інфраструктури регіонального розвитку,  

– стимулювання розвитку депресивних територій,  

– реформування міжбюджетних відносин, підвищення фінансової 

незалежності та відповідальності місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування.  

У межах реалізації концепції планувалося провести розмежування 

повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів 
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місцевого самоврядування; сформувати мережу агентств регіонального 

розвитку; удосконалити механізми стратегічного державного планування 

регіонального розвитку, системи загальнодержавного і регіонального 

прогнозування та планування соціально-економічного розвитку; створити 

економічні, організаційні та нормативно-правові передумови для реалізації 

основних принципів сталого, збалансованого розвитку регіонів; сформувати 

економічні умови та відповідну нормативно-правову базу для участі України 

у відповідних заходах з реалізації регіональної політики в рамках 

Європейського Союзу. Однак більшості із зазначених заходів реалізовано не 

було або було реалізовано із великим запізненням. 

Указ Президента України «Про державну підтримку розвитку 

місцевого самоврядування в Україні». Цим документом, ухваленим у серпні 

2001 р., було запропоновано систему заходів щодо практичної підтримки 

розвитку місцевого самоврядування в Україні. Метою затвердженої даним 

Указом програми розвитку місцевого самоврядування було визначено 

зміцнення засад громадянського суспільства, розвиток демократії; 

удосконалення правових засад місцевого самоврядування; зміцнення 

матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування; поліпшення умов 

для забезпечення життєдіяльності та соціального захисту населення, надання 

йому соціальних послуг на належному рівні. 

Відповідно до мети передбачалося: 

– сприяти формуванню економічно достатніх територіальних громад; 

– створити належні умови для реалізації територіальними громадами та 

органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених 

Конституцією та законами України; 

– сформувати фонд підтримки перспективних ідей та ініціатив щодо 

місцевого і регіонального розвитку; 

– створити організаційні та правові засади розроблення та 

впровадження проектів із проведення експериментів розвитку місцевого 

самоврядування. 
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Протягом 2001 – 2003 року в межах цієї програми проводився конкурс 

проектів розвитку місцевого самоврядування. Більшість із поставлених цілей 

і завдань планувалося реалізувати до кінця 2004 р. Між тим, вони так і 

залишилися невиконаними. З 2005 р. цей Указ фактично не виконувався. 

Закон України «Про Генеральну схему планування території України». 

Цим законом, ухваленим у лютому 2002 р., було визначено конкурентні 

переваги та обмеження використання території України, встановлено 

особливості різних територій: території з інтенсивною, переважно 

промисловою, міською, житловою та громадською забудовою з різними 

рівнями виробничо-містобудівного освоєння; території переважно 

агропромислового виробництва та сільської забудови; території національної 

екологічної мережі, території радіаційного забруднення. Відповідно до цих 

ознак було встановлено критерії територій, розвиток яких потребував 

державної підтримки. 

Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів», ухвалений у 

вересні 2005 р., установлював конкретні показники визначення депресивних 

територій, а також порядок законодавчого надання територіям статусу 

депресивних, інструменти державної підтримки їх розвитку. Окрім цього, він 

визначав пріоритети, джерела фінансування та порядок державного 

стимулювання розвитку регіонів, зокрема процедури підготовки та укладення 

угод щодо регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів України та 

обласними державними адміністраціями. 

Даним законом було визначено, що депресивними територіями можна 

вважати регіони, які мають найнижчий у країні показники обсягу валового 

регіонального продукту на одну особу, а також ті, в яких протягом останніх 

п’яти років рівень зареєстрованого, зокрема довготривалого, безробіття є 

значно вищим, а рівень середньомісячної заробітної плати є значно нижчим 

за відповідні середні показники розвитку територій цієї групи. 

Депресивним територіям, як було зазначено в цьому законі, повинні 

надаватися преференції щодо державних капітальних вкладень у розвиток 
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виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури; надання державної 

підтримки, у тому числі фінансової, спрямування міжнародної технічної 

допомоги на розв’язання актуальних соціально-економічних та екологічних 

проблем, а також здійснення інших важливих для економічного розвитку 

заходів. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

здійснення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст 

республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення для 

визнання територій депресивними». Цим документом, ухваленим 2 березня 

2010 р., Кабінет Міністрів визначив критерії визнання депресивними окремих 

регіонів, промислових та сільських районів, а також міст. 

Бюджетний кодекс України. Відносини в бюджетній сфері 

регулюються в Україні Бюджетним Кодексом України, поточна редакція 

якого була ухвалена в липні 2010 р. (перший варіант цього документу, як 

відзначалося вище, було прийнято в 2001 р.). Відповідно до ст. 2 чинного 

документу, бюджет представляє собою план формування і використання 

фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються 

органами влади впродовж бюджетного періоду.  

Відповідно до ст. 5, бюджетами місцевого самоврядування є бюджети 

територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у 

містах), бюджети об’єднаних територіальних громад.  

Загалом бюджетна система України є сукупністю державного бюджету 

і місцевих бюджетів, яка побудована з урахуванням економічних відносин, 

державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована 

нормами права. Бюджетну систему України можна представити у вигляді 

схеми, зображеної на рис. 2.1.  
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Рис. 2.1. Бюджетна система України 

 

Знаковим проривом у бюджетній системі України стало включення 

згідно із Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України» до бюджетної системи 

України бюджетів об’єднаних територіальних громад, які фактично вийшли 

на прямий рівень відносин з державним бюджетом України [Error! 

Reference source not found.]. 

Значним досягненням даного Бюджетного кодексу можна вважати і 

наявність статті, доданої в 2012 р., про державний фонд регіонального 

розвитку, який створюється у складі державного бюджету. Згідно з останніми 

змінами [125], у Кодексі зазначено, що під час складання проекту 

Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на 

найближчі два бюджетні періоди державний фонд регіонального розвитку 

визначається в обсязі не менше 1 % прогнозного обсягу доходів загального 
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фонду проекту Державного бюджету країни на відповідний бюджетний 

період. 

У Кодексі зазначено, що кошти державного фонду регіонального 

розвитку спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та 

добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті 

розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних 

парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у 

Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях 

розвитку регіонів. 

Відзначається, що на реалізацію інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, які мають на меті розвиток спортивної 

інфраструктури та енергоефективності державних і комунальних навчальних 

та медичних закладів, передбачається не менше 10 % коштів державного 

фонду регіонального розвитку за кожним з таких напрямів. 

Перелік таких проектів і програм затверджується спеціальною 

комісією, яка утворюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної регіональної політики. При цьому комісія 

під час винесення рішення має дотримуватися таких критеріїв: 

– 80 % коштів виділяються відповідно до чисельності населення, 

яке проживає у відповідному регіоні; 

– 20 % коштів – з урахуванням рівня соціально-економічного 

розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту 

в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 % 

середнього показника по Україні). 

При цьому програми і проекти, що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку, підлягають співфінансуванню з 

місцевих бюджетів на рівні 10 %. 

Організаційно-правове забезпечення діяльності фонду також 

регулюється постановою Кабінету Міністрів «Деякі питання державного 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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фонду регіонального розвитку», ухваленій у березні 2015 р [Error! Reference 

source not found.]. У цьому документі затверджено порядок підготовки, 

оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, 

що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку, а також порядок використання коштів державного 

фонду регіонального розвитку. Даний фонд став потужним інструментом для 

регіонального розвитку, але, на жаль, він і досі не використовується в 

повному обсязі.  

Проте чинна бюджетна система має низку недоліків: 

– високою залишається централізація бюджетних відносин;  

– повноваження органів місцевого самоврядування, зокрема на 

низовому рівні (сіл, селищ), не забезпечені належною фінансовою базою; 

– місцеві бюджети переважно залежать від дотацій державного 

бюджету. 

Ці недоліки ускладнюють забезпечення сталого регіонального 

розвитку.  

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», ухвалений 

у лютому 2011 р., визначив основні види та завдання робіт щодо планування 

розвитку території на загальнодержавному, регіональному та місцевому 

(генеральні плани населених пунктів) рівнях. У ньому запропоновано 

інструменти регулювання використання територій, до яких відносяться 

регіональні та місцеві правила забудови, процедури надання дозволу на 

будівництво об’єктів містобудування тощо. 

Законом визначено, що схеми планування території на регіональному 

рівні представляють собою планувальну документацію, яка розробляється 

відповідно до Генеральної схеми планування території України та визначає 

пріоритетні вектори забудови та використання територій. При цьому 

інструментом державного регулювання планування територій виступає 

містобудівна документація, яка поділяється на документацію державного, 

регіонального та місцевого рівнів. Також у ст. 5. зазначено, що програми 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3059-14
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розвитку регіонів, програми економічного, соціального та культурного 

розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією 

відповідного рівня. У ст. 8 зазначено, що планування територій здійснюється 

на державному, регіональному та місцевому рівнях відповідними органами 

влади. Рішення про розроблення схем планування території областей 

приймає відповідна обласна рада. 

Таким чином, протягом двадцяти років було сформовано потужну 

нормативно-правову основу регіонального розвитку, яка будувалася на 

принципах централізації влади, домінування державних інтересів над 

регіональними, пріоритету економічного розвитку над соціальним. 

 

 

2.2. Формування соціального капіталу та управління регіональним 

розвитком: закордонний досвід 

 

Ефективність використання закордонного досвіду залежить від того, 

наскільки правильно його вдається зрозуміти. Найголовніше в ньому – 

різноманіття організаційних підходів до вирішення певної проблеми.  

Узагальнення закордонного досвіду дозволяє стверджувати, що у світі 

поширення отримали дві моделі регіонального розвитку – континентальна, 

яка використовується в більшості європейських країнах, та англосаксонська, 

що властива США, Великобританії, Австралії, Новій Зеландії та деяким 

іншим країнам. Основними особливостями континентальної моделі є:  

– інтеграція органів місцевого самоврядування в систему державного 

управління, а інколи і певне підпорядкування місцевого самоврядування 

системі державної влади, підзвітність органів регіонального управління 

перед вищестоящими державними органами; 

– наявність на місцях контролюючих державних органів, які 

здійснюють моніторинг діяльності органів місцевого самоврядування і 

перевіряють відповідність їх рішень нормам чинного законодавства. 
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Особливостями англосаксонської моделі є: 

– високий рівень автономії органів місцевого самоврядування; 

– відсутність на регіональному рівні спеціальних державних 

представників, до функції яких входить організація контролю за діяльністю 

органів місцевого самоврядування. 

Між тим, останнім часом у світі спостерігається тенденція щодо 

зближення зазначених моделей. 

З одного боку, це приводить до збільшення контролю за діяльністю 

самоврядних структур з боку державних інститутів, з іншого – до збільшення 

самостійності громад у виборі форм управління та сфер своєї компетенції, 

забезпечення їх фінансової автономії, зменшення політизації в діяльності 

місцевих рад і збільшення впливу на регіональний та місцевий розвиток 

громадських мереж та організацій.  

Це проявляється в різноманітний спосіб. Так, у країнах Скандинавії 

представники територіальної громади можуть в індивідуальному порядку 

виступити з ініціативою з будь-якого питання місцевого або регіонального 

значення. При цьому закон наказує органам публічної влади обов’язково ці 

громадянські ініціативи розглядати. 

Слід відзначити, що керівництво багатьох розвинених країн приділяє 

увагу проблемам розвитку самоорганізації населення і виховання відповідних 

громадських лідерів. Так, у 1995 р. Уряд Великобританії запропонував 

сконцентрувати увагу місцевого керівництва на таких питаннях: 

1. Зміцнення основ громадянського лідерства. 

2. Децентралізація влади і впровадження інновацій в управління на 

основі розвитку потенціалу територіальних громад. 

3. Укріплення і створення різних нових форм взаємодії і партнерства 

між членами територіальних громад, а також між територіальними 

громадами [Error! Reference source not found., с. 36]. 

Реформи у сфері публічного управління, які відбувалися на той час у 

Великій Британії, зробили істотний вплив також і на чиновників на 
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місцевому та регіональному рівнях. Під впливом цих реформ управління у 

Великій Британії у 2000 р. було прийнято акт про місцевий уряд, який 

зобов’язував місцеву владу в Англії і Уельсі змінити конституції та 

впровадити зміни, спрямовані на збільшення участі громадян в управлінні.  

Ці реформи спричинили низку таких наслідків.  

По-перше, регіональна виконавча влада стала динамічнішою. 

Регіональні політичні лідери все частіше стали виступати на чолі так званих 

«коаліцій розвитку» («development coalitions»), які прагнули створити 

найпривабливіший імідж своєї території для потенційних інвесторів і 

підвищити рівень соціальних послуг, що надаються. 

По-друге, все менший вплив на діяльність регіональних керівників 

стала чинити партійна приналежність . 

Аналогічні процеси в 2000-х рр. відбувалися і у країнах Скандинавії, в 

яких на регіональному рівні став робитися акцент на виробництві і розподілі 

«громадських благ» (welfare service). Реформатори вважали, що неефективні 

структури регіональної влади є загрозою легітимності системи місцевого 

самоврядування в цілому. 

Англійський фахівець з місцевого управління Дж. Пір позв’язує зміни в 

концепціях регіонального управління і місцевого самоврядування, що 

відбуваються останнім часом з дуже поширеною зараз у західних політичних 

і наукових кола ідеєю субсидіарності [Error! Reference source not found.]. Її 

сутність полягає в тому, що функції ухвалення рішення по можливості 

повинні делегуватися на рівень, найбільш наближений до того, який цих 

рішень стосується, тобто якщо місцеві спільноти в змозі компетентно 

вирішувати свої проблеми, вищестоящі органи не мають права брати ці 

рішення на себе. 

Чим коротше адміністративна дистанція між органом, що ухвалює 

рішення, і сферою дії цього рішення, тим більше шансів, що воно буде 

реалізовано. Для впровадження ідеї субсидіарності потрібні дві передумови. 

По-перше, «наділення повноваженнями» («empowerment»), тобто 
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створення гарантованого і ефективного механізму делегування на нижній 

рівень відповідальності за управління розвитком, надання людям права 

самим брати на себе відповідальність.  

По-друге, «розвиток потенціалу» («capacity-building»), тобто надання 

практичної підтримки громадянам та їх об’єднанням: надання їм ресурсів і 

навчання навичкам, які потрібні, щоб гідно прийняти виклик і здійснювати 

самоврядування. 

Ідея субсидіарності в 2000 р. знайшла свій вихід у нових концепціях 

місцевого управління, зокрема «нового громадського управління» і «нового 

місцевого управління», «громадського врядування», які в англійській 

транскрипції об’єднуються поняттям «Good governance» (або «належне 

врядування»). Сенс цієї концепції полягає у відмові від традиційного для 

західних країн розуміння органів влади як надавачів послуг. Вони стають 

партнерами місцевої спільноти у вирішенні нагальних проблем. Отже, акцент 

в цій концепції робиться на громадському партнерстві (community 

partnership) і передбачає необхідність проведення переговорів між великою 

кількістю акторів під час прийняття актуальних для регіонального розвитку 

рішень.  

Дослідник П. Джон визначає, що за умови впровадження належного 

врядування управління перетворюється на гнучку модель громадського 

ухвалення рішень, яка заснована на вільних зв’язках індивідуумів. Цей 

процес поєднує співпрацю різних акторів, включаючи громадські організації, 

комерційні структури тощо [Error! Reference source not found.]. 

За останні 10 років концепція «Good governance» стала частиною 

політичної практики в Західній Європі та США, і змінився підхід не лише до 

розуміння регіонального управління і місцевого самоврядування, але і до 

відносин суспільства і влади в цілому. На перше місце вийшли питання 

ефективної взаємодії великої кількості акторів, основною метою якого стало 

досягнення спільних цілей. 

Найбільший досвід упровадження такої концепції мають США та 
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Велика Британія. Далі розглянемо особливості її застосування на 

регіональному та місцевому рівнях.  

Слід зазначити, що в США вже кілька століть у суспільній свідомості 

укорінилося переконання, що «сім’я, церква, добровільні об’єднання 

громадян на місцевому рівні можуть лікувати соціальні хвороби краще, ніж 

великий уряд» [Error! Reference source not found.]. Місцеві закони, місцева 

преса, місцеві традиції в житті американців і сьогодні мають більше 

значення, ніж загальнодержавні, хоча в останні десятиліття держава і 

процеси глобалізації в цілому змінили життя в бік централізації та уніфікації. 

Протягом багатьох століть найбільш активними агентами формування 

громадських структур були різні релігійні місії, які створювали на місцях 

свої конгрегації. Загальні духовні цінності допомагали їм зв’язувати 

громадян у співтовариство з єдиними інтересами, прагненнями, моделями 

поведінки. Іноді об’єднання відбувалося на рівні різних етнічних груп, що 

об’єднувалися у братерства і представляли більш високий рівень організації, 

а також сприяли громадському розвитку. 

Історик Р. Браун простежив зародження громадських організацій у 

штаті Массачусетс наприкінці XVIII – на початку XIX ст. [Error! Reference 

source not found.]. Він нарахував більше 1900 добровільних об’єднань усіх 

видів, що виникли з 1760 по 1820 рр. у місцях, де проживало більше двохсот 

сімей. Це були благодійні, релігійні, політичні, професійні об’єднання 

жителів, а також різні етнічні братерства. Усі вони, виникаючи в невеликих 

поселеннях сільського типу, активізували громадське життя. Потім вони 

швидко знаходили контакти з подібними на інших територіями і 

об’єднувалися, створюючи більш високу міру громадської організації, здатну 

впливати на ухвалення рішень і на рівні штату. Велику роль у розгортанні 

таких мереж відігравали пропагандисти, що пересувалися від штату до штату 

з пристрасним закликом до об’єднання на підтримку тієї або іншої суспільно 

важливої ідеї. Наприклад, на підтримку освіти дорослих шляхом створення в 

кожному населеному пункті ліцеїв, публічних шкіл і фінансування лекторів і 
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педагогів. 

У середині XIX ст. у США вже практично склалася територіальна 

самоорганізація населення, що мала всі ознаки громадянського суспільства і 

представляла собою розвинену інфраструктуру громадських організацій і їх 

асоціацій. Вплив місцевих громадських організацій був таким помітним, що 

політичні партії загравали з ними, а самі організації, залишаючись поза 

політикою, посилювали свій тиск на владу з окремих питань і 

загальнонаціонального характеру. 

У цілому на карті політичного життя Америки визначалися як головні 

сили політичні партії, церкви, соціальні рухи і велика кількість добровільних 

груп, об’єднаних поняттям «місцеві спільноти». 

Відомий французький політолог Алексис де Токвіль, описуючи 

американську демократію, прямо вказував, що вона спирається на 

самоорганізацію громадян за місцем їх проживання, на численні об’єднання 

жителів, добровільні асоціації та сусідські співтовариства, професійні гільдії 

тощо. Американську демократії він назвав «демократією участі», тобто 

партисипативною демократією. «Зберіть сотню американців у будь-якому 

місці за межами людського життя. Вони негайно закладуть місто, складуть 

конституцію штату і направлять у Конгрес петицію про вступ в союз. На той 

час двадцять п’ять з них будуть обрані кандидатами в члени парламенту», – 

так описав цей феномен А. де Токвіль у праці «Про демократію в Америці» 

[Error! Reference source not found.]. «Якщо щось затримує вуличний рух, 

сусіди негайно утворюють дорадчий орган, який і усуває причину утруднень 

ще до того, як офіційна влада вживе відповідних заходів», – додавав він. 

Практики самоорганізації не тільки допомагали американцям 

підтримувати конституційний лад, але і вирішувати конкретні проблеми 

громадян. У 1930-х рр. пастор Сол Алінський, теоретик і ідеолог 

самоорганізації соціального протесту в гетто Чикаго, що називалася 

«джунглями», застосовував прийоми прямої демократії, щоб згуртувати 

малоосвічених, бідних людей у громадські об’єднання, здатні стати реальною 
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силою, здатною протистояти великим корпораціям. 

Ініціатор тактики «прямих дій», С. Алінський дав теоретичне 

обґрунтування ролі місцевого (сусідського) співтовариства (community) як 

противаги структурам державно-монополістичного централізму, 

проголосивши «Хочете змінити світ – створіть ефективну організацію» 

[Error! Reference source not found.]. Він розробив стратегію єдності 

середніх соціальних верств, незаможних і етнічних меншин у відстоюванні 

своїх інтересів на місцевому рівні. Його робота «Правила для радикалів» 

стала основою для нового громадянського руху 1970-х рр., школою 

виживання для робітників і бідняків, давши універсальні принципи 

самоорганізації тим, у кого не було ні влади, ні грошей. 

При цьому не можна заперечувати і значну роль у процесах 

самоорганізації, яку відіграє держава. Так, у США ще в 1960-х рр. реалізація 

значної кількості національних соціально-економічних програм була 

передана від державних установ громадським. Цей простий крок дуже 

вплинув на розподіл ресурсів, стимулював самоорганізацію знизу, дав 

економію коштів і поштовх розвитку структур громадянського суспільства в 

соціальній сфері. Ініціатори реформ у США розуміли, що об’єднані 

загальними інтересами люди створюють деякий іншій, більш високий 

порядок організації життя, що трансформується в соціальний капітал, 

здатний приносити спільнотам і матеріальні вигоди. 

У результаті передачі повноважень у США було створено горизонталь 

партнерських відносин між муніципальними установами, громадськими 

організаціями і регіональним бізнесом. Регулятором цих відносин став 

договір, а арбітром виступав суд.  

Цікаво, що в американських сусідських спільнотах активісти, як 

правило, не сперечаються про повноваження, не вимагають ніяких 

посвідчень «уповноважених» або «керівників». Головне, чого добиваються 

активісти, – це довіри громади. 

І соціальний капітал, і соціальна довіра створюють фундаментальні 
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соціально-психологічні передумови ефективного управління територією, 

забезпечують успішну соціалізацію індивідуумів і їх готовність до співпраці і 

кооперації для спільних дій для поліпшення якості життя. 

Прикладів успішного використання соціального капіталу у вирішенні 

конкретних проблем регіонального розвитку в сучасних США достатньо. 

Так, одна з відомих екологічних громадських організацій США 

«Cornell Cooperative Extension», що фінансується з федерального бюджету, 

надає широкий спектр послуг тим регіонам, які зацікавлені в реалізації 

екологічних програм [Error! Reference source not found.]. 

Велику роль у регіональному розвитку відіграють і добровольці – 

люди, які готові віддати свій вільний час і енергію заради громадського 

блага. Добровольців (волонтерів) шукають, збирають і організовують 

спеціальні громадські центри, які діють на різних рівнях. Так, на 

федеральному – це «Federal Corporation for National Service», що дає гранти 

місцевим спільнотам, або «Local Initiatives Support Corporation», що 

співпрацює з корпораціями регіонального розвитку переважно щодо 

будівництва й експлуатації житла для незаможних. 

На регіональному рівні можна виділити центр «Community Partners» у 

Каліфорнії, де не лише навчають лідерів сотень громадських асоціацій, але і 

виконують бухгалтерські функції для одержувачів грантів. 

Слід сказати і про університети: майже в кожному американському 

університеті є факультет, що так чи інакше має відношення до регіонального 

та місцевого розвитку. Випускники університетів отримують диплом 

соціального організатора і розподіляються по країні для вирішення місцевих 

соціально-економічних проблем Error! Reference source not found..  

При цьому сьогодні більшість американських регіонів затверджують 

власні плани економічного розвитку. Як правило, їх можна представити у 

вигляді схеми «аналіз – обговорення – план – дія» 149. Результатом 

ухвалення такої методології став триєдиний процес діалогу, в якому беруть 

участь представники місцевої влади, що визначають цілі і пріоритети, а 
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також реалізують конкретні кроки; населення, на чиє життя стратегічні плани 

безпосередньо впливають; фахівці-професіонали, покликані збирати і 

аналізувати інформацію, а також робити відповідні висновки і рекомендації. 

Як засвідчує досвід США і Канади, успішність реалізації стратегічних 

планів регіонального розвитку залежала від вирішення таких основних 

завдань:  

– залучення кваліфікованих фахівців зі стратегічного планування;  

– отримання чіткого уявлення про майбутнє, включаючи бажаний тип 

економіки і шляху створення цього типу;  

– створення фінансового середовища, що сприяє упровадженню 

інноваційних ідей, розвитку зовнішньої торгівлі;  

– формування умов життя і середовища, що буде привабливим для 

висококваліфікованих працівників; 

– установлення партнерських відносин між різними суб’єктами 

регіонального розвитку; 

– активне залучення до розробки та реалізації стратегічних планів і 

тактичних завдань місцевих мешканців.  

Рішення поставлених завдань, як правило, досягається через реалізацію 

програм, що складаються з таких основних частин:  

І. Розробка громадського бачення і стратегії.  

Важко заперечувати, що планування регіонального розвитку вимагає 

спеціальних знань і навичок. Виходячи з цього, стратегічне планування в 

США та Канаді розглядається в двох аспектах: як процес підготовки планів і 

діяльність щодо їх реалізації. Процес підготовки планів – це сфера, яка 

повністю професіоналізована. Фахівці зі стратегічного планування 

зосереджують увагу на функціональних аспектах економічного розвитку. 

Професіонали-економісти підраховують необхідні витрати, інтегральний 

економічний ефект від реалізації планів, визначають обсяг і структуру 

інвестицій, термін їх окупності тощо. Між тим, остаточне рішення щодо 

реалізації планів, як правило, не ухвалюється тільки на основі технічних 
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міркувань. Думки фахівців з планування можуть суперечити думці громадян. 

Тому важливу роль у процесі планування регіонального розвитку відіграє 

процес діалогу між владою та громадою.  

Зрештою всі важливі рішення ухвалюються за наявності згоди 

населення. Отже, неабиякої уваги на всіх етапах розвитку регіону відіграє 

процес соціального партнерства. Тому стратегічне планування економічного 

розвитку в США передбачає необхідність обміну інформацією, примирення 

протилежних точок зору і узгодження позицій, формування в учасників 

зацікавленості в реалізації виробленої стратегії. 

Слід зазначити, що в більшості регіонів США створено консультативні 

ради («citizen advisory boards»), що функціонують на добровільній основі і 

виконують важливу роль у регіональному управлінні.  

Схожі форми соціального партнерства запроваджено і в Канаді. 

Створені громадські комітети (ради) проводять опитування громадської 

думки і відбирають найцінніші пропозиції. З бюджету міста виділяються 

спеціальні кошти на забезпечення участі жителів у плануванні регіонального 

розвитку 72.  

ІІ. Формування іміджу. 

Характерною особливістю стратегічного планування розвитку 

американських і канадських міст є формування власного, унікального іміджу, 

який, окрім іншого, базується на визначенні пріоритетних галузей розвитку 

економіки. У кожному регіоні сформоване чітке бачення стосовно бажаного 

типу економіки і способу зайнятості населення, що і ставало основою для 

розробки конкретного плану розвитку. На основі цього плану розвивалися 

старі або створювалися нові підприємства і цілі галузі, які і формували «нове 

обличчя» регіону. 

ІII. Організація програм навчання, підвищення кваліфікації.  

Головною проблемою для багатьох регіонів є брак робочих місць. 

Виходячи з цього, муніципалітети у співпраці з навчальними закладами 

розробляють програми навчання працівників конкретних підприємств. 
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Відзначимо, що інвестиції в «інтелектуальний і професійний розвиток» 

дозволяють ефективно вирішувати проблеми зайнятості населення.  

IV. Забезпечення відкритості інформації.  

Даний напрям передбачає забезпечення доступності інформації щодо 

регіонального економічного розвитку як громадськості, так і інвесторам 

(існуючим та потенційним).  

V. Створення якісного середовища мешкання.  

Створення якісного середовища мешкання є однією з ключових 

проблем. Цей процес охоплює широкий спектр питань, починаючи з 

планування використання землі, підтримки житлових районів, 

архітектурного проектування нового будівництва і закінчуючи інвестиціями 

у створення і збереження парків, вулиць й інших громадських місць.  

У США в сукупність показників, що використовуються під час 

планування і моніторингу регіонального розвитку, включено такі показники: 

тривалість здорового життя; будинки, непристосовані для життя; викиди 

парникових газів; дні з середнім і високим рівнем забруднення повітря; 

рівень забруднення річок; кількість відходів тощо [Error! Reference source 

not found., с. 85].  

VI. Раціональне використання наявних ресурсів. 

Одним із ключових чинників успішного регіонального розвитку США і 

Канади є раціональне використання ресурсів, співпраця і кооперація всіх 

підприємств, що розташовані на певній території. Також зазначимо, що, як 

правило, планування розвитку здійснюється з урахуванням переваг 

муніципальних утворень. Головна особливість такої моделі економічного 

розвитку – акцент на політиці ендогенного розвитку з використанням 

потенціалу людських, економічних і природних ресурсів. 

В європейських країнах досвід самоорганізації громадян є трохи 

меншим, ніж у США. Між тим останніми десятиліттями регіональний 

розвиток на основі використання соціального капіталу в європейських 

країнах став відігравати неабияку роль. 
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Численні програми щодо боротьби з бідністю і соціальною 

несправедливістю в Європейській Комісії, в неурядових фондах і 

благодійних організаціях сьогодні націлені на максимальне залучення до 

соціальних дій самих ущемлених і незахищених громадян. На основі цих 

принципів працюють численні громадські асоціації в Греції, соціальні клуби 

в Португалії [1]. 

Об’єднане Європейське бюро соціального розвитку («Combined 

European Bureau for Social Development») має на меті спрямувати діяльність 

міжнародних організацій і урядів на активнішу підтримку сучасної концепції 

виведення неблагополучних територій з кризи методом розвитку активності 

саме сусідських співтовариств. Ось один із прикладів успіху реалізації такої 

стратегії в Європі.  

У графстві Кірклі у Великій Британії в 1980-і рр. унаслідок закриття 

заводу настало запустіння і розвал, істотно зросли безробіття і бідність. 

Відправною точкою позитивних змін стало проведення за участі соціальних 

організаторів цільової конференції в листопаді 1998 р., на якій були 

присутніми представники більше 60 регіональних організацій. Було прийнято 

загальну угоду щодо основних проблем, визначено дев’ять нагальних 

проблем, створено робочі групи щодо розробки стратегії ї розв’язання. Після 

цього всі громадські структури, ділові кола і уряд почали працювати спільно. 

Разом визначалися необхідні заходи, виявлялися пріоритети, напрями 

розвитку регіону. З метою сприяння робочим групам соціальними 

організаторами було проведено порівняльний аналіз соціально-економічної 

ситуації в Кірклі, який допоміг визначити список основних соціально-

економічних індикаторів, місцеві джерела інформації. Головним завданням 

було залучити самих людей до будь-яких справ, поставлених до порядку 

денного. 

Для розширення кола учасників обговорення і надання можливості 

місцевим організаціям Кірклі висловити свою точку зору, в березні 1999 р. 

було проведено ще одну загальноміську конференцію під назвою «Багато 
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думок – одна мета», яку відвідало більше 400 місцевих жителів і близько 160 

представників партнерських організацій. На цій конференції з основних 

питань розвитку міста було досягнуто згоду. Визначені жителями актуальні 

питання, що стосуються соціальної нерівності і недоліків транспортних 

систем, було включено до списку пріоритетних завдань розвитку. За 

результатами конференції було ухвалено проект «Стратегії майбутнього» 

Кірклі, який під час обговорення підтримало більшість мешканців. Проект 

містив платформу для здійснення середньострокових і довгострокових 

проектів сталого розвитку території. У результаті 20 жовтня 1999 р. 

Документ було ухвалено місцевою радою і в подальшому було втілено в 

життя [74]. 

Відзначимо, що останнім часом регіональна влада в усій Європі все 

сміливіше йде і до децентралізації управлінських функцій, передаючи їх на 

нижчі рівні. Безумовно, це тривалий процес, бо люди не відразу розуміють, 

що від них потрібно і як цього добитися, а території компактного 

проживання не відразу стають сусідськими громадами. Між тим, утручання 

професійних організаторів, спрямованих у кризові райони, дає свої позитивні 

результати: вони виявили регіональних неформальних лідерів і допомогли їм 

вийти на правильний шлях, при цьому вони порозумілися з більшістю 

громадян, навчивши їх навичкам самоорганізації і партнерства. 

У країнах Європи професійних соціальних організаторів часто 

наймають на роботу департаменти місцевої адміністрації і різні агентства, 

прагнучи розгорнути мережу своїх послуг на певній території. Так, у 

Голландії на місцевому рівні діє близько 1000 незалежних соціальних 

організаторів [Error! Reference source not found., с. 87]. Їх завдання – 

підвищити ефективність цих агентств на території. 

Шлях розвитку соціального капіталу обрали і країни Східної і 

Центральної Європи. В їх соціальних програмах акцентується на соціальній 

участі, на подоланні низької самооцінки і психологічної пригніченості бідних 

верств населення, на залученні їх до громадського життя . 
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Велику роль у формуванні інфраструктури громадських ініціатив з 

кінця 1990-х рр. у країнах колишнього соціалістичного табору відіграє «CEE 

CN» – мережа центрів громадських ініціатив країн Центральної і Східної 

Європи. Вона об’єднує місцеві спільноти Польщі, Угорщини, Румунії, Сербії, 

Хорватії, Словаччини, Болгарії, Грузії, Вірменії, Білорусії, Росії, України і 

сприяє обміну досвідом, координації діяльності, організації навчання. Окрім 

цього, ця Мережа проводить порівняльні дослідження громадської участі в 

регіональному управлінні, організує тренінги і конференції, мобілізує всіх 

учасників на спільні дії. Зокрема, набув широкого розповсюдження проект 

«Тиждень участі», що проходить в останній тиждень вересня кожного року, 

протягом якого громадські організації у співпраці з регіональною владою 

займаються обговоренням і пошуком шляхів вирішення нагальних 

соціальних проблем [Error! Reference source not found.]. 

Коаліції та мережі від міського до міжнародного рівнів поширюють 

культуру громадської участі, допомагають усвідомити загальний характер 

цієї культури і відчути свою правоту і силу. Спільними діями регіональних і 

національних коаліцій допомагають забезпечити підтримку громадських 

ініціатив ЗМІ, сприяти реформуванню законодавчої бази в країнах, що 

вступили на шлях демократичного розвитку. 

У сучасній Угорщині технології самоорганізації, самодопомоги, 

самоврядування і прямих демократичних дій просуває «ВАРСС» – Угорська 

Асоціація розвитку сусідських співтовариств.  

На початку 1995 р. Асоціація місцевої влади (АМВ) в регіоні 

Мексекалія звернулася до «ВАРСС» по допомогу щодо розвитку в регіоні 

громадської активності з метою стимулювання розвитку регіональної 

економіки і створення бази для міжрегіонального співробітництва.  

Фахівці «ВАРСС», провівши соціологічне дослідження, розробили 

стратегію громадського відродження, яка містила чотири етапи. 

1. 1995-96 рр. – залучення уваги жителів до спільних дій за допомогою 

інтерв’ю, публічних обговорень, унаслідок чого було створено сусідські 
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організації, розроблено їх завдання і плани роботи. 

2. 1996-97 рр. – проведення серії тренінгів для представників і для 

сусідських груп; максимальне використання місцевих і регіональних засобів 

масової інформації для стимулювання громадянської активності.  

3. 1998 рр. – для представників п’яти сіл було організовано регіональні 

форуми, на яких обговорювалися варіанти програм розвитку території у 

сфері економіки і екології.  

4. 1999 р. і далі – громадські форуми (збори) в усіх селах і селищах 

регіону стали проводитися двічі на місяць. Вони проходять за участі не лише 

місцевих жителів, але і політиків, і експертів, які допомагають в організації 

дискусій з численних проблем (наприклад, питання компенсації при 

землекористуванні, доцільність побудови школи в селі тощо). При цьому в 

кожному населеному пункті було розпочато діалог між адміністрацією і 

жителями. Було створено так звані «ради представників», які включали до 

стратегічного плану розвитку території пропозиції жителів. Почалася і 

співпраця між жителями різних сіл: обмін досвідом, відвідування свят, 

спільні тренінги, спільні літні табори для дітей з перебуванням по два дні в 

сусідніх селах зі спеціальною культурною програмою. 

Активне залучення жителів до обговорення можливостей 

регіонального розвитку дозволило соціотехникам знайти ентузіастів туризму, 

майстрів місцевих ремесел, які бажають спробувати себе в малому бізнесі.  

Можна сказати, що без участі фахівців «ВАРСС», тобто без професійних 

соціотехніків або соціальних організаторів, досягти зазначених результатів 

було б неможливо. Безумовно, результати вирішення гострих соціальних 

проблем, наприклад безробіття, потребують значного часу.  
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РОЗДІЛ 3 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ НА ОСНОВІ 

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

 

 

3.1. Механізм розробки стратегії регіонального розвитку 

 

У розділі 1 розглянуто теоретичні засади планування регіонального 

розвитку, у розділі 2 – правові засади управління регіонального розвитку в 

Україні. Базуючись на опрацьованих матеріалах, можна зазначити, що 

однією із головних складових регіонального розвитку є її стратегія, яка 

представляє собою сукупність довгострокових пріоритетних завдань 

(напрямів діяльності), реалізація яких у певній перспективі повинна 

забезпечити досягнення головної мети регіонального розвитку. 

Узагальнення існуючих наукових досліджень дозволяє при цьому 

стверджувати, що особливості розробки стратегії регіонального розвитку 

доцільно розглядати, використовуючи методи історичного, системного і 

структурно-функціонального аналізу [Error! Reference source not found.; 42; 

112; 157]. 

Метод історичного аналізу спрямований на дослідження генезису 

регіону, рушійних сил і чинників його утворення, становлення, а також тих 

часових змін, що відбуваються в ньому. Структурно-функціональний підхід у 

системній методології є одним із провідних при дослідженні сутності таких 

складних соціальних систем, як регіон, і таких економічних систем, як 

регіональна економіка. Можна також відзначити, що сутнісними 

характеристиками регіону виступають його якісні атрибути, властивості, 

виконувані ним функції, що є результатом особливої організації елементів, 

які входять до системи. І саме системний підхід пояснює це властивістю 

емерджентності системи, тобто виникнення в неї властивостей, що не є 

продовженням (сумою) елементів, які входять до її складу, а випливають з її 
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організації, обумовленої зв’язками між елементами. 

Таким чином, спільне застосування методів історичного, структурно-

функціонального і системного аналізів дозволяє визначити особливості 

побудови механізму розробки стратегії регіонального розвитку, спираючись 

на особливості його історичного розвитку, традицій, стану галузей економіки 

і соціальної сфери, наявні ресурси, систему регіонального управління тощо. 

У цілому розробка стратегії регіонального розвитку повинна 

передбачати ретельний аналіз можливих її варіантів, з урахуванням впливу 

зовнішніх і внутрішніх чинників. Так, до зовнішніх чинників можна віднести, 

наприклад становище регіону, його відносини з центральними органами 

влади, роль і місце в загальнодержавній системі територіального розподілу 

праці, ступінь розвитку і ефективність зовнішніх зв’язків, що склалися, тощо. 

Необхідна також оцінка чинників внутрішнього характеру, до яких належить 

досягнута якість життя населення, стан і перспективи розвитку регіонального 

соціально-економічного потенціалу тощо. 

Тому природно, що формування стратегії регіонального розвитку є 

складним процесом, який базується на певних наукових принципах: 

цілеспрямованості, комплексності, системності, адаптивності, ефективності, 

мінімізації ризику, балансу інтересів і легітимності. Розглянемо їх. 

Принцип цілеспрямованості обумовлений самим поняттям 

«стратегічний вибір», оскільки пріоритетні для регіону види діяльності в 

стратегічній перспективі визначаються, виходячи із необхідності досягнення 

визначених цілей соціально-економічного розвитку. Слідування даному 

принципу означає, що вибір нової стратегії розвитку повинен забезпечувати 

економічну базу реалізації стратегічної мети. Це особливо важливо, оскільки 

вивчення практичного досвіду розробки стратегій регіонального розвитку 

показує, що нерідко, незважаючи на необхідність кардинальних змін в 

економіці й управлінні, такі стратегії практично повторюють набір видів 

діяльності, що склалися. Часто це викликано тим, що автори розробок не 

знають, за рахунок чого можна додати динамічність позитивним процесам 
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розвитку. Зрозуміло, що за такого підході не реалізується ідея комплексного 

соціально-економічного регіонального розвитку, а стратегічне планування 

носить формальний характер, що призводить до неефективного 

використовування коштів, що витрачають. 

Реалізація принципу комплексності передбачає дослідження 

пріоритетних сфер (галузей) у контексті всієї сукупності характеристик і 

чинників регіонального розвитку. При цьому в якості чинника регіонального 

розвитку необхідно розглядати наявну суперечність між спеціалізацією 

регіональної економіки і забезпеченням комплексності її розвитку. 

Принцип системності означає необхідність узгодження розвитку 

даного регіону з іншими адміністративно-територіальними одиницями, а 

також державною стратегію соціально-економічного розвитку в цілому. 

Реалізація даного принципу також передбачає забезпечення під час розробки 

стратегії урахування інтересів місцевого, міжрегіонального рівнів. 

Принцип адаптивності означає необхідність формування стратегії 

регіонального розвитку з урахуванням можливих змін зовнішнього 

середовища. Також цей же принцип передбачає адаптацію стратегії до 

інтересів різних суб’єктів соціально-економічного розвитку регіону. 

Реалізація принципу ефективності означає, що пропонований набір 

видів діяльності, визначених як пріоритетні для конкретного регіону, 

забезпечить досягнення необхідної якості життя населення з якнайменшими 

фінансовими і соціальними витратами. 

Оскільки вибір стратегії розвитку є вельми відповідальним 

управлінським рішенням, яке, як і будь-яке інше, пов’язане з ризиком, 

слідування принципу мінімізації ризику означає, що в процесі даного вибору 

повинні бути оціненими різні ризики, які можуть виникнути в стратегічній 

перспективі у зв’язку з тим чи іншим вибором. Характеристики 

прогнозованих ризиків повинні бути врахованими під час порівняльного 

аналізу варіантів стратегії. 

Принцип балансу інтересів передбачає, з одного боку, знаходження 
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консенсусу між різними владними структурами, професійними і суспільними 

групами населення щодо стратегії регіонального розвитку, а з іншого – 

забезпечення узгодженості (або несуперечності) національних, регіональних і 

місцевих інтересів під час її здійснення. 

Принцип легітимності означає обов’язковість широкого громадського 

обговорення стратегії та розгляду й ухвалення запропонованого варіанту 

стратегії розвитку регіону на рівні відповідного органу влади. 

З відзначених принципів зрозуміло, що розв’язання такої непростої 

проблеми, як стратегічне планування регіонального розвитку, безумовно, 

передбачає залучення науковців і фахівців, оскільки воно пов’язано з 

великим обсягом прогнозно-аналітичних робіт. Але в той же час і остаточний 

вибір не повинен бути прерогативою виключно керівників місцевих органів 

влади, а бути предметом обговорення в рамках соціального партнерства 

(докладніше про таке партнерство див. підрозділ 3.3). Під час організації ж 

діяльності, пов’язаної безпосередньо з формуванням стратегії регіонального 

розвитку, слід виходити з таких трьох важливих положень. 

По-перше, місією всієї даної діяльності є підвищення якості життя 

громадян або, принаймні, його підтримка на рівні, нижня межа якого 

визначена системою прийнятих соціальних стандартів. Досягнення певних 

параметрів якості життя, у свою чергу, безпосередньо пов’язано з 

досягненням відповідних економічних показників. По-друге, вибір стратегії 

регіонального розвитку значною мірою визначається величиною і 

ефективністю використовування власного соціально-економічного 

потенціалу регіону. По-третє, ефективність прогнозно-аналітичної 

діяльності, пов’язаної з таким вибором, багато в чому визначається повнотою 

і достовірністю інформації про передумови, базові умови, обмеження, 

закономірності та тенденції комплексного соціально-економічного 

регіонального розвитку. По-четверте, успішність реалізації стратегії 

здебільшого залежить від рівня використання в цьому процесі соціального 

капіталу відповідної території. Виходячи з наведеного, можна запропонувати 
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такий алгоритм розробки стратегії регіонального розвитку (рис. 3.1).  
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Рисунок 3.1. Алгоритм розробки стратегії регіонального розвитку 
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Розглянемо докладніше його складові. 

І. Аналіз і оцінка ресурсної бази розвитку. Йдеться насамперед про такі 

ресурси, як фізичний капітал, людський капітал, економічний капітал. 

Розглянемо їх докладніше. 

1. Фізичний капітал включає такі показники оцінки, як: природні 

умови і місце розташування, інфраструктуру. 

2. Людський капітал включає демографічні ресурси, рівень доходів і 

життя населення, а також ринок праці. 

3. Економічний капітал включає аналіз регіональної економіки та 

фінансів [160; Error! Reference source not found.].  

В узагальненому вигляді перелік зазначених ресурсів наведено в табл. 

3.1. 

 

Таблиця 3.1 

Соціально-економічні ресурси регіону 

Розділ Показники 

Фізичний капітал 

Природні 

умови і місце 

розташування 

 

- рельєф; 

- клімат; 

- фауна і флора; 

- водні ресурси; 

- мінеральні ресурси; 

- рекреаційні ресурси; 

- ґрунти, загальна площа земельних ресурсів; 

- структура земельних ресурсів по категоріях користувачів; 

- структура земельного фонду по категоріях земель; 

- розташування по відношенню до транспортних шляхів; 

- відстані до ринків сировини і збуту місцевої продукції; 

- відстані до центрів маятникової міграції населення; 

- сильні та слабкі сторони природних умов і місця розташування. 

Інфраструктура  

 

- характеристика житлового фонду і його благоустрій; 

- водопостачання; 

- каналізація; 

- теплопостачання; 

- електрика; 

- газозабезпечення; 

- місця культури і відпочинку; 

- транспортні мережі; 

- заклади торгівлі; 

- промислові об’єкти тощо 
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Продовження табл. 3.1. 

Людський капітал 

Демографічні 

характеристики 

 

- загальна чисельність населення в динаміці; 

- статтєво-вікова структура населення; 

- середній вік населення; 

- народжуваність і смертність; 

- природний приріст; 

- чисельність прибулих, вибулих і міграційний приріст; 

- рівень освіти громадян;  

- сильні та слабкі сторони демографічної структури 

Ринок праці 

 

- кількість працездатного населення; 

- питома вага працездатного населення в загальній чисельності 

населення; 

- загальна характеристика трудових ресурсів; 

- кількість зайнятих; 

- розподіл зайнятих по сферах зайнятості; 

- кількість безробітних; 

- структура зайнятих і безробітних за статтю, віком, рівнем освіти і 

кваліфікації по кожній галузі зайнятості; 

- коефіцієнт використання трудових ресурсів; 

- сильні та слабкі сторони ринку праці 

Рівень життя і 

доходи 

населення 

- Індекс Людського розвитку; 

- номінальна та реальна заробітна плата; 

- відношення реальної заробітної плати до прожиткового мінімуму; 

- структура доходів населення; 

- структура використання доходів населення тощо. 

Економічний капітал 

Регіональна 

економіка 

 

- структура зайнятості по секторах економіки; 

- структура економіки по галузях зайнятості; 

- угрупування підприємств по видах власності; 

- показники, що характеризують результати фінансово-господарської 

діяльності найбільш крупних підприємств; 

- промислові зони; 

- малий бізнес; 

- підтримка підприємництва; 

- середня вартість оренди землі; 

- диференціація ціни оренди землі залежно від різних чинників; 

- обсяг товарів, що ввозяться на територію регіону по видах у вартісному 

вираженні; 

- обсяг товарів, що вивозяться за межі регіону, по видах у вартісному 

вираженні; 

- обсяг послуг, що надаються мешканцям регіону на території інших 

регіонів по видах у вартісному вираженні; 

- обсяг послуг, що надаються організаціями даного регіону, мешканцям 

інших територій по видах у вартісному вираженні; 

- оцінка економічного потенціалу території; 

- сильні та слабкі сторони регіональної економіки 

Фінанси 

 

- загальний обсяг надходжень фінансових коштів до обласного та 

місцевих бюджетів і їх структура; 

- структура витратної частини регіонального та місцевих бюджетів; 

- податки території по видах. 
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Розглянемо дані пункти детальніше. 

Природні умови і місце розташування. Аналіз природних умов 

передбачає вивчення особливостей клімату, рельєфу, мінерально-

сировинних, земельних ресурсів регіону тощо. 

Так, мінерально-сировинні ресурси характеризуються за видами, 

місцем їх розташування, величиною запасів і обсягами промислового 

використання, визначаються можливості розвитку добувних галузей з 

обов’язковою прогнозною оцінкою впливу на довкілля, особливо в 

рекреаційних зонах. Під час аналізу гідромережі розглядаютьсявсі природні і 

штучні водоймища: ріки, озера, моря, океани, болота, водоспади, ставки, 

водосховища, зрошувальні системи тощо. Усі водні об’єкти оцінюються, по-

перше, з точки зору можливостей господарського використання, по-друге, як 

місця відпочинку. При аналізі фауни та флори дається опис природних видів 

рослин і тварин, визначаються ареали сучасного поширення, і з цієї точки 

зору оцінюється привабливість території для розвитку туризму. Якщо є 

заповідники (заказники), то надається їхня характеристика і визначається 

значення для розвитку території. Аналіз ґрунтів особливо необхідно 

проводити в сільськогосподарських районах, при цьому характеризуються 

типи ґрунтів, наводиться їх якісна оцінка, визначається доцільність 

вирощування різних культур на ґрунтах даного регіону.  

Особлива роль під час аналізу природних умов належить 

характеристиці земельного фонду і його використанню, для чого 

здійснюється угрупування земель за категоріями користувачів і категоріями 

земель. За категоріями користувачів виділяють такі землі: землі 

сільськогосподарських підприємств із поділом на: державні і муніципальні, 

аграрних науково-дослідних інститутів і навчальних закладів, землі громадян 

і громадських організацій, включаючи фермерські, землі інших 

сільгосппідприємств і установ; землі населених пунктів; промислові землі; 

землі лісового фонду; землі водного фонду; землі запасу. Угрупування 

земель за категоріями користувачів дозволяє оцінити господарську 
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спеціалізацію території, особливості розселення населення (впливає, 

наприклад, на формування інфраструктури), а також визначити вільні 

земельні ресурси для розвитку у вигляді «земель запасу». 

Регіональна інфраструктура. Аналіз інфраструктури (житлово-

комунальної, будівельної, виробничої, транспортної, відпочинку тощо) 

дозволяє оцінити ступінь привабливості території як місця проживання і 

роботи для майбутніх інвесторів.  

Демографічні характеристики. Метою демографічного аналізу в 

даному випадку є оцінка економічної життєздатності регіону і визначення 

того, яка група населення може бути виділена як цільова, на яку доцільно 

зараз робити основний акцент при плануванні регіонального розвитку. 

Основні демографічні показники можуть бути представлені у вигляді 

демографічної таблиці, яка показує варіацію демографічного потенціалу і 

частково умов життя в різних місцевостях. Це дозволяє диференціювати їх за 

кількістю і якістю робочої сили, ступенем розвиненості потенціалу регіону, 

надати їх порівняльну характеристику. Як правило, демографічна таблиця 

включає абсолютні та відносні показники і може бути розширеною за 

рахунок показників, що характеризують умови і рівень життя населення.  

Рівень життя і доходи населення. У сучасній світовій практиці 

прийняті такі узагальнювальні показники, що характеризують якість життя : 

рівень дитячої смертності, середня тривалість майбутнього життя при 

народженні, але якнайповнішим є Індекс Людського Розвитку (ІЛР) [16]. У 

ньому синтезуються перші два і враховуються деякі інші, не менш важливі, 

чинники, що прямо впливають на якість життя, а відносна простота 

розрахунку і наявність необхідної інформаційної бази дозволяє широко 

використовувати ІЛР у практичних дослідженнях. 

ІЛР є індексом, що включає три показники: очікувана тривалість життя 

при народженні, рівень освіти, рівень життя населення, який оцінюється 

через валовий національний дохід на душу населення за паритетом 

купівельної спроможності [16, с. 18]. 
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Регіональний ринок праці. Метою аналізу структури зайнятості є 

визначення характеристик наявного людського капіталу, особливості якого 

розглянуто в розділі 1. При цьому зауважимо, що внутрішній аналіз трудових 

ресурсів слід доповнити аналізом трудових міграційних процесів, 

визначивши кількість громадян, що працюють в організаціях на інших 

територіях, і кількість працівників інших територій, що працюють на 

території даного регіону.  

Регіональна економіка. Мета аналізу регіональної економіки полягає в 

дослідженні економічної бази регіону, тенденцій її змін, здатності реагування 

на нові економічні умови, а також визначенні чинників, що роблять вплив на 

економічну життєздатність. В економічному аналізі регіону слід виходити з 

того, що структура регіональної економіки, яка склалася, не обов’язково є 

найбільш вдалою, тому не обов’язково зумовлює напрями подальшого 

розвитку. При цьому структуру економіки регіону необхідно розглядати не 

лише порівняно з іншою територією, але і в динаміці, як правило, за 10 років. 

Це дозволяє провести структурний аналіз економіки або аналіз структурних 

зрушень. Традиційно структурний аналіз застосовувався до дослідження 

економіки країни в цілому. Однак він також є дієвим методом вивчення змін 

у структурі регіональної економіки порівняно з базисною територією. Метою 

структурного аналізу є виявлення тенденцій, що склалися, і визначення 

потенціалу розвитку регіональної економіки з точки зору створення робочих 

місць і ефективності її функціонування порівняно з базовими умовами.  

Наступним етапом аналізу економіки регіону є характеристика 

підприємств за видами власності: комунальні, акціонерні, приватні, державні, 

громадські та інші організації. Разом з цим аналізуються основні показники 

ефективності їхньої роботи в динаміці за 3 – 5 років: прибуток, 

рентабельність, фінансова сталість, платоспроможність, основні й оборотні 

кошти, трудові показники, випуск і реалізація продукції, ринки збуту тощо. 

За результатами аналізу формулюються висновки про ступінь корисності 

місцевих підприємств для регіону, тобто даються відповіді на такі запитання: 
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Яку продукцію (послуги) і в якому обсязі отримує від них територія? Чи 

потрібна ця продукція (послуги) регіону? Скільки податків вони сплачують 

до бюджету? Скільки робочих місць вони дають території? Чи здатні вони 

самостійно вести будівництво об’єктів соціальної інфраструктури на даній 

території? Чи потрібні їм дотації з бюджету і в якому обсязі? Чи можуть вони 

брати активну участь в регіональному розвитку? Відповіді на ці питання 

доцільно розглядати в динаміці за 3 – 5 років і з їх урахуванням робити 

висновки про внесок різних суб’єктів в регіональну економіку. 

Фінанси. Дані про фінанси території необхідні для такого: оцінки 

системи формування бюджету, що діє, його прибуткової і витратної частин; 

визначення рівня дефіцитності бюджету; вдосконалення системи збору 

податків, особливо в частині місцевих податкових надходжень; визначення 

інших шляхів збільшення прибуткової частини бюджету; з’ясування 

можливостей зниження фінансових витрат території; визначення 

можливостей виділення коштів для пом’якшення або зняття соціально-

політичної напруженості. У даній категорії враховуються такі показники, як 

загальний обсяг надходжень коштів до регіонального та місцевого бюджетів і 

їх структура, структура витратної частини регіонального та місцевого 

бюджетів, податки за видами. Причому при поданні інформації про податки 

доцільно акцентувати увагу на стимулюючій функції податків, тобто на описі 

тих умов, за яких надаються знижки або податкові пільги. 

Таким чином, аналіз соціально-економічних ресурсів дає можливість 

оцінити потенціал розвитку регіональної економіки, є необхідною базою для 

виявлення потреб регіону і розробки стратегічного плану його розвитку. 

ІІ. Аналіз внутрішніх закономірностей і тенденцій розвитку. Тут 

з’ясовуються історичні аспекти виникнення даного регіону, традиційних 

функцій, виконуваних ним, досліджуються закономірності його розвитку, 

особливості економічних зв’язків тощо. Результатом такого аналізу повинне 

стати осмислення причинно-наслідкових зв’язків, що обумовлюють існуючі 

тенденції економічного розвитку регіону. 
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ІІІ. Аналіз зовнішніх чинників впливу. Це, перш за все, ті зовнішні 

чинники, які впливають на перспективний економічний розвиток регіону.  

Для зручності аналізу вони можуть бути класифіковані за ієрархічними 

рівнями управління: місцевий; регіональний; міжрегіональний; 

національний; наднаціональний. 

Стосовно вибору стратегії регіонального розвитку зовнішні чинники 

мають характер передумов або обмежень щодо реалізації в перспективі тих 

чи інших пріоритетних видів діяльності. Аналіз цих чинників передбачає 

визначення інтересів суб’єктів управління різних рівнів та інших 

стейкхолдерів, ролі даного регіону в системі розподілу праці, а також 

дослідження впливу існуючої економічної та геополітичної ситуації на 

процеси комплексного соціально-економічного розвитку регіону. 

IV. Розробка варіантів стратегії. На основі інтегральної оцінки 

початкової ситуації і з урахуванням аналізу й оцінки ресурсної бази 

розвитку, внутрішніх закономірностей і тенденцій розвитку, зовнішніх 

чинників впливу та регіонального потенціалу розробляються різні можливі 

варіанти стратегії економічного розвитку. При цьому враховуються 

соціальні стандарти, що є основою для визначення системи економічних 

цілей, досягнення яких дозволить досягти пропонованих соціальних 

показників. Саме соціальні стандарти є стимулом для пошуку нового 

варіанту стратегії розвитку, а також визначальним критерієм при 

обґрунтовуванні найраціональнішого її варіанту. 

V. Оцінка розроблених варіантів стратегії. Запропоновані варіанти 

стратегії розвитку регіону піддаються всебічній оцінці з урахуванням 

чинника ризику, обумовленого ухваленням тієї чи іншої альтернативи, а 

також здатності забезпечити певні соціальні стандарти. Однією зі складових 

даної оцінки є комплексна оцінка пропонованих у рамках того чи іншого 

варіанту стратегії видів діяльності. У даному разі ефективно застосовувати 

факторний аналіз кожного з видів діяльності, оцінюючи сприятливі та 

несприятливі умови для реалізації ними стратегічних цілей. Критеріями 
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оцінки можуть виступати як внутрішні, так і зовнішні чинники, що 

характеризують результати і наслідки діяльності.  

У даному аналізі під факторами зростання розуміються ті тенденції, 

умови, події, результати, які, за оцінкою експертів, позитивно впливають на 

розвиток даного виду діяльності, а під факторами гальмування – ті, які 

перешкоджають розвитку даного виду діяльності. Експертна оцінка 

значущості (в балах) кожного чинника і імовірності його реального прояву (в 

частках одиниці) дає можливість отримати зважені бали, сума яких 

дозволить кількісно порівняти результати. Передбачається, що експерти 

оцінюють значущість впливу кожного фактора на розвиток відповідного 

виду діяльності та імовірність збереження впливу цього фактора в 

перспективі. Результати факторного аналізу представлено у вигляді таблиці 

(табл. 3.2). 

Аналіз несприятливих факторів передбачає також аналіз негативних 

тенденцій і ризиків, які виникають у процесі реалізації Стратегії. Від того, 

наскільки повний набір факторів буде виявлено і наскільки точно вони 

будуть сформульовані, залежить не лише результат опрацювання стратегії 

розвитку, але і механізм її реалізації.  

VI. Вибір стратегії. Обраний варіант стратегії регіонального розвитку 

повинен задовольняти нижчевикладеним вимогам: 

– забезпечувати дотримання встановлених соціальних стандартів 

через досягнення певного рівня економічного розвитку; 

– забезпечувати розвиток регіональної економіки до рівня, що 

дозволяє територіальним громадам повною мірою реалізовувати 

конституційне право на місцеве самоврядування; 

– бути економічно ефективним, тобто забезпечувати досягнення 

стратегічних цілей розвитку з якнайменшими витратами; 

– мінімізувати ризики (соціальні, екологічні, політичні, техногенні 

тощо), пов’язані з реалізацією стратегії розвитку [Error! Reference source 

not found., с. 76]. 



 97 

 

Таблиця 3.2  

Результати факторного аналізу видів діяльності у стратегії розвитку 

Види 

діяльності 

Фактори зростання Фактори гальмування 

Фактор Оцінка 

значу-

щості1  

(бали) 

Оцінка 

вірогідності 

(частки 

одиниці) 

Інтегральна 

оцінка 

(зважений 

бал) 

Фактор Оцінка 

значу-

щості1  

(бали) 

Оцінка 

імовір-

ності 

(частки 

одиниці) 

Інтегральна 

оцінка 

(зважений 

бал) 

1 ..............................  1.1 ..........     1.1 ...........    

1.2 

…….. 
   

1.2 

…….. 
   

………

…. 
   

………

…. 
   

1.k 

………

…. 

   1.l 

………

…. 

   

Всього:        

 ………         

n ...……

  

n.1……

… 

   n.1……

… 

   

n.2 

…….. 

   n.2 

…….. 

   

………

…. 

   ………

…. 

   

n.m…

…… 

….……

………. 

   n.p……

… 

….……

………. 

   

Всього:        
1 Оцінка значущості здійснюється за 10-бальною шкалою 

 

З метою ефективної реалізації вибраної стратегії на її основі доцільно 

розробити Програму комплексного соціально-економічного розвитку 

регіону, яка містить конкретні заходи, строки їх реалізації та відповідальних 

виконавців. Крім того, як можна бачити з викладеного вище, складність і 

масштабність діяльності з розробки стратегії регіонального розвитку 

обумовлює необхідність поєднання зусиль органів публічного управління, 

наукового та експертного середовищ, громадянського суспільства і 

регіонального бізнесу, тобто налагодження соціального партнерства даних 
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суб’єктів. Розгляду даних питань присвячено наступний підрозділ. 

3.2. Реалізація партнерства в рамках забезпечення регіонального 

розвитку 

 

Безумовно, кінцевою метою управління регіональним розвитком є 

задоволення потреб громадян, а також підвищення якості їх життя. На це, 

зокрема, спрямовано ресурсний підхід, згаданий у першому розділі, який 

передбачає розгляд розвитку територіального комплексу з точки зору 

наявних у нього ресурсів (природних, людських, фізичних, соціальних, 

фінансових), роблячи акцент на тому, що успіх розвитку залежить від 

правильності дібраної комбінації цих чинників. Причому ключова роль 

належить основному з них – соціальному капіталу. 

Як уже було зазначено, соціальний капітал є сукупністю соціальних 

взаємин і зв’язків, побудованих на нормах взаємної поваги і довіри один до 

одного. Такий рівень відносин досяжний лише за умови дотримання 

демократичних принципів у процесі ухвалення рішень, а саме: рівності 

сторін, відповідальності, відкритості обговорення і обміну думками.  

Отже, регіональний розвиток безпосередньо залежить від 

налагодження партнерських взаємин між основними суб’єктами 

регіонального і місцевого розвитку. 

Основними суб’єктами регіонального розвитку, як наголошувалося 

вище, є органи публічного управління (органи виконавчої влади і органи 

місцевого самоврядування), представники приватного сектора (підприємці) і 

безпосередньо мешканці регіону. Останні беруть участь у регіональному 

розвитку, як правило, опосередковано, через громадські організації (ГО), 

зокрема формальні та неформальні громадські організації, органи 

самоорганізації населення тощо. Таким чином, у рамках регіонального 

розвитку виникає необхідність взаємодії трьох основних суб’єктів місцевої 

спільноти за лініями: влада – бізнес, влада – ГО і ГО – бізнес. Теоретичною 

основою такої взаємодії може стати концепція «Good Governance» 
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(«належного врядування»), основні положення якої тісно пов’язані з 

накопиченням соціального капіталу, активним функціонуванням 

громадянського суспільства і ресурсним підходом до розвитку 

територіальних утворень.  

Аналіз наукових досліджень дозволяє виділити п’ять основних 

способів практичної реалізації концепції належного врядування на 

регіональному рівні, а саме: консультування, інформування, спільне 

ухвалення рішень, підтримка регіональних ініціатив, спільна діяльність [6; 

54; 86; 101; 111]. Двома основними категоріями, що об’єднують дані 

способи, є кооперація і партнерство. Партнерство при цьому є основою 

регіонального розвитку, оскільки виступає об’єднуючим фактором для трьох 

секторів суспільства – публічного, приватного і громадського, взаємини яких 

формуються з конкретною метою заради позитивних змін. 

Внесок у партнерство кожної зі сторін залежить від напряму її 

діяльності (табл. 3.3). Партнерство може формуватися для вирішення різних 

питань соціального, економічного або іншого характеру, таких, наприклад, як 

соціальна стабільність, розвиток підприємництва, захист прав людини, освіта 

тощо.  

Першим і найбільш важливим з організаційної точки зору суб’єктом 

партнерства є органи публічного управління. Відповідно до чинного 

законодавства, органи публічного управління мають необхідні та достатні 

повноваження і важелі для управління регіональним розвитком. Проте це 

управління може бути результативним і ефективним тільки в разі 

продуманого, синтетичного і збалансованого використання всіх важелів, що, 

як показує практика, не завжди вдається. Причин багато, але одна з основних 

полягає в різній соціально-економічній природі завдань регіонального 

управління, вирішення яких вимагає принципово нових підходів і способів, 

якими органи публічного управління не завжди володіють. 

Провідну роль у побудові партнерства на регіональному рівні мають 

відігравати органи місцевого самоврядування. Згідно з чинним українським 
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законодавством, до функцій місцевого самоврядування віднесено 

забезпечення населення як суспільними благами (охорона довкілля, безпека, 

охорона здоров’я, освіта, архітектурний вигляд тощо), так і приватними 

благами (житло, громадське харчування, побутове обслуговування, роздрібна 

торгівля тощо).  

 

Таблиця 3.3  

Внесок кожного із суб’єктів партнерства в регіональний розвиток 

Суб’єкт Напрями діяльності Результати 

Органи 

публічного 

управління 

Нормативна база.  

Соціальні установи. 

Інфраструктура.  

Захист і охорона 

Дії щодо забезпечення участі 

населення в регіональному 

розвитку. 

Розвиток людських ресурсів. 

Забезпечення правопорядку 

Бізнес Соціальні інвестиції 

(соціально-економічні 

партнерські проекти). 

Політичний діалог.  

Місцеві постачання 

(розвиток мережі 

регіональних 

постачальників товарів і 

послуг).  

Інвестиції 

Стратегії щодо включення 

населення в регіональний 

розвиток. 

Створення умов для розвитку 

людських ресурсів і 

стабільності суспільства. 

Створення умов для 

соціально-економічного 

розвитку і зростання 

ГО Особисте самовираження, 

самореалізація.  

Культура. 

Надання послуг (освіта і 

творчість).  

Знання регіональних умов 

(інформація, зворотний 

зв’язок) 

Створення умов для 

самовираження.  

Задоволення потреб 

суспільства.  

Створення і підтримка основ 

соціальної стабільності, 

свободи і відповідальності 

 

Крім того, до місцевого підпорядкування належить і діяльність 

комунальних служб (водо-, енерго-, тепло-, газопостачання, каналізація 

тощо). Характер управління в кожній з цих сфер по-своєму впливає на 

регіональний розвиток у цілому. При цьому управління цими сферами 

ґрунтується на різних управлінських принципах, ставить перед їх 
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менеджерами різні тактичні завдання і вимагає систематизації на рівні 

населеного пункту за допомогою комплексного планування його розвитку. 

Типологічно набір функцій органів місцевого самоврядування може бути 

розділений на дві групи, а саме: 

1) традиційні функції управління сферами і секторами 

адміністративно-територіальних утворень; 

2) функції, спрямовані на розвиток адміністративно-територіальних 

утворень [27]. 

До першої групи належать функції оперативного управління 

галузевими комплексами. Сюди відноситься управління житлово-

комунальним господарством, міським транспортом, комунальним майном, 

будівництво, надання комплексу побутових і соціальних послуг населенню 

тощо. Тут посадові особи органів місцевого самоврядування, як правило, 

мають великий досвід управління, який використовується тією мірою, якою 

це прийнятно в рамках ринкової економіки. Проте для того, щоб підвищити 

ефективність управління територіальною системою і забезпечити сталий 

регіональний розвиток, потрібна реалізація управлінських функцій, які 

складають другу групу. До них належать такі: 

1. Інвентаризація і аналіз ресурсів регіонального розвитку. Це 

необхідний крок для переходу до формування ефективної регіональної 

соціально-економічної політики. Як правило, починати роботу в цьому 

напрямку необхідно з організації регіональної статистики, що проявляється в 

упорядкуванні інформаційних потоків усередині органів місцевого 

самоврядування, створенні електронних баз даних для моніторингу 

соціально-економічних процесів на території, упровадженні автоматизованих 

моделей аналізу місцевих бюджетів, організації відповідних служб. Зрештою 

це спричиняє створення місцевої інформаційної системи як основи для 

моніторингу соціально-економічного розвитку територіальної системи. 

2. Упровадження конкурсних механізмів при наданні соціальних 

послуг, які сприяють розвитку конкуренції на регіональному ринку 
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комунальних та інших послуг і часто дозволяють заощадити бюджетні 

кошти. Слід зазначити, що існують об’єктивні та суб’єктивні причини, що 

перешкоджають упровадженню таких механізмів. Основною об’єктивною 

причиною є несформованість конкурентного середовища (часто суб’єкти 

конкуренції як такі просто відсутні), а суб’єктивною – опір монополістів, які 

нерідко мають великий вплив на регіональну владу. Проте можна 

констатувати, що нині збільшується кількість органів місцевого 

самоврядування, які використовують конкурсну практику при розміщенні 

замовлень на житлово-комунальні та соціальні послуги, що пов’язано зі 

зростаючими потребами громадян у публічних послугах. 

3. Залучення громадян до управління регіональним розвитком. Це є 

важливою функцією органів місцевого самоврядування в контексті 

налагодження партнерства та регіонального розвитку. Як довело проведене 

соціологічне дослідження, результати якого наведено в розділі 2, сьогодні 

соціальна активність багатьох українських громадян є низькою. При цьому 

існує стереотип про те, що соціальна пасивність громадян є закономірною, 

продиктованою складним сучасним етапом розвитку країни, розчаруванням у 

політичній еліті, національним менталітетом тощо. Проте це не зовсім вірно, 

оскільки рівень соціальної активності громадян багато в чому залежить від 

існуючої на території моделі управління, позицій і поглядів регіональної 

влади. 

Для підвищення активності громадян і їх мобілізації на участь у 

розробці та реалізації стратегії управління регіональним розвитком можна 

запропонувати технологію, яка складається з таких дій: 

− формування робочої групи, до якої повинні увійти представники 

бізнесу, органу місцевого самоврядування, а також ГО; 

− розробка стратегії регіонального розвитку на основі кооперації та 

партнерства; 

− виявлення лідерів громадської думки і залучення їх до реалізації 

стратегії регіонального розвитку; 
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− представлення громадськості стратегії управління регіональним 

розвитком, розробленою робочою групою, і узагальнення висловлених 

пропозицій на етапі її остаточного ухвалення; 

− формування інституціональної структури управління регіональним 

розвитком на основі кооперації і партнерства – ЦУМР (докладно його 

діяльність буде розглянуто в підрозділі 3.3); 

− реалізація опрацьованої стратегії регіонального розвитку. 

Напрямами реалізації стратегії, як правило, є такі:  

1) підвищення якості надання послуг у соціальній сфері (культура, 

освіта, медицина); 

2) підвищення якості надання житлово-комунальних послуг; 

3) розвиток будівництва; 

4) підвищення ефективності управління комунальною власністю; 

5) удосконалення земельних відносин; 

6) створення умов для залучення інвестицій і розвитку 

підприємництва в інтересах регіону; 

7) сприяння розвитку позабюджетних фондів, спонсорства, 

меценатства; 

8) удосконалення нормативно-правової бази, у тому числі з організації 

і функціонування органів місцевого самоврядування; 

9) оптимізація структури управління; підвищення кваліфікації 

місцевих управлінців; 

10)  розвиток соціальної комунікації та збільшення соціального 

капіталу. 

Виходячи з вищевикладеного, пропонується такий механізм управління 

регіональним розвитком, який, спираючись на накопичення соціального 

капіталу, визначає нові соціальні й фінансово-економічні можливості 

регіонального розвитку в Україні та сприяє підвищенню якості життя 

громадян. Це передбачає подолання бідності і безробіття, надання якісних 

освітніх і медичних послуг, розбудову належної транспортної та комунальної 
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інфраструктури, забезпечення доступу до спортивних і культурних об’єктів, 

облаштування місць відпочинку тощо (рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Механізм управління регіональним розвитком на основі 

використання соціального капіталу  
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властиві тільки йому ресурси: органи місцевого самоврядування визначають 

нормативно-правове середовище, акумулюють адміністративні важелі впливу 

на ситуацію, бізнес має фінансові ресурси і професійний досвід у реалізації 
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проектів, а ГО збирають і організовують унікальний ресурс – соціальні 

ініціативи громадян. 

Другим суб’єктом партнерства є регіональний бізнес. Сучасна 

тенденція суспільного розвитку полягає в тому, що бізнес став відігравати в 

ньому активну роль. Подібна поведінка комерційних організацій, до якої 

вони приходять самі під впливом низки причин, дістала назву «соціальна 

відповідальність бізнесу». Головна з таких причин полягає в тому, що 

відповідальне ведення бізнесу на певній території дозволяє організаціям 

отримувати додатковий прибуток. 

Звичайно, діяльність приватної організації в такому разі включає 

додаткові витрати на безпеку праці, якість робочих місць, освіту і виховання 

колективу в дусі корпоративних цінностей, пов’язаних із принципами 

громадянського суспільства. Але натомість організація отримує збільшення 

продуктивності праці за рахунок хорошого фізичного і морально-

психологічного стану своїх співробітників, зміцнення взаємин організації з 

органами публічного управління. Зрозуміло, що неприбуткове підприємство 

нікому не потрібне, тому у збільшенні соціальної відповідальності бізнесу 

зацікавлені всі сторони. 

У результаті діяльність приватних організацій стала набагато ширшою 

і перестала зводитися до звичайного прагнення отримати прибуток. Бізнес з 

часом став провідником державної, регіональної і місцевої політики, оскільки 

підприємці зацікавлені у формуванні середовища, в якому вони могли б 

вільно функціонувати. Тому взаємодія бізнесу і влади на базі партнерства є 

однією з основ регіонального розвитку. У той же час в українських реаліях це 

все ще залишається проблемою, оскільки дуже часто ідея партнерства 

сприймається підприємцями як примусова міра, відсутнє розуміння того, що 

партнерство і корпоративні соціальні інвестиції є не способом «витягування» 

коштів із комерційних організацій у вигляді платні за використання 

регіональної ресурсної бази, а цілком реальною можливістю збільшити свій 

дохід. І винуватцями в цій ситуації є, в першу чергу, органи державної влади 
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і місцевого самоврядування. 

Так склалося, що протягом усіх років незалежності України середній і 

малий бізнеси вимушені виживати, а не повноцінно існувати, тому зрозуміла 

критика ідеї партнерства і кооперації. Якщо підприємці діють у 

невизначеному середовищі, під тиском податків, в нечітко відлагодженій 

законодавчій системі, не зрозуміло, навіщо їм брати на себе соціальну 

відповідальність, яка спричиняє додаткові витрати. Тому для більшості 

українських компаній не властиво вкладати кошти в соціальні програми. 

Відбувається це і через острах підприємців притягнути до себе увагу 

податкових та інших контрольних органів. Хоча, з іншого боку, 

включаючись до соціальних програм на регіональному рівні, підприємці 

дістають можливість збудувати рівноправні відносини з органами місцевого 

самоврядування. 

Зазначене не означає, що в Україні немає соціально відповідальних 

підприємців і приватних організацій, але їх поки що небагато, партнерство і 

кооперація як безперервні процеси ще не набули загального поширення. 

Партнерські відносини з регіональною владою встановлюють, як правило, 

великі організації, податкові надходження від діяльності яких слугують 

значним джерелом для поповнення регіонального бюджету. За цього випадку 

органи місцевого самоврядування з готовністю йдуть на контакт, 

розробляють соціальні програми, які здійснюються за підтримки великих 

комерційних організацій. Таким чином, партнерство органів місцевого 

самоврядування і підприємницьких структур носять вибірковий характер. 

Нарешті, третім суб’єктом партнерства є ГО, які є носіями потреб і 

інтересів місцевого населення. Незважаючи на різноманітність форм, усі ГО 

мають одну загальну ознаку: отримання прибутку в процесі своєї діяльності 

не є їхньою метою (хоча вони можуть отримувати прибуток за умови, що він 

спрямовується на досягнення цілей організації). Тому вся діяльність 

громадського сектора пов’язана з реалізацією добродійних, культурних, 

освітніх, наукових програм з метою охорони здоров’я людини, захисту її 
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прав, розвитку фізичної культури і спорту тощо. 

Між тим, існує низка напрямів взаємодії ГО з бізнес-середовищем. 

Основними серед них є такі: 

1. Інформування підприємців про стурбованість, незадоволення 

громадян певною бізнес-діяльністю (будівництво, торгівля тощо). 

2. Інформування про соціальні запити і потреби. Проведення 

маркетингових досліджень є вагомою часткою витрат для сучасних 

підприємців. ГО при цьому можуть істотно зменшувати ці витрати, надаючи 

корисну інформацію про потреби тих соціальних груп, чиї інтереси вони 

захищають. 

3. Забезпечення зростання продажів. ГО здатні допомогти 

підприємцям просувати їхні товари (послуги) на регіональні ринки, оскільки, 

як правило, мають неабиякий вплив і високий рівень довіри в місцевих 

мешканців. Однак маючи негативні відносини з певними комерційними 

організаціями, ГО можуть і скоротити їхні продажі, відтак, і прибуток. 

4. Захист інвестицій. Якщо некомерційний сектор є серйозним і 

сильним суб’єктом, а його відносини з бізнесом будуються на основі 

взаємної пошани і обопільної допомоги, будь-які негативні дії з боку влади 

щодо бізнесу зустрінуть протест з боку ГО, за якими, по суті, стоїть місцеве 

населення. 

5. Зв’язок з іншими організаціями. Одна з форм ГО – різного роду 

асоціації підприємств, які покликані налагодити зв’язки між економічними 

суб’єктами, збільшити інформаційні потоки, що допомагає понизити міру 

витрат компаній. 

6. Доступ до експертних даних. Більшість ГО постійно проводять 

дослідження з метою виявлення проблем і потреб місцевих жителів. У 

даному випадку ГО виступають носієм важливої інформації для комерційних 

організацій. 

7. Підвищення лояльності працівників. ГО не лише здійснюють 

добродійність, але і стоять на варті інтересів регіону, частиною якого є 
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працівники комерційних організацій, що відчувають таким чином вплив з 

боку ГО.  

8. Поліпшення іміджу. ГО допомагають сформувати імідж тієї чи 

іншої комерційної організації як соціально відповідальної, готової йти на 

діалог з місцевим населенням. І, навпаки, за певних обставин вони можуть 

погіршити його. 

Таким чином, обопільний виграш від партнерства бізнесу з ГО є 

очевидним. У розвинених країнах некомерційний сектор є реальною силою, 

здатною понизити або збільшити витрати компаній. У той же час залучення 

бізнесу до участі в діяльності ГО – це запорука успіху соціальних програм і 

проектів. Тому громадські і приватні організації потрібні один одному. 

Інакше складається ситуація відносно громадського сектора і влади. В 

Україні, де громадянське суспільство ще до кінця не сформовано, взаємини 

між інститутами влади, комерційним і некомерційним секторами знаходяться 

у процесі становлення і розвитку. Відчуження влади від третього сектора є 

наслідком багаторічної історії радянської держави, коли держава була 

єдиним володарем права здійснення соціальної, економічної і культурної 

політики, у зв’язку з чим одні громадські організації втілювали в життя 

партійну ідеологію, інші мали формальний спеціалізований характер. Тому в 

сучасній Україні досі громадський сектор залишається слаборозвиненим 

суб’єктом суспільних відносин. 

Натомість у розвинених країнах, про що йшла мова в розділі 2, третій 

сектор давно вже є рівноправним партнером органів місцевого 

самоврядування. Оскільки ці структури є найбільш близькими до населення 

формами організації суспільного життя, а некомерційний сектор відбиває 

потреби громадськості, відкритий діалог цих двох суб’єктів місцевої 

спільноти є вкрай необхідним. Органи місцевого самоврядування ініціюють 

різні місцеві програми, в розробці і реалізації яких можуть брати участь ГО, 

для чого, втім, громадський сектор повинен мати добре налагоджені 

інформаційні та робочі контакти з регіональною владою. А ГО можуть 
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пропонувати свої програми і проекти органам місцевого самоврядування, 

хоча успіх їх прийняття залежить від того, наскільки пропоновані ініціативи 

співпадають із реальними інтересами громадян і вписуються в основні 

напрями діяльності органів місцевого самоврядування. Але, так чи інакше, 

саме органи місцевого самоврядування найбільшою мірою порівняно з 

іншими рівнями влади здатні на реалізацію спільних проектів і програм як з 

ГО, так і з бізнес-структурами. 

Зазначимо, що регіональне партнерство сприяє консолідації інтересів 

всіх учасників процесу регіонального розвитку, що «віддзеркалюється» в 

стратегії регіонального розвитку. Причому робота над реалізацією даної 

стратегії потім відкриває новий етап взаємодії соціальних партнерів – перехід 

до спільних дій і як, наслідок, кооперації.  

У зв’язку з цим доцільним є розвиток різноманітних інституційних 

форм регіонального партнерства, наприклад координаційні, консультативні й 

експертні ради, міжвідомчі комісії тощо. При цьому створення і 

функціонування таких органів повинне регулюватися окремими 

нормативними документами. І, безумовно, до діяльності цих органів повинні 

залучатися всі соціальні партнери. 

Проте все ж таки головним координуючим органом регіонального 

партнерства повинна бути Агенція регіонального розвитку, яка 

забезпечуватиме участь громадськості, бізнесу і «третього сектора» в 

підготовці, формуванні, реалізації, моніторингу і коректуванні стратегічних 

документів, що визначають перспективний розвиток регіону. 

Відповідно до цього, така Агенція до своєї роботи повинна обов’язково 

залучати представників органів місцевого самоврядування і їх виконавчих 

комітетів, місцевих адміністрацій, територіальних представництв 

центральних органів виконавчої влади, суспільних організацій і професійних 

об’єднань, різних груп населення, органів самоорганізація населення, 

організацій і установ некомерційного сектора (наукових, освітніх тощо), 

найважливіших підприємств, фінансових структур, інших структур і 
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організацій, що діють на території даного регіону.  

Важливими завданнями Агенції є: 

– виявлення і узгодження інтересів різних суб’єктів, що беруть участь 

в комплексному розвитку території; 

– сприяння пошуку фінансових та інвестиційних ресурсів для 

реалізації стратегічних цілей; 

– ініціація інвестиційних та інноваційних проектів у рамках реалізації 

стратегії розвитку і економічної політики; 

– періодичне обговорення ключових проблем, проектів і напрямів 

стратегії розвитку; 

– обговорення проміжних результатів ключових етапів розробки 

стратегічних документів (стратегічні цілі, пріоритети, основні положення 

регіональної економічної політики, механізм реалізації, різні проекти); 

– залучення нових партнерів, що представляють інтерес для 

комплексного розвитку регіону. 

Проте, на наш погляд, дана Агенція, безсумнівно, маючи велике 

значення, повинна стати одним із елементів більш масштабної системи так 

званого «регіонального стратегування», до якої, окрім Агенції, мають 

входити: 

1. Експертно-аналітичні групи, які включатимуть представників 

різноманітних професійних співтовариств. До функцій таких груп входитиме 

таке: проведення професійного аналізу ситуації в основних сферах розвитку 

регіону, опрацювання галузевих програм і проектів розвитку, розробка 

індикаторів і вимог до моніторингу і оцінки ефективності розвитку в різних 

сферах. 

2. Науково-методична рада, яка повинна включати представників 

наукового середовища. До функцій цієї ради можна віднести наукове і 

методичне забезпечення діяльності Агенції регіонального розвитку, 

отримання зворотного зв’язку з мешканцями регіону. 

3. Експертна рада, учасниками якої можуть стати керівники 
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експертно-аналітичних груп, науково-методичної ради, представники ГО. До 

функцій цієї ради відноситься: узагальнення та відбір пропозицій щодо 

регіонального розвитку, представлених на розгляд експертно-аналітичними 

групами, узгодження цих пропозицій між усіма учасниками ради, внесення 

злагоджених пропозицій до Агенції регіонального розвитку. 

4. Щорічна регіональна конференція, до функцій якої можна віднести 

обговорення результатів діяльності вищенаведених органів, затвердження 

подальших планів їх роботи. 

Така система «територіального стратегування» дозволяє, на наш 

погляд, не тільки забезпечити розробку ефективної стратегії регіонального 

розвитку та її реалізацію, але і налагодити результативне регіональне 

партнерство між основними суб’єктами на регіональному рівні. 

Ще однією формою взаємодії суб’єктів регіонального розвитку, що 

сприяє накопиченню формуванню соціального капіталу, є кооперація. Про 

особливості її використання під час управління регіональним розвитком мова 

буде йти в наступному підрозділі. 
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ВИСНОВКИ 

 

Отримані результати проведеного дослідження дають можливість для 

розв’язання науково-прикладне завдання – обґрунтування теоретичних засад, 

визначення передумов та основних напрямів державного управління 

регіональним розвитком на основі соціального капіталу. Результати 

дослідження дозволяють зробити такі узагальнені висновки. 

1. У ході проведеного дослідження визначено   основні 

характеристики та рушійні сили регіонального розвитку.  Їх узагальнення 

дозволило стверджувати, що успішний регіональний розвиток визначається 

через три якісні характеристики: зміни, зростання, покращання. Найбільш 

типовими змінами є краще використання наявних ресурсів; зміна структури і 

функцій регіональних інститутів, модифікація регіональної економіки і 

зрушення в її структурі, зміна ціннісних орієнтацій і відносин між 

громадянами та громадами. Зростання передбачає забезпечення 

технологічного прогресу, підвищення якості продукції і поліпшення 

розподілу товарів і послуг. Покращання означає створення для всіх громадян 

рівних можливостей щодо користування такими суспільними благами, як 

освіта, охорона здоров’я, житло тощо. При чому саме соціальні результати 

виступають ключовими ознаками успішного регіонального економічного 

розвитку. Концептуальна основа регіонального розвитку при цьому полягає 

в реалізації ідеї практичної допомоги людям у переході зі стану об’єктів 

впливу у стан суб’єктів впливу, щоб вони могли активно діяти в ситуаціях, 

що складаються і динамічно розвиваються, а не просто реагувати на них. 

2. Узагальнено теоретичні підходи щодо визначення сутності та 

структури  соціального капіталу. Визначено, що соціальний капітал   

необхідно розуміти  як важливий чинник управління, що фіксує стан 

відносин довіри між індивідами і групами, забезпечує самоорганізацію і 

реалізацію діяльнісного потенціалу певної соціальної спільноти і 

спрямований на захист інтересів і досягнення корпоративних цілей її 
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представників. Соціальний капітал, втілюючись в очікуваннях, що спільно 

розділяються, і нормах, що регулюють практики поведінки і людські 

відносини, є стержнем функціонування суспільства як на макро-, так і на 

мікрорівні. Структурними елементами соціального капіталу виступають 

спільні норми, спільні інтереси, здатність громадян до самоорганізації та 

спільної діяльності, заснованої на довірі. Засаднича ідея теорії соціального 

капіталу полягає в тому, що соціальні мережі створюють основу для 

соціальних зв’язків, завдяки яким люди можуть кооперуватися один з одним 

(причому не лише з тими, з якими знайомі безпосередньо) для досягнення 

спільних успіхів і отримання спільних вигод. Як і будь-який інший капітал, 

соціальний капітал є обмеженим ресурсом, який здатний поповнюватися і 

конвертуватися в інші форми капіталу, у тому числі і в економічний капітал і 

його грошову форму, а також приносити реальний прибуток, що 

проявляється в підвищенні соціального благополуччя, зростанні якості 

життя.  

3.  Аналіз закордонного досвіду дозволив визначити основні принципи 

стратегічного планування регіонального розвитку: законодавчого 

забезпечення управління; раціонального поєднання державного регулювання 

і самостійності регіонів; професійного забезпечення підготовки стратегій; 

забезпечення якості навколишнього середовища; узгодження економічного 

та соціального розвитку; прозорості управління; партнерства під час 

реалізації стратегій; ретельного моніторингу виконання стратегій; сприяння 

розвитку інновацій та залученню інвестицій. Сучасний закордонний досвід 

також свідчить про широке розповсюдження під час забезпечення управління 

регіональним розвитком принципів і підходів концепції «належного 

врядування» («Good governance»). Особливості цієї концепції полягають у 

зміні ролі і функцій органів влади, які замість «надавачів послуг» або 

«центрів прийняття рішень» стають партнерами громадян у вирішенні 

нагальних проблем. Ключовим у цій концепції є акцент на регіональному 

партнерстві, яке передбачає необхідність налагодження постійного діалогу 
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між широким колом суб’єктів регіонального розвитку під час прийняття 

актуальних для регіонального розвитку рішень. Основними способами 

практичного втілення концепції нового громадського управління на 

регіональному рівні є консультування, інформування, спільне ухвалення 

рішень, підтримка регіональних ініціатив, спільна діяльність. Концепція 

«належного врядування» стала результатом злиття таких трьох різних 

підходів до регіонального розвитку: 1) розвиток як покращання соціально-

економічної системи і інфраструктури; 2) розвиток як збільшення 

можливостей індивідів; 3) розвиток як збільшення можливостей груп, 

здатних брати на себе відповідальність.  

Відповідно до цього, концепція «Good governance» передбачає 

максимально ефективне використання різних типів капіталів (економічного, 

людського і соціального). Причому в цій комбінації саме соціальний капітал 

є головним, тому що він має унікальні властивості підвищувати ефективність 

використання інших. 

4. Обґрунтовано  стан сучасного організаційно-правового забезпечення 

регіонального розвитку та з’ясовано наявні проблеми, що стримують 

зростання соціального капіталу в Україні. У ході дослідження визначено. що 

протягом незалежності в Україні була сформована нормативно-правова база 

щодо планування регіонального розвитку. Серед головних законів, що 

регулюють цей процес, можна виділити Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про 

стимулювання розвитку регіонів», Закон України «Про засади державної 

регіональної політики». Між тим, чинна законодавча база має низку істотних 

недоліків, що ускладнює регіональний розвиток, зокрема централізація 

процесів управління, відсутність затвердженої державної стратегії 

економічного розвитку, слабка фінансова база місцевого самоврядування, 

низький рівень відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до 

місцевих бюджетів, відсутність дійових механізмів контролю та звітування за 
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виконанням регіональних стратегій економічного розвитку тощо.  

5. Встановлено особливості соціального капіталу як чинника 

регіонального розвитку. Окреслено, що регіональний розвиток є 

багатогранною категорією, що включає не лише покращання економічних 

характеристик, а і зростання соціального капіталу, що проявляється у 

збільшенні рівня задоволення і самопочуття громадян, а також зростанні їх 

здатності до спільних дій. Засобами, що стимулюють використання 

соціального капіталу у процесі регіонального розвитку, виступають 

регіональне партнерство і кооперація. Кооперація представляє собою 

спеціальну організаційно і функціонально структуровану форму об’єднання 

зусиль і спільної діяльності суб’єктів регіонального розвитку, що націлена на 

вирішення місцевих соціально-економічних проблем. Вона є тим 

організаційним засобом, за допомогою якого окремі громади можуть 

самостійно вирішувати такі завдання, як створення виробничої зайнятості, 

подолання бідності та покращання інфраструктури. Кооперація як форма 

спільної господарської діяльності має декілька специфічних особливостей, а 

саме: 

– вона знижує витрати, а не максимізує прибутки; 

– вона може зменшувати витрати не за рахунок обсягу вкладених у 

справу коштів, а завдяки інтенсивності взаємодії суб‘єктів кооперації; 

– її основою є демократичний контроль. 

Отже, різноманітність і інтенсивність соціальних взаємодій мають 

стимулювати кооперацію і економічну активність, що спричиняє збільшення 

соціального капіталу. Таким чином, соціальний капітал – це передумова і 

наслідок кооперації (як прояв взаємодії в економічній і господарській 

сферах) і партнерських відносин (як прояв взаємодії у вирішенні соціальних і 

політичних питань). 
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