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АНОТАЦІЯ 

Кваліфікаційної роботи  

Гулієва А.А. 

Соціальний капітал як чинник управління регіональним розвитком.  

Ключові слова: соціальний капітал, механізми державного управління, 

стратегія, регіональний розвиток, ресурси, кооперація, партнерство, 

громадські об’єднання, громадянське суспільство. 

На основі визначеного предмета, мети, методів у магістерській 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 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. За останні десятиліття Україна пройшла складний 

шлях становлення державності, розвитку економічних, політичних та 

культурних інституцій. Однак в умовах формування нової глобальної 

економічної і соціальної політики, зміни ролі держави в світовій економіці 

Україні потрібна принципово нова модернізаційна модель розвитку, основана 

на ідеї консолідації держави, суспільства та бізнесових структур щодо 

стратегічних цілей розвитку сучасної демократичної держави. При цьому 

потрібно враховувати особливості соціально-економічного розвитку та 

специфіку культурно-історичних надбань окремих регіонів України.  

Останнім часом в умовах пошуку шляхів вирішення проблем 

післякризового періоду великий інтерес викликають розгляд та практичне 

застосування теорії соціального капіталу. Науковці, які досліджують цю 

проблематику, дійшли висновку, що головним чинником економічного 

зростання більшості країн і регіонів, що розвиваються, є саме соціальний 

капітал. У цьому аспекті формування інститутів соціального партнерства, 

діяльність яких ґрунтується на довірі та солідарності, а також розвиток 

нових, максимально ефективних форм комунікацій та обмін інформацією між 

громадськістю, органами державного управління і бізнесом складає основу 

стратегічних напрямів як державного, так і регіонального розвитку, є 

виявленням соціального капіталу в суспільстві. 

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;  

Правовим та організаційним аспектам формування соціального 
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капіталу як елементу громадянського суспільства присвячено дослідження 

Б. Андресюка, О. Батанова, О. Безуглого, П. Біленчука, С. Болдирєва, 

В. Борденюка, А. Гошко, І. Залуцького, І. Дробота, Ю. Куца, О. Лиски, 

М. Орзіха, В. Пантюхіна, В. Погорілка, О. Фрицького, П. Шевчука. 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження - теоретичне 

опрацювання інструментарію відносно застосування соціального капіталу в 

управлінні регіональним розвитком. Реалізація даної мети передбачає 

розв’язання таких задач:  

− дослідити загальні сучасні показники регіонального розвитку; 

− з’ясувати основні напрями стосовно формування сутнісної 

складової та змісту  соціального капіталу; 

− проаналізувати досвід зарубіжних країн, щодо залучення 

соціального капіталу у процесах регіонального та місцевого розвитку; 

− запропонувати основні напрями формування стратегії 

регіонального розвитку в сучасних умовах. 

Об’єктом дослідження є управління регіональним розвитком.  

Предметом дослідження є механізми управління регіональним 

розвитком на основі використання соціального капіталу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному 

дослідженні заходів щодо використання соціального капіталу в управлінні 

регіональним розвитком.   

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 
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регіонального розвитку та розробці конкретних заходів щодо зростання 

соціального капіталу в Україні.  

Апробація результатів 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, 2020)  

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.  

Теорія соціального капіталу формувалася у працях Е. Дюркгейма та М. 

Вебера, котрі категорію “довіра” оцінили як важливу складову суспільних 

відносин, а також у працях представників класичної теорії людського 

капіталу – А. Сміта, В. Петті, А. Маршалла. У дослідженнях Р. Беккера, Дж. 

Джейкобса, Р. Лоурі, Д. Коулмена категорія “соціальний капітал” отримала 

більш розгорнуте тлумачення. Велике значення в розвитку теорії соціального 

капіталу мали праці французького соціолога П. Бурдьє, який вказував на 

взаємозв’язок між соціальним, фізичним, культурним і людським 
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капіталом. Р. Патнем вивчав соціальний капітал у різних сферах людського 

життя, підкреслюючи його роль у розвитку демократії та соціальної єдності. 

Серед робіт зарубіжних дослідників також варті уваги напрацювання Л. 

Ханіфена, А. Портеса, Дж. Тернера, Р. Ліна, Т. Шульца, М. Леві, Р. Барта, Д. 

Томаса, Р. Інхельгарта, Ж. Нахапета, Р. Роуза та ін. Подальшого розвитку 

теорія соціального капіталу набула в працях відомого американського 

соціолога Ф. Фукуями, який вважав, що “взаємодія, моральні зобов’язання, 

відповідальність перед суспільством і довіра” є “оазою стабільності і 

добробуту в постіндустріальний період” [1, с. 29].  

Вивчення соціального капіталу у вітчизняній науці та на 

пострадянському просторі почалося тільки в 90-х роках XX ст. Розгляд теорії 

соціального капіталу крізь призму реалій російського суспільства 

представлено в працях Н. Бусової, И. Дискіна, В. Радаєва, Т. Скрипкіної, Л. 

Стрельнікової, А. Трапкової, у статтях О. Куценко, С. Борсукової та ін. 

Вітчизняні дослідження соціального капіталу відображені в роботах О. 

Мартякової, М. Горожанкіної, Д. Богині, Р. Задорожного, Р. Тарасенко, С. 

Тютюнникова, А. Ягідки, В. Близнюка, О. Бородіної, А. Грішнової, М. 

Дороніної, А. Колодій, Ю. Куликової, Е. Лібанової, І. Радіонової, В. Савчук, 

В. Сікори та ін.  

Вплив соціального капіталу на економічне зростання, розвиток 

інформаційних технологій, скорочення транзакційних витрат вивчають 

аналітики Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, 

Міжнародного валютного фонду. Узагальнення основних функціональних 

особливостей соціального капіталу щодо створення сприятливого клімату 

соціально-економічного розвитку регіонів України, а також виокремлення 

інструментів нарощування позитивного соціального капіталу в регіоні. 

Регіон як цілісна підсистема загальної системи суспільного 

виробництва виконує народногосподарську функцію за допомогою 

виробництва певних продуктів або послуг, характерних для його 

спеціалізації. Зміна показників соціально-економічної діяльності регіону 
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впливає на функціонування всієї системи суспільного виробництва. Базисом 

в управлінні регіональним розвитком є аналіз і прогнозування соціально-

економічного стану регіону з подальшим формулюванням цілі соціально-

економічного розвитку, уточненням програмних заходів і основних 

пріоритетів регіонального господарського комплексу. Досягнення 

комплексної цілі розвитку регіону спрямовано на підвищення 

конкурентоспроможності вироблених у регіоні товарів і послуг, дотримання 

гарантій соціальної та політичної стабільності, консолідації людського 

потенціалу регіону як основної передумови успішного здійснення соціально-

економічних реформ. Реалізація комплексної цілі регіонального розвитку 

можлива тільки за умови формування механізмів, які сприяють ефективній 

взаємодії між органами державної влади України, органами виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування, регіональними галузевими 

асоціаціями та об’єднаннями підприємців і суб’єктів господарювання, 

громадськими організаціями, політичними партіями і рухами, населенням 

регіону, тобто при максимально ефективному використанні соціального 

капіталу в регіоні.  

Соціальний капітал регіону – це продуктивний ресурс, який отримують 

суб’єкти громадської діяльності в процесі здійснення актів комунікації та 

встановлення взаємовигідних контактів, основаних на принципах чесності, 

солідарності, справедливості та довіри. Така діяльність здійснюється 

добровільно і в умовах, коли індивідуальне вирішення завдань неможливе. 

Основними складовими соціального капіталу є довіра, норми і правила 

поведінки, використання соціальних мереж. Залежно від співтовариств, 

регіонів і країн кількість соціального капіталу та його форми можуть бути 

різними, що істотно впливає на стан економіки і суспільства. Наявність 

соціального капіталу в суспільстві – важлива умова економічного зростання і 

підвищення рівня суспільного добробуту. Він є тим чинником економічного 

розвитку, який справляє значний вплив на умови життя громадян, якість 

інститутів освіти, охорони здоров’я, державне управління, інвестиційно-
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інноваційний клімат регіону, рівень застосування інформаційних технологій, 

процеси урбанізації, показники насилля й злочинності, громадську безпеку, 

стан суспільної довіри тощо. Н. Стежко особливості соціального капіталу 

характеризує так: “Сукупність економічних відносин, що виникають у 

результаті відтворення соціального капіталу, якісно складніші і кількісно 

різноманітніші, ніж економічні відносини у сфері відтворення матеріальних 

благ” [2, с. 47–48].  

Фахівцями у вивченні соціального капіталу визначено горизонтальний і 

вертикальний канали його впливу на результати соціально-економічної 

взаємодії. Використання горизонтального каналу сприяє зниженню 

транзакційних витрат шляхом встановлення довірчих відносин між людьми, 

партнерами по бізнесу, а також у разі створення добровільних об’єднань між 

різними економічними гравцями для вирішення складних суспільних 

проблем без залучення держави. Вертикальний канал передбачає підвищення 

якості державного управління шляхом запровадження реальної підзвітності 

органів влади громадським структурам. Вчені науково-навчальної 

лабораторії прикладного аналізу інститутів і соціального капіталу, створеної 

на базі Національного дослідницького університету “Вища школа економіки” 

(Російська Федерація), вважають, що тільки ефективно працююче 

суспільство з достатнім рівнем соціального капіталу сприяє продуктивній 

роботі держави, і навпаки, нестача соціального капіталу спричиняє 

неефективність державних дій.  

В. І. Бурдяк у статті “Соціальний капітал і громадянське суспільство в 

Центрально-Східній Європі” викладає теорію некомунітарного соціального 

капіталу М. Аберга крізь призму української політичної культури. М. Аберг 

вважає, що специфічний соціальний капітал в Україні, який виник ще за 

соціалізму, заважає побудові демократичних інститутів, розвитку довіри і 

співпраці в суспільстві, оскільки обмежується вузьким колом соціальних 

зв’язків (родичів, друзів). Тож М. Аберг стверджує, що неефективна робота 

держави призводить до розвитку некомунітарного соціального капіталу. В. І. 
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Бурдяк дотримується думки стосовно недоцільності протиставлення держави 

і суспільства, тому що ключовими факторами в побудові соціального 

капіталу є фінансова підтримка держави та законодавство, яке регулює 

відносини влади та громадських організацій [4, с. 86].  

Матеріали національної доповіді “Новий курс: реформи в Україні” 

свідчать про те, що контроль з боку суспільства за виконанням державою 

своїх функцій, а також участь громадян у прийнятті державних рішень 

здійснюються недостатньо через, з одного боку, невміння і небажання 

представників влади провадити суспільну політику, а також визнавати 

громадськість гідним партнером у прийнятті рішень; з другого боку, 

пасивність і невміння громадськості вести грамотний і професійний діалог з 

державою. У зв’язку з цим для виправлення ситуації пропонується реалізація 

таких практичних заходів: громадськими організаціями повинні надаватися 

лише ті послуги, виконання яких державою якісно неможливе, але практично 

необхідне; під час розроблення та впровадження законопроектів і здійснення 

державної політики уряд має найрезультативніше використовувати 

громадський потенціал [15, с. 212].  

Малоефективність політичних інститутів, недотримання прав і свобод 

громадян свідчать про те, що Україна на сьогодні перебуває лише на шляху 

побудови ефективного демократичного простору. Оскільки лише в 

суспільстві, де наявність соціального капіталу очевидна, громадяни окремих 

міст і регіонів займають активну політичну позицію, діють сформовані на 

добровільній основі групи захисту інтересів людини, тобто здійснюється 

громадський контроль за виконанням органами влади своїх зобов’язань, 

можна побудувати стійку демократичну систему, спрямовану на створення 

оптимальних умов для швидкого економічного розвитку.  

Громадянське суспільство кожного регіону або країни формується 

шляхом утворення вільних і добровільних груп, які захищають інтереси 

громадян, що проживають на певній території. До них належать громадські 

організації, релігійні, благодійні, правоохоронні організації, профспілки, 
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професійні асоціації. Діяльність громадських організацій справляє 

позитивний вплив на рівень соціально-економічного розвитку регіону, 

оскільки їх робота спрямована на здійснення численних суспільно значущих 

культурних, наукових, благодійних проектів. Різноманітність проведених 

громадським сектором економіки заходів сприяє зростанню соціального 

капіталу в регіоні. Саме соціальний капітал дає можливість реалізовувати 

цим організаціям програми в галузі освіти, охорони здоров’я, соціального 

захисту громадян, навіть без залучення урядових структур [26, с. 232].  

Сучасні дослідники зауважують, що в такому разі йдеться про 

відкритий тип соціального капіталу, коли громадськість має широкий спектр 

дії і впливає на реалізацію стратегій розвитку конкретних територій. На 

відміну від відкритого, закритий соціальний капітал формується в межах 

вузьких груп, надає їх учасникам окремі переваги, але відіграє негативну 

роль у житті соціуму [3, с. 160]. Прикладами таких організацій є різні 

екстремістські, терористичні, злочинні угруповання, корупційні зв’язки, що 

виникають на тлі недовіри до державної влади, низької якості державних 

суспільних послуг у сфері освіти та охорони здоров’я, а також 

незабезпеченості гідного рівня життя населення.  

В умовах глобальної економічної кризи гостро постають проблеми 

тіньової економіки, що проявляються у незаконній приватизації державного 

та комунального майна, нелегальних валютних операціях, корупції, 

контрабандному ввезенні товарів та їх обігу. Серед причин поширення 

тіньової економіки в регіонах України можна назвати: зростання безробіття, 

відсутність гідного соціального захисту населення та мотивації у суб’єктів 

господарювання вести діяльність у легальному секторі економіки, що 

зумовлено їх правовою незахищеністю з боку представників владних 

структур різного рівня.  

Тінізація економіки негативно впливає на політичний, соціальний, 

інноваційний розвиток регіонів, віддаляє Україну від високотехнологічного 

прориву і формування економіки інноваційного типу. Названі проблеми 
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спричинені браком соціального капіталу в суспільстві. Тільки в умовах 

активної та всебічної підтримки регіональними органами влади та 

суспільством інноваційно орієнтованих структур, стимулювання співпраці з 

вітчизняними та зарубіжними науково-дослідними організаціями можливі 

активізація інвестиційно-інноваційних процесів й отримання очікуваних 

соціально-економічних результатів у корпоративному секторі кожного 

регіону і країни в цілому [7, с. 189–190]. 

Відносини між державою та бізнесом в українських регіонах 

характеризуються також численними проблемами у сферах: захисту прав 

власності, інвесторів; оподаткування; соціальної відповідальності бізнесу 

тощо. Податкове регулювання характеризується нестабільністю, істотним 

податковим навантаженням на економічні суб’єкти, ускладненим 

адмініструванням платежів. Бізнес-середовище в Україні оцінюється як 

найгірше серед постсоціалістичних країн Європи.  

Водночас формування ефективного механізму соціальної 

відповідальності бізнесу, удосконалення стратегії та інституційної структури 

протидії корупції, вдосконалення нормативно-правової бази державно-

приватного партнерства сприятимуть становленню партнерських відносин 

між державою та бізнесом [35, с. 164–166]. Але у створенні необхідного 

економічного клімату важливішу роль відіграє здатність до ведення 

соціального діалогу між державою, суспільством і бізнесом, бо окремо кожен 

з цих секторів не в змозі вирішити проблем українських регіонів. На думку 

Н. Стежко, нині без допомоги бізнесу соціальний капітал не може якісно 

розвиватися [12, с. 48].  

Дослідження соціального капіталу сучасних українських підприємств 

до сьогодні проводилися в меншому обсязі, ніж вивчення соціального 

капіталу держави і суспільства, проте авторами, які займаються цим 

питанням, встановлено, що основні вигоди від збільшення соціального 

капіталу на підприємстві полягають у зниженні плинності кадрів, підвищенні 

кваліфікації працівників, створенні в колективі сприятливої атмосфери 
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співробітництва й взаємодопомоги. Результати у сфері інтелектуальної 

власності також характеризують ефективність політики управління 

соціальним капіталом підприємства [8, с. 61–63]. Крім того, соціальний 

капітал підприємства передбачає розвиток комунікацій, навичок ефективної 

взаємодії, дає змогу координувати діяльність людей, орієнтуючи їх на 

досягнення організаційних цілей, знижує частоту виникнення випадків 

порушення трудової дисципліни, несумлінного ставлення до роботи. У межах 

цієї проблематики актуальними залишаються подальші дослідження стану 

соціального капіталу та його складових на підприємствах України з 

урахуванням регіональних особливостей.  

Поширення тіньової і непродуктивної зайнятості в регіонах України, 

низький рівень довіри громадян до представників органів влади, зниження 

ефективності від реалізації економічного потенціалу, орієнтація на 

замкнутість і самодостатність регіонального виробництва актуалізують 

розроблення нової модернізаційної політики економічного зростання, що 

враховує фактори збільшення обсягу соціального капіталу в регіонах. Така 

політика має бути націлена на підвищення ефективності державного 

управління, економічного розвитку, досягнення нової якості життя та 

оптимізацію діяльності регіональних співтовариств.  

У сучасних умовах розвитку України, що характеризується зростанням 

соціальної ініціативи бізнесу та некомерційних організацій, спричиненим 

невирішеністю низки соціальних проблем суспільства, доцільно 

застосовувати таку соціальну інновацію, як міжсекторне соціальне 

партнерство. Основною позитивною особливістю такої організаційної 

концепції є досягнення синергетичного ефекту й отримання взаємних вигід 

шляхом конструктивної взаємодії між інститутами держави, суспільства і 

бізнесу.  

Провідний спеціаліст з вивчення особливостей соціального 

партнерства в сучасних українських реаліях О. В. Мартякова стверджує, що 

системоутворюючим елементом поняття “партнерство” є співпраця, за якої 
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всі сектори соціально-економічної взаємодії є рівноправними партнерами, 

котрі доповнюють один одного, оскільки, маючи різні можливості для участі 

у вирішенні соціальних проблем, вибудовують відносини, які базуються “на 

взаємовигідному обміні ресурсів, доступ до яких може бути корисний для 

всіх сторін” [9, с. 460]. Партнери по взаємовигідній співпраці поступово 

вибудовують відносини, основані на взаєморозумінні та довірі.  

К. Бондарчук і В. Якимець так визначають поняття “механізм 

міжсекторного соціального партнерства”: “Механізм міжсекторного 

соціального партнерства – це спільно розроблена представниками двох або 

трьох (влада, бізнес, суспільство) секторів сукупність правил, способів, 

технологій і документації з організації, забезпечення ресурсами та реалізації 

спільних робіт, яка вбудована в схему функціонування соціальної сфери на 

певній території, спрямована на вирішення соціально важливих проблем з 

урахуванням чинних нормативних і правових актів і відтворена в 

майбутньому без участі творців”. Вирізняють п’ять груп механізмів 

міжсекторного соціального партнерства: конкурсні механізми включають 

механізми муніципального соціального замовлення, муніципального гранту, 

тендера, конкурсу соціальних проектів, конкурсу громадянських ініціатив і 

некомерційних організацій; соціально-технологічні механізми реалізуються 

на базі новостворених соціальних технологій, ефективно відрізняються за 

якістю від уже застосовуваних державними установами; організаційно-

структурні механізми пов’язані з утворенням нових організаційних структур 

у ході об’єднання некомерційних організацій і бізнесу з владою, при цьому 

влада делегує частину своїх функцій через залучення громадян і громадських 

організацій у процес вирішення соціально значущих завдань; процедурні 

механізми (правила співпраці некомерційних організацій, бізнесу і влади) 

формуються шляхом спільного обговорення у вигляді спеціальної угоди на 

фіксований період часу; комплексні або комбіновані форми включать не 

менше двох груп наведених механізмів [10].  

Впровадження механізмів міжсекторного соціального партнерства 
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можливе тільки на добровільних засадах і в умовах достатньої 

інформованості про специфіку, правові особливості, проблеми діяльності 

другої сторони з максимальним урахуванням реальних обставин, 

можливостей і перспектив подальшої взаємодії. На сьогодні міжсекторне 

соціальне партнерство позиціонується як найефективніша модель 

максимального використання потенціалу трьох секторів економіки у 

вирішенні важливих соціально-економічних проблем суспільства окремих 

територіальних одиниць.  

О. Плотніков у статті “Міжсекторне партнерство як соціальна інновація 

для муніципальної влади Росії” наводить вигоди, отримані партнерами по 

такому співробітництву: “Для державного сектору партнерство з 

громадськими організаціями підвищує потенціал у розробленні та реалізації 

політики, яка здатна поліпшити легітимність державного сектору. Для 

громадських організацій партнерство дає організаційний розвиток, появу 

додаткових ресурсів, навички лобізму, визнання і посилення статусу. Для 

бізнесу партнерство дає поліпшення репутації бренда, сприяє зростанню 

лояльності до нього на місцевих ринках, розширює можливості управління 

ризиками, надає переваги в залученні, мотивації та утриманні працівників, а 

також сприяє гуманізації бізнесу” [19].  

Ґрунтуючись на принципах усвідомленої добровольчої участі та 

створенні й підтримці довірчих відносин між гравцями економічної 

взаємодії, міжсекторне соціальне партнерство сприяє нарощуванню 

позитивного соціального капіталу в суспільстві. Високий рівень довіри й 

активна участь населення регіону в громадських організаціях допомагають 

максимально швидко вирішувати актуальні завдання соціально-економічного 

характеру завдяки полегшенню передачі інформації, зниженню 

транзакційних витрат, пов’язаних з формальними механізмами координації 

дій, бюрократичними процедурами. Добровільна взаємовигідна співпраця 

влади, громадських організацій і бізнес-структур – ключова ознака 

високорозвинутого ринку і демократії в суспільстві.  
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Соціальний капітал є тим важливим ресурсом регіонального розвитку, 

який впливає на державне управління, економічне зростання, значно 

покращує якість усіх видів суспільних послуг, визначає результативність 

роботи бізнес-структур. Тож основним завданням підвищення рівня 

добробуту регіонів у сучасних економічних реаліях є нарощування 

соціального капіталу як важливого елемента соціально-економічного 

розвитку суспільства. Серед основних інструментів, які сприяють 

підвищенню рівня соціального капіталу в регіоні, можна виокремити [6, с. 

232–233]:  

1) встановлення довірчих відносин між громадянами, органами влади 

та комерційними організаціями регіонів шляхом створення постійно діючих 

майданчиків для громадського діалогу різних соціальних груп, органів 

державної влади і місцевого самоврядування;  

2) використання механізмів міжсекторного соціального партнерства у 

процесі реалізації соціальних програм регіонального значення;  

3) забезпечення високого рівня обізнаності громадськості у питаннях 

стратегічних планів та поточної діяльності державних установ з широким 

використанням інформаційних технологій, засобів масової інформації; 

організацію рівного доступу всіх жителів регіону до соціально важливої 

інформації; 

4) проведення конкурсів соціально значущих програм і грантових 

проектів, ярмарків проектів, а також використання інших технологій 

стимулювання громадської та підприємницької активності;  

5) зростання кількості некомерційних організацій, громадських 

організацій, об’єднань, асоціацій;  

6) підвищення рівня освіченості (культури) населення, що сприяє 

накопиченню певних знань, розвитку навичок результативного спілкування, 

культивує моральні норми, правила, принципи поведінки, які є джерелом 

соціального капіталу в регіоні;  

7) створення центрів із залучення волонтерів, які погоджуються 
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працювати на добровільній основі;  

8) зміцнення інституту сім’ї в регіоні шляхом реалізації економічно і 

соціально значущих регіональних проектів різними державними та 

недержавними організаціями, бізнесструктурами;  

9) розв’язання конфліктних ситуацій, що виникають під час 

громадської взаємодії, на засадах консенсусу і взаємоповаги.  

Цей перелік можна доповнити напрямами у сфері освіти, охорони 

здоров’я, науки, права, а також інших сфер життєдіяльності суспільства з 

урахуванням специфіки кожного регіону.  

Отже, серед важливих особливостей соціального капіталу необхідно 

наголосити на його значному впливові на соціально-економічний розвиток 

регіону, формування ефективного демократичного суспільства в Україні. 

Завдяки високому рівню довіри у суспільстві агенти соціальної взаємодії 

набагато легше досягають взаєморозуміння та адаптуються до нових форм 

ринкового функціонування. У суспільствах з високим рівнем соціального 

капіталу прояви корумпованої діяльності спостерігаються набагато рідше. 

Соціальний капітал підвищує ефективність економічної взаємодії, полегшує 

координованість дій, стимулює розвиток ефективної кооперації. Тому поряд 

із проведенням послідовної внутрішньої і зовнішньої політики забезпечення 

соціально-економічної стабільності до основних факторів економічного 

розвитку регіонів слід також віднести необхідність нарощування соціального 

капіталу всіх рівнів економічної взаємодії. 

 

1.2. Ресурси і капітали як чинники регіонального розвитку 

 

Еволюція сучасної теорії регіонального розвитку є злиттям трьох 

різних підходів щодо розвитку, а саме: 

1) розвиток або покращання соціально-економічної системи і 

інфраструктури; 

2) розвиток можливостей індивідів; 
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3) розвиток можливостей груп, здатних брати на себе 

відповідальність за регіональний розвиток. 

На рис. 1.1 представлено процес розвитку для кожного підходу залежно 

від бачення розвитку.  

 

 

Рис. 1.1. Три підходи до регіонального розвитку   

 

Перший підхід виділяє тільки одну відмінність між соціально-

економічним розвитком взагалі та регіональним розвитком, тобто його 

масштаб. Іншими словами, регіональний соціально-економічний розвиток 

має такі ж характеристики, що і соціально-економічний розвиток на 

національному рівні. При цьому розвиток ототожнюється зі зростанням, а 

головними керівниками розвитку є зовнішні експерти, які використовують 

різні види ініціатив, спрямовані на залучення технологічних покращень і 

розвиток інфраструктури з метою залучення інвестицій у регіональні 
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структури. З цієї позиції процес розвитку має найбільш зовнішній характер. 

Другий підхід представляє регіональний розвиток як побічний продукт 

індивідуальних успіхів індивідів. При цьому соціально-економічні рішення 

розглядаються як можливість для регіонального людського капіталу 

використовувати потенціал природних та інституціональних ресурсів. 

Колективні дії є інструментом визначення проблем і розробки інноваційних 

рішень, вони, наприклад, розвивають підприємництво, створюють більше 

робочих місць високої якості та збільшують можливості особистої участі 

індивіда в регіональних справах. Такий погляд на процес розвитку може 

носити як зовнішній, так і внутрішній характер. Головними учасниками 

процесу розвитку тут виступають зовнішні експерти або регіональні 

організації, покликані просувати регіональні ініціативи. 

На відміну від двох попередніх третій підхід розглядає колективну 

працю як самоціль, адже колективні дії надають можливість покращувати 

свій добробут тим індивідам, яким недоступні деякі ресурси. Цей підхід 

розглядає регіональний розвиток як внутрішній процес. Головні його 

учасники – ті громадяни, які готові взяти на себе відповідальність у процесі 

колективної діяльності. Прикладами таких ініціатив можуть виступати 

фермерські організації, виступаючи за реформу земельних відносин, за 

кооперацію виробників, за створення кредитних організацій тощо. З точки 

зору даного підходу, регіональний розвиток не виникає спонтанно – він 

залежить від активності незалежних місцевих груп і асоціацій, які здатні 

організувати широкомасштабну участь місцевого населення і встановити 

партнерство між громадським і приватним сектором як на рівні окремих 

громад, так і за їх межами. 

Слід зазначити, що в дослідженні проблем регіонального розвитку 

важливо мати повне уявлення про особливості об’єкту, що вивчається, 

оскільки кожен регіон має свою унікальну комбінацію ресурсів, які є 

потенційною основою її розвитку. Ретельне планування цих ресурсів повинне 

починатися з інвентаризації наявних людських, матеріальних та інших 
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ресурсів. Складнішим завданням є розвиток почуття відповідальності за 

майбутнє своєї територіальної громади в самих громадян. У більшості 

випадків саме в цьому просторі лежить ключ до успіху регіонального 

розвитку, а партнерство громадян з органами влади, некомерційними 

структурами і регіональним бізнесом є генератором додаткових ресурсів.  

Автори ресурсного підходу, американські дослідники регіонального 

розвитку – Дж. Крецман і Дж. МакНайт – довгий час досліджуючи великі 

міста в північній частині США, розробили систему територіального розвитку 

на основі їх власних ресурсів. Вони створили модель, користуючись 

аналогією зі склянкою води. Запитання про те, чи є вона наполовину повною 

або наполовину порожньою, природно дозволяє надати дві відповіді. Автори 

цього підходу припустили, що регіон представляє саму склянку. Він 

водночас і наполовину наповнений, і наполовину порожній. Порожнеча 

містить потреби, проблеми і недоліки, а наповненість означає, що в регіоні є 

певні можливості, ресурси і здібності розвиватися. Дж. Крецман і 

Дж. МакНайт зазначають: «Коли ми говоримо «ресурсний підхід», то маємо 

на увазі територіальний простір, що має певні ресурси і здібності для 

вирішення власних проблем. Основна сутність цього підходу полягає в 

позиціонуванні людей як активних громадян. Кожний житель наділений 

певними можливостями і здатний брати участь у громадському житті. 

Благополуччя місцевого населення і міста в цілому залежить від того, 

наскільки ефективно використовується потенціал самих людей» [ 38]. 

В основі ресурсного підходу лежать два принципи: оцінка знань і 

навичок індивідів і їх включення до процесу розвитку; самостійність 

місцевого населення в управлінні розвитком. Через це ресурсний підхід 

допомагає виявити сильні сторони регіону, необхідні для стійкого розвитку, і 

передбачає, що місцеве населення управляє розвитком самостійно. Даний 

підхід ділить усі наявні у громади ресурси на п’ять категорій: індивіди, 

асоціації, регіональні інститути, фізичні ресурси і регіональна економіка 

(включаючи регіональний бізнес і капіталовкладення). Особлива увага в 
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ньому приділяється силі регіональних асоціацій і неформальним зв’язкам, а 

також взаємодії місцевих і регіональних асоціацій із зовнішніми інститутами. 

При цьому формальні і неформальні асоціації, соціальні мережі 

розглядаються як самостійний капітал територіальних громад, з одного боку, 

і як інструмент активізації інших ресурсів – з іншого.  

Можна сказати, що ресурсний підхід – це процес самоорганізації заради 

змін. Він спирається на здатність асоціацій самостійно управляти процесом 

регіонального розвитку і використовувати як важіль додаткову підтримку 

(допомога експертів, науковців та ін.). Ці асоціації є інструментом, за 

допомогою якого визначаються регіональні ресурси, що пізніше 

об’єднуються в необхідну комбінацію для досягнення ефекту синергії.  

Існують різні підходи до класифікації регіонального розвитку. Перш за 

все, в теорії та практиці регіонального розвитку виділяються дві школи (два 

напрями), які принципово по-різному дають відповідь на питання, звідки 

йдуть і як поширюються імпульси і хвилі розвитку, – школа розвитку зверху і 

школа розвитку знизу [45]. 

Представники першої школи стверджують, що розвиток виникає з 

центру, – «серцевини регіону», – і потім поширюється на периферію, до 

громад, що знаходяться далеко від «центрів розвитку». Представники ж 

другої школи виходять з передумови, що кожна громада керується своїми 

власними інститутами, які ініціюють розвиток незалежно від поведінки 

центру. З даним розумінням розвитку кореспондує поділ розвитку на 

ендогенний (спричиняється внутрішніми чинниками) і екзогенний 

(спричиняється зовнішніми чинниками).  

У зв’язку із цим є сенс розділяти два процеси – розвиток регіону і 

розвиток у регіоні. У першому випадку йдеться про розвиток регіону як 

цілісної системи під впливом зовнішніх чинників. У другому – про створення 

внутрішніх умов для змін, ініціювання множини локальних точок зростання. 

Прикладом політики, орієнтованої на розвиток регіону, є діяльність, 

спрямована на створення нових робочих місць. Для того щоб досягти такої 
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цілі, необхідно основну увагу приділяти ефективному використанню 

виробничих ресурсів і адаптації регіональної економіки до змінної ситуації 

на ринках товарів і послуг [34]. Проте слід зауважити, що в ринковій 

економіці діяльність регіональних органів влади не пов’язана безпосередньо 

із підвищенням ефективності виробництва і прибутковості підприємств. Це 

має бути турботою підприємців.  

Саме тому в сучасних умовах доцільно вести мову про розвиток у 

регіоні. Метою діяльності регіональних і місцевих органів влади має бути 

задоволення різноманітних потреб громадян, створення умов для їх 

самореалізації, і регіональна економіка є в цьому випадку лише одним із 

засобів реалізації соціальних інтересів. Тому соціальна орієнтація має бути 

чітко видимою навіть в економічних цілях регіональних органів влади, 

головними з яких повинно бути: 

 створення широкої економічної бази зайнятості населення, що 

забезпечує можливості вибору роду занять і отримання високих доходів; 

 забезпечення економічної стабільності через створення умов для 

задоволення потреб підприємців у чинниках виробництва (земля, праця, 

інфраструктура, інформаційні ресурси тощо). 

Як уже зазначалося, в практиці регіонального розвитку 

використовують різні підходи. У зв’язку з цим особливий інтерес 

представляє типологія підходів до регіонального розвитку, запропонована 

американським дослідником І. Снайдером. Він зводить усе різноманіття 

підходів до чотирьох, які розкривають зміст поняття «регіональний 

розвиток»: 

1) як процес, ефективність якого можна вимірювати за декількома 

ознаками, як-то:  

 характер участі громадян у процесі прийняття управлінських 

рішень; 

 рівень залучення громадян до реалізації ухвалених управлінських 

рішень; 
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 ефективність використання регіональних, зокрема, людських 

ресурсів. 

Отже, головним у даному разі є людський, соціальний вимір змін. 

2) як метод, спосіб досягнення певної мети (головним є досягнутий 

результат). 

3) як програма, набір формальних процедур і заходів (головним є зміст 

діяльності ). 

4) як рух, тобто як справа, якій різні суб’єкти регіонального розвитку 

готові віддати свої сили і знання (головною є ідея). 

Узагальнено дані підходи наведено в табл. 1.2. 

 

Таблиця 1.2  

Чотири підходи до організації розвитку 

Рівні 

практичної 

діяльності 

Зміст Змістовна мета 

Процес Виділення стадій (етапів) Зміни в людях: співучасть в 

ухваленні рішень; співпраця, 

«демократія співучасті» 

Метод Процес + мета і способи 

досягнення 

Результат: продукти (послуги), 

зайнятість і доходи, інші 

ефекти, благоустрій 

Програма Метод + процедури + заходи Управління діяльністю 

Рух Програма + організаційно-

адміністративна підтримка 

(робота з населенням щодо 

роз’яснення ідей) 

Ідея (ідеологія), служіння справі 

 

Таким чином, важливою складовою регіонального розвитку є реалізації 

ідеї практичної допомоги людям у переході зі стану об’єктів впливу у стан 

суб’єктів впливу, який дозволяє їм розвиватися разом із регіоном. Таким 

чином забезпечується поєднання економічного та соціального розвитку. При 

цьому вкрай важливим стає максимально ефективне використання всіх 

наявних у регіоні ресурсів, зокрема, фізичного, людського, соціального, 

економічного та управлінського капіталів. 
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Фізичний капітал включає як природні ресурси (надра, воду, землю 

тощо), так і виробничу інфраструктуру, створену людьми: дороги, будівлі, 

виробництва, мережі тощо. 

Людський капітал – включає здібності та таланти людей, а також 

здобуту ними освіту і кваліфікацію, тобто все те, що може приносити людині 

дохід. Як відзначав із цього приводу А. Сміт, «економіка є дзеркало людської 

натури» [ 28]. 

Людський капітал, так само як і економічний, має здатність до 

конвертації в інші форми капіталу в процесі виробництва і приносити 

додатковий продукт.  

Дослідники людського капіталу довели зв’язок рівня освіти людей і 

розміру їх прибутків [90]. Чим освіченішою є людина, тим більше в неї 

шансів, використовуючи цю цінну якість, зайняти краще робоче місце і 

отримати гідну винагороду. При цьому винагорода відповідатиме 

капіталовкладенням. Відповідно до цього ж принципу пояснюється 

нерівність у прибутках і соціальному становищі. На жаль, ця норма не 

відповідає посткомуністичним суспільствам, де освіта не гарантує попадання 

в середній клас, і в соціальній стратифікації освічені люди можуть виявитися 

на рівні нижчому, ніж неосвічені. Проте можна сподіватись, що ця ситуація 

відповідає перехідному періоду і не може тривати довго. 

Слід зазначити, що людський капітал недовго трактувався тільки як 

один із низки ресурсів, необхідних економіці. Він став розглядатися з 1980-

х рр. як характеристика самої людини, її творчих здібностей, цінностей, 

здатності до соціалізації, без якої неможливе відтворення суспільства. 

Обсяг сукупного людського капіталу в певному регіоні здебільшого 

залежить від кількості працездатного населення. Між тим, неабияке значення 

має і бажання людей працювати. 

Економічний капітал включає грошовий (фінансові ресурси) і 

виробничий капітал (засоби виробництва і предмети праці, зокрема, машини 

й устаткування, сировину і матеріали). Економічний капітал, безумовно, 
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відповідає всім властивостям капіталу. Так, виробництво доданої вартості в 

поєднанні з живою працею є основною відмітною характеристикою засобів 

виробництва. Природно, що економічний капітал також виступає як 

обмежений і накопичуваний ресурс. 

Управлінський капітал – особливий вид людського капіталу, який 

полягає в умінні сполучати основні чинники виробництва. Наявність 

досвідчених підприємців і професійних управлінців може зробити 

вирішальний вплив на регіональний розвиток. Крім того, хороші управлінці 

та підприємці здатні ризикувати, а також стимулювати і координувати 

діяльнісну активність інших людей, а кількість і кваліфікація управлінців і 

підприємців і визначають можливості використання на даній території 

інновацій, що залучаються із-за її меж. 

Від комбінації регіональних ресурсів залежить досягнення головних 

цілей і результатів розвитку. У свою чергу, уявлення про цілі і результати 

розвитку є необхідною передумовою вибору ресурсів розвитку і, отже, 

визначення способів і методів здійснення політики регіонального розвитку. 

Виходячи з усього викладеного вище, можна стверджувати, що основною 

метою і результатом регіонального розвитку є підвищення якості житті 

населення. При цьому дане поняття включає такі основні елементи: продукти 

(послуги); зайнятість і доходи; «зовнішні ефекти»; благоустрій [11154]. 

Продукти (послуги). Якість житті – це головний «продукт» 

регіонального розвитку, який матеріалізується в конкретних видах продуктів 

і послуг. Тому вкрай важливим елементом процесу управління регіональним 

розвитком є виявлення потреб громадян у певних товарах і послугах, а також 

розробка стратегічних проектів щодо задоволення цих потреб. 

Зайнятість і доходи. Створення робочих місць є наступною 

стратегічною метою регіонального розвитку. Причому вкрай важливо 

забезпечити належне співвідношення нових робочих місць із професійними 

характеристиками і запитами тих громадян, які їх потребують. 

«Зовнішні ефекти». У процесі реалізації заходів з розвитку виникають 
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супутні результати або «зовнішні ефекти». За загальноприйнятим 

визначенням, «зовнішні ефекти» є не відбитими в ринкових цінах товарів і 

послуг дії третіх осіб, що не беруть участь у ринкових операціях [9]. 

Причому «зовнішні ефекти» можуть бути як позитивними, так і негативними. 

Прикладом позитивного ефекту слугує утилізація будь-яких відходів, яка 

приносить вигоду не лише продавцям, але і покупцям цієї послуги. 

Благоустрій. Благоустрій – це не просто належні умови для розвитку 

бізнесу, а й насамперед комфортні умови для проживання громадян, 

забезпечення їх матеріальних і духовних потреб, добробуту, благополуччя. 

Таким чином, благоустрій – поняття соціальне і економічне. На це вказував 

ще в 1928 р. Л. А. Веліхов: «Немає жодної методологічної підстави 

звужувати зазначений термін, вимикаючи із суми досягнень міського 

господарства ті чи інші аспекти «благоустрою». В останньому випадку 

довелось би для цих останніх галузей вибирати якийсь спеціальний термін, 

що, за бідності нашої муніципальної термінології, було б далеко не легким 

завданням» [9]. А благоустрій – це не лише мета, а й результат діяльності. 

Таким чином, якість життя як мета регіонального розвитку передбачає 

забезпечення добробуту, тобто задоволення соціальних, матеріальних і 

духовних потреб місцевого населення. До цих потреб, зокрема, можна 

віднести соціальний захист, забезпечення безпеки, освіту, культуру і 

відпочинок, естетику, забезпечення суспільної моральності, екологічне 

оздоровлення населених пунктів, охорону здоров’я, забезпечення 

продовольчими й іншими споживчими товарами та послугами, благоустрою 

тощо. При цьому важливо підкреслити, що досягнення зазначеної мети 

забезпечується завдяки поєднанню різних видів капіталів (фізичного, 

людського, економічного) і зокрема, соціального. 
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА СУЧАСНИХ ПРАКТИК УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ 

РОЗВИТКОМ І ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ  

 

 

2.1. Формування правових засад управління регіональним 

розвитком в Україні 

 

Нова інституційна інфраструктура регіонального управління 

європейських країн формується з урахуванням глобалізаційних процесів, під 

час яких держава, на певному етапі свого існування втрачає статус єдиного 

суб’єкта реалізації регіональної політики. У політико-управлінській науці на 

фоні таких процесів з’являється нове поняття – “демократичне врядування” – 

концепція нового способу управління, провідна ідея якого спирається на 

співробітництво на партнерських засадах між державним (влада) і 

недержавним (бізнес і громадськість) секторами. У результаті формується 

складна система багатостороннього “демократичного урядування”, де 

найважливіші елементи урядових повноважень розподілені між органами 

державного управління, місцевого самоврядування, приватними компаніями 

та неурядовими організаціями [48].  

У перше десятиріччя незалежності Україна зазнала багатьох змін: як 

прогресивних (розширення регіоналізації та регіонального самоврядування) 

так і регресивних (повернення до централізації). Демократичні процеси 90-х 

рр. ХХ ст. призвели до значних змін у системі державного управління на 

місцевому рівні, насамперед до формування інституту місцевого 

самоврядування. Конституція України закріпила модель організації 

виконавчої влади, яка здійснюється системою спеціально створених органів 

різних рівнів, наділених виконавчо-розпорядчою компетенцією, що не 

властива законодавчій і судовій владам [30, ст. 6]. Основний Закон установив 

вищий, центральний, регіональний і місцевий організаційно-правові рівні з 
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відповідними органами виконавчої влади.  

Відродження місцевого самоврядування в Україні почалося після 

обрання депутатів Верховної Ради Української РСР та місцевих рад народних 

депутатів у березні 1990 р. Саме ці перші демократичні вибори привели до 

складу депутатських корпусів нових людей. У 1990 р. було прийнято Закон 

СРСР “Про загальні принципи здійснення місцевого самоврядування в 

СРСР” [18].  

Верховна Рада України 12-го скликання на осінній сесії 1990 р. 

приступила до підготовки проекту Закону України “Про місцеві Ради 

народних депутатів УРСР та місцеве самоврядування”, прийняття якого 7 

грудня 1990 р. відкрило в Україні, вперше серед республік тодішнього СРСР, 

шлях до створення правового ґрунту для впровадження інституту місцевого 

самоврядування. Цей Закон визначив “засади місцевого самоврядування – 

основи демократичного устрою влади в республіці, правовий статус місцевих 

Рад народних депутатів, органів самоврядування, а також форм 

безпосередньої демократії”. Було зроблено спробу поєднання двох не зовсім 

з’єднуваних понять. З одного боку, констатувався факт існування в Україні 

місцевого самоврядування, з другого – органи місцевого самоврядування 

визначались державними органами. “Місцеве самоврядування в Українській 

РСР – це територі альна самоорганізація громадян для самостійного 

вирішення безпосередньо або через державні і громадські органи, які вони 

обирають, усіх питань місцевого життя, виходячи з інтересів населення, на 

основі законів Української РСР та власної фінансово-економічної бази. 

Система місцевого самоврядування включає сільські, селищні, районні, 

міські, районні у містах, обласні Ради народних депутатів та їх органи, які є 

державними органами місцевого самоврядування” [25].  

Саме 7 грудня 1990 р. вважається днем відродження місцевого 

самоврядування в Україні, адже саме в цьому законі було повернено до 

вжитку термін “місцеве самоврядування”, визначено основні принципи, на 

яких воно будується, у тому числі “самостійність і незалежність Рад 
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народних депутатів у межах своїх повноважень у вирішенні питань місцевого 

значення; економічній і фінансовій самостійності території; 

самофінансування і самозабезпечення; оптимальної децентралізації” [25]. 

Була зроблена спроба надати першочергової уваги місцевому 

самоврядуванню населених пунктів, а не районів і областей. 

Інститут місцевих державних адміністрацій (МДА) виник у 1992 р. з 

прийняттям Закону України “Про Представника Президента України” [22]. 

На базі виконавчих і розпорядницьких органів обласних, районних, 

Київської, Севастопольської та районних у містах Києві та Севастополі рад 

були сформовані МДА на чолі з представниками Президента України. Тим 

самим була відновлена вертикаль державної влади, що прийшла на зміну 

вертикалі рад і виконкомів. З жовтня 1992 р. МДА підпорядковуються ще й 

уряду з питань, віднесених до його компетенції, а відповідно до нормативно-

правових актів, прийнятих у березні-травні 1993 р., кандидатури 

представників Президента перед призначенням мали погоджуватися з 

відповідними місцевими радами і урядом [33, с. 206].  

З прийняттям Закону України “Про формування місцевих органів 

влади і самоврядування” МДА у червні 1994 р. були ліквідовані, але через рік 

у зв’язку з укладанням Конституційного договору між Президентом України 

і Верховною Радою України сформовані знову. Свого сучасного вигляду 

вони набули у зв’язку з прийняттям Конституції України (1996 р.) та законів 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” (1997 р.) [19] і “Про місцеві 

державні адміністрації” (1999 р.) [20].  

Таким чином, наприкінці ХХ ст. була рецентралізована більшість 

повноважень, децентралізацію яких виборні ради спромоглися відразу після 

здобуття незалежності на досить короткий час. Адміністрація Президента 

України отримала тотальний контроль над усіма органами виконавчої влади 

на обласному рівні. Це було запроваджено з метою утримання жорсткого 

контролю над управлінням економікою, а також унаслідок постійної 

боротьби регіональних кланів з метою розширення свого територіального 
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панування шляхом отримання прямого доступу до найвищих органів влади.  

У “Декларації щодо регіоналізму в Європі” зазначено, що 

розмежування повноважень між державою та регіонами регулюються 

конституцією або відповідними законами з використанням політичної 

децентралізації та субсидіарності, що дає змогу забезпечити максимальне 

наближення влади до громадян. Регіон відповідає за здійснення всіх функцій, 

які належать до регіонального відома. Якщо держава має на регіональному 

рівні децентралізовану адміністрацію, для уникнення дублювання вона 

передає персонал та фінансові ресурси відповідним регіональним органам. 

Рішення держави, які стосуються інтересів регіонів, їх фінансового стану, не 

можуть прийматися без попередньої згоди цих регіонів [12, ст. 3].  

Інституційна модель, яку обирає держава для розроблення й реалізації 

регіональної політики, залежить від безлічі чинників. Навіть розвинуті країни 

розрізняються за гостротою й специфікою регіональних проблем, рівнем 

територіальних диспропорцій, методами державного втручання в регіональні 

процеси тощо.  

Тривалий процес формування системи взаємовідносин між центром і 

регіонами в європейських країнах завершився прийняттям законодавчих 

актів, які унормовують економічні, соціальні й інші процеси регіонального 

характеру. Цей досвід міг би бути частково використаний і в нашій країні за 

умови його належного наукового опрацювання й адаптації, що дало б змогу 

оцінити вітчизняне законодавство в контексті досвіду інших держав, 

скоригувати напрями вдосконалення розвитку та вдосконалити нормативно-

правове забезпечення розвитку регіонів в Україні. Сьогодні практично в усіх 

європейських державах діють спеціальні закони стосовно забезпечення 

сталого, збалансованого, соціально орієнтованого розвитку всіх регіонів і 

вжиття особливих селективних заходів щодо проблемних регіонів. 

Діяльність загальнодержавних органів: і тих, що були раніше, і 

новостворених поки що недостатньо ефективна і потребує вдосконалення та 

реформування, хоча їх перелік є досить великим: Комітет Верховної Ради 
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України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування; 

Національна рада з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних 

органів та місцевого самоврядування; Координаційна рада з питань 

державної служби при Президентові України; Головне управління 

організаційної, кадрової роботи та взаємодії з регіонами Адміністрації 

Президента України; Фонд сприяння місцевому самоврядуванню при 

Президентові України; Державна комісія з проведення адміністративної 

реформи в Україні; Управління з питань адміністративної реформи 

Адміністрації Президента України; Міжвідомча комісія з питань місцевого 

самоврядування при Кабінеті Міністрів України; Департамент регіонального 

розвитку Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції; 

Управління експертизи та аналізу розвитку територій Кабінету Міністрів 

України, урядові комітети економічного розвитку, соціального та 

гуманітарного розвитку, з реформування аграрного сектору та з питань 

екології, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, Рада з 

питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування при Кабінеті 

Міністрів України, Департамент координації регіональної економічної 

політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Рада регіонів та інші. Усі перераховані інституції в 

різний час вирішували питання формування та реалізації регіональної 

політики.  

На сьогодні в Україні діють закони “Про місцеве самоврядування в 

Україні” [19] і “Про місцеві державні адміністрації” [20], які регулюють 

вплив держави на розвиток регіонів, унормовують питання розподілу 

повноважень між органами влади різного рівня або опосередковано 

регулюють інші правовідносини, що виникають з приводу державного 

впливу на розвиток регіонів. Важливе значення для оптимізації відносин 

держави з регіонами має Бюджетний кодекс України, одним з аргументів на 

користь його прийняття були невідповідність бюджетного законодавства 
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концептуальним засадам розвитку та вдосконалення регіональної політики й 

зміцнення місцевого самоврядування. На сьогодні не підлягає сумніву 

необхідність прийняття нової редакції Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”. 

У 2005 р. було прийнято Закон України ”Про стимулювання розвитку 

регіонів”, який визначив правові, економічні та організаційні засади 

реалізації державної регіональної політики щодо стимулювання розвитку 

регіонів та подолання де пресивності територій, і безпосередньо регулює 

питання розвитку регіонів в Україні. Реалізація цього закону надає 

можливість:  

− запровадити договірні засади у відносинах між урядом та органами 

місцевого самоврядування, які передбачатимуть взаємну відповідальність 

центральних і місцевих органів влади за реалізацію в регіонах спільних 

заходів, визначених Державною Стратегією та регіональними стратегіями 

розвитку. Угоди щодо регіонального розвитку між урядом та органами 

місцевого самоврядування укладатимуть відповідно до державних 

пріоритетів розвитку регіонів;  

− забезпечити державне стимулювання розвитку депресивних 

територій шляхом розроблення та виконання програм подолання 

депресивного стану й надання цільової державної підтримки для розвитку 

виробничої та соціальної інфраструктур; формування інфраструктури 

підприємництва, фінансування програм перекваліфікації працівників, 

розвиток соціально-культурної сфери та охорони довкілля [23].  

Позитивним було законодавче закріплення поняття “регіон” і відмова 

від ототожнення розвитку регіонів суто із економічним розвитком, розуміння 

його в контексті поєднання економічних, соціальних та екологічних 

інтересів. Але низка суттєвих вад не дала змоги здійснити реальний прорив у 

регіональній політиці, виникають сумніви стосовно доцільності поєднання в 

одному законі спроб вирішити питання державного регулювання розвитку 

субнаціональних регіонів і селективної підтримки депресивних регіонів.  
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Цим законом, на жаль, не вироблено дієвих механізмів ефективної 

взаємодії центральних органів виконавчої влади та органів регіонального 

самоврядування щодо створення цілісної системи програм розвитку регіонів, 

узгоджених із загальнодержавними програмами економічного, науково-

технічного, соціального та культурного розвитку України. 

Однією з форм роботи Верховної Ради України є проведення 

парламентських слухань, тематика яких прямо чи опосередковано стосується 

проблем регіонального розвитку. Перші такі слухання під назвою “Про 

основні засади державної регіональної політики” відбулися 16 квітня 2003 р. 

за темою “Регіональна політика та місцеве самоврядування в Україні: 

законодавчі аспекти”. У Рекомендаціях цих слухань було вказано як на 

серйозну державну проблему на брак законодавчого регулювання місцевого 

самоврядування, особливо в частині чіткого розмежування повноважень між 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування; велику кількість так званих делегованих повноважень, що 

позбавляє суб'єктів місцевого самоврядування організаційно-правової 

самостійності; недосконалість статусу органів місцевого самоврядування 

регіонального рівня, які фактично позбавлені власних виконавчих органів. 

Одним з першочергових завдань визначено децентралізацію владних 

повноважень шляхом делегування значної частини управлінських функцій у 

регіони, що сприятиме посиленню їх ролі та відповідальності у вирішенні 

всього комплексу питань подальшого розвитку [54, с. 11]. Наслідком 

Рекомендацій парламентських слухань стало розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 5 червня 2003 p., яким зобов'язано міністрів, керівників 

інших центральних і місцевих органів виконавчої влади подавати раз на 

півроку до Міністерства економіки інформацію про стан виконання 

рекомендацій [55]. 

Наприкінці 2005 р. було проведено парламентські слухання 

“Децентралізація влади в Україні. Розширення прав місцевого 

самоврядування”. Основними причинами, що обмежують можливості 
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місцевого самоврядування, учасники слухань назвали:  

− брак послідовної державної політики щодо розвитку системи 

місцевого самоврядування, неврахування органами державної влади 

пропозицій громадських організацій та асоціацій органів місцевого 

самоврядування з її вдосконалення;  

− відсутність повноцінного місцевого самоврядування на рівні 

громади, можливості ефективно здійснювати самоврядні функції на рівні 

району та регіону;  

− суперечності у положеннях Конституції України, що визначають 

територіальну основу, організаційну систему, компетенцію органів місцевого 

самоврядування та місцевих державних адміністрацій;  

− брак належної фінансової основи місцевого самоврядування, 

надмірна централізація фінансових ресурсів;  

− великі диспропорції в розвитку територій;  

− брак правового механізму вирішення питань адміністративно-

територіального устрою; − нечіткий розподіл повноважень між органами 

місцевого самоврядування та виконавчої влади на місцях, між рівнями, 

органами й посадовцями місцевого самоврядування [14].  

Учасники парламентських слухань висловили низку рекомендацій, 

адресованих як самій Верховній Раді України, так і окремо Президенту 

України, Кабінету Міністрів України, громадським організаціям, науковцям. 

Більшість рекомендацій, сформульованих на обох слуханнях, на жаль, 

залишились невиконаними й суттєво не вплинули на стан законодавчого й 

інституційного забезпечення регіонального розвитку.  

Комітети Верховної Ради України здійснюють законопроектну роботу, 

готують і попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень 

Верховної Ради [29, ст. 89]. У складі парламенту четвертого скликання 

працював Комітет з питань державного будівництва та місцевого 

самоврядування. У парламенті п’ятого скликання створено Комітет з 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
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самоврядування, у парламенті шостого – Комітет з питань будівництва, 

містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної 

політики відповідно до постанови Верховної Ради України “Про перелік, 

кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України 

шостого скликання” [44]. 

Здійснюючи свої повноваження у сфері державної регіональної 

політики, Глава держави спирається на Адміністрацію Президента України, а 

також на допоміжні та консультативно-дорадчі органи при Президентові 

України, які передбачені Конституцією України. У структурі Адміністрації 

Президента ключову роль у сфері регіональної політики відіграє Головне 

управління з питань регіональної та кадрової політики (попередня назва – 

Головна служба з внутрішньополітичних питань та регіонального розвитку). 

Особливе місце серед органів, що мають стосунок до проблеми 

інституційного забезпечення регіонального управління, займає Фонд 

сприяння місцевому самоврядуванню України. Створення 17 квітня 1992 р. 

державної науково-консультативної установи – фонду сприяння місцевому 

самоврядуванню України стало першим досвідом незалежної Української 

держави в частині інституційного забезпечення розвитку місцевого 

самоврядування. Сьогодні він є центральною науковометодичною, 

консультативною та координаційною установою, створеною при 

Президентові України для підтримки місцевого самоврядування в Україні.  

Основними завданнями Фонду є:  

− надання науково-методичної та консультативної допомоги в 

становленні та розвитку місцевого самоврядування;  

− координація зусиль вітчизняних асоціацій та інших громадських 

організацій, діяльність яких спрямована на розвиток місцевого 

самоврядування;  

− сприяння органам місцевого самоврядування в розвитку 

демократичних форм і методів їх роботи;  

− сприяння утвердженню правових засад у діяльності органів місцевого 
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самоврядування;  

− вироблення на основі вітчизняного та міжнародного досвіду 

пропозицій і рекомендацій щодо розвитку місцевого самоврядування [59]. 

Як свідчить досвід, в розвинутих країнах Західної та Центральної 

Європи Кабінет Міністрів є уповноваженим вищим (центральним) органом 

виконавчої влади, який і відповідає за координацію діяльності різних 

структур щодо формування та реалізації державної регіональної політики. 

Тому протягом років незалежності в країні неодноразово піднімалось 

питання про створення на центральному рівні органу виконавчої влади, який 

би відповідав за координацію різних структур щодо формування та реалізації 

державної регіональної політики. 

 

2.2. Особливості сучасного етапу нормативно-правового 

регулювання регіонального розвитку в Україні 

 

На сучасному – третьому – етапі (бере свій початок у 2014 р.), який 

можна назвати етапом наближення державної регіональної політики до 

європейських стандартів, ухвалено такі документи: 

– Закон України «Про засади державної регіональної політики»; 

– Указ Президента України «Про раду регіонального розвитку»; 

– 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»; 

– постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типового 

Положення про агенцію регіонального розвитку»; 

– постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»; 

– постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації у 

2015 – 2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
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2020 року»; 

– постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання фінансування 

програм та проектів регіонального розвитку» [45]; 

– Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методики 

розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 

регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації». 

Зазначимо, що цей етап істотно змінив підходи до управління 

регіонами, надавши більше прав і повноважень регіональним та місцевим 

органам управління. І підґрунтя для цього було закладено відповідним 

Законом України. 

Закон України «Про засади державної регіональної політики». У 

даному акті, ухваленому в лютому 2015 р., було визначено, що державна 

регіональна політика представляє собою систему цілей, заходів, засобів та 

узгоджених дій органів публічного управління різних рівнів для забезпечення 

високого рівня якості життя людей на всій території України з урахуванням 

природних, історичних, екологічних, економічних, географічних, 

демографічних та інших особливостей регіонів, їх етнічної і культурної 

самобутності. Таким чином, уперше питання якості житті людей було 

визнано пріоритетом державної регіональної політики.  

При цьому метою державної регіональної політики було визнано 

створення умов для динамічного, збалансованого розвитку України та її 

регіонів, забезпечення їх соціальної та економічної єдності, а також, що є 

вкрай важливим, підвищення рівня життя населення, забезпечення високих 

соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від місця 

проживання. 

Важливо, що до принципів державної регіональної політики було 

віднесено такі: 

– співробітництва, що передбачає необхідність узгодження цілей і 

завдань діяльності органів публічного управління різних рівнів, забезпечення 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/827-2016-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/827-2016-%D0%BF
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співпраці між ними під час формування та реалізації державної регіональної 

політики; 

– паритетності, тобто забезпечення рівних можливостей доступу для 

всіх регіонів до державної фінансової підтримки регіонального розвитку; 

– субсидіарності, що передбачає передачу максимально можливої 

кількості владних повноважень на найнижчий рівень управління; 

– координації, що передбачає забезпечення належної узгодженості 

державних, регіональних і місцевих стратегій і програм розвитку; 

– сталого розвитку, тобто задоволення потреб нинішнього покоління з 

урахуванням інтересів майбутніх; 

– об’єктивності, тобто розробку всіх стратегій і планів розвитку на 

основі реальних показників, яких реально досягти та можливо оцінити. 

Об’єктами державної регіональної політики було визначено 

адміністративно-територіальні одиниці нижчого за державний рівнів, а 

суб’єктами – Президент України, Верховна Рада України, Уряд, центральні 

та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи. При цьому було зазначено, що в розробленні та забезпеченні 

реалізації державної регіональної політики можуть брати участь громадяни 

та їх об’єднання. 

Регіоном було офіційно визнано територію Автономної Республіки 

Крим, області, міст Києва та Севастополя. При цьому регіональним 

розвитком було названо процес соціальних, економічних, екологічних, 

гуманітарних та інших позитивних змін у регіонах. 

До документів, що визначають державну регіональну політику, було 

віднесено: 

– державну стратегію регіонального розвитку України та План заходів 

щодо її реалізації,  

– регіональні стратегії розвитку та плани заходів щодо їх реалізації; 

– інвестиційні проекти та програми, спрямовані на регіональний 

розвиток. 
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Даний закон фактично дав старт розробці низки нормативних актів, які 

визначали особливості діяльності держави у сфері регіонального розвитку. 

Цікаво, що словосполучення «регіональний розвиток» зустрічається в цьому 

документі 94 рази.  

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р». У 

преамбулі даного документа, ухваленого в серпні 2014 р., було зазначено, що 

Державна стратегія ухвалюється з метою впровадження інтегрованого 

підходу до формування і реалізації державної регіональної політики, який 

передбачає поєднання таких складових: 

1) секторальної (галузевої), яка передбачає підвищення рівня 

конкурентоспроможності регіонів за допомоги наявних у регіоні ресурсів; 

2) територіальної (просторової), що має на увазі  забезпечення 

збалансованого розвитку територій шляхом формування “точок зростання”, 

активізації регіональної та місцевої економічної ініціативи; 

3) управлінської, що означає впровадження єдиної системи 

стратегічного планування та прогнозування розвитку територій, підвищення 

ефективності діяльності органів публічного управління. 

При цьому зазначалося, що формування ефективного і прозорого 

механізму фінансового забезпечення регіонального розвитку потребує 

врахування специфіки розвитку кожного регіону. 

Основними цілями реалізації Стратегії було визначено підвищення 

рівня конкурентоспроможності регіонів та ефективності державного 

управління у сфері регіонального розвитку. При цьому основними 

інструментами реалізації Стратегії було визначено такі:  

– план заходів щодо реалізації Стратегії; 

– регіональні стратегії розвитку, що повинні розроблятися 

облдержадміністраціями за участю районних і міських рад, громадських 

організацій та затверджуватися обласними радами; 

– плани заходів щодо реалізації регіональних стратегій розвитку; 
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– угоди щодо регіонального розвитку, які повинні укладатися між 

Урядом та обласними радами з метою розв’язання нагальних регіональних 

проблем; 

– державні програми подолання депресивності окремих територій та 

розвитку транскордонного співробітництва; 

– державні цільові програми розвитку окремих сфер (галузей) та 

територій.  

Однак інструменти реалізації цієї програми на сьогодні практично не 

задіяно попри спробу Уряду деталізувати напрями Стратегії та сфери 

відповідальності за виконання певних заходів, пов’язаних з її реалізацією. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації у 

2015 – 2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 

2020 року». У даному нормативному документі викладено план заходів на 

2015 – 2017 роки щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку 

на період до 2020 року. Так, зокрема він передбачав розробку: 

– щонайменше 75 інвестиційних програм (проектів) регіонального 

розвитку; 

– механізму спільного фінансування міжрегіональних програм 

(проектів) кількома головними розпорядниками бюджетних коштів до 

жовтня 2016 року; 

– розробку та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту 

закону України щодо внесення змін до статті 24
1
 Бюджетного кодексу 

України стосовно децентралізації прийняття рішень щодо фінансування 

програм (проектів) регіонального розвитку; 

– підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності 

регіонів, зокрема збільшення частки обсягу реалізованої інноваційної 

продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції в 2016 році 

на рівні 5,4 %, у 2017 р. – 5,7 %); 

– зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну 

особу – 1350 доларів США; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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– створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та громадами; 

– розвиток підприємницького середовища та конкуренції на 

регіональних товарних ринках, зокрема збільшення кількості малих 

підприємств до 85 на 10 тис. населення. 

Проте більшість із зазначених цілей так і не було досягнуто. 

Указ Президента України «Про раду регіонального розвитку». У цьому 

документі, ухваленому у квітні 2015 р., було затверджено Положення про 

Раду регіонального розвитку, де визначалися права, повноваження та вимоги 

до персонального складу такої ради. 

Так, зокрема, в Указі підкреслювалося, що дана Рада є консультативно-

дорадчим органом при Главі держави. Основними завданнями Ради є: 

– сприяння налагодженню ефективної співпраці органів публічного 

управління різних рівнів, розробка інноваційних підходів щодо вирішення 

проблем регіонального розвитку; 

– напрацювання узгоджених підходів щодо соціально-економічного 

розвитку регіонів та ефективного використання наявних у них ресурсів, 

покращання їх «інвестиційного клімату» та конкурентоспроможності; 

– розробка пропозицій щодо реформи публічного управління, 

адміністративно-територіальної, адміністративної та іншим реформ на основі 

європейських стандартів; 

– напрацювання оптимальних шляхів розвитку самодостатнього та 

фінансово незалежного місцевого самоврядування; 

– розробка пропозицій щодо вдосконалення співпраці територіальних 

громад з органами публічного управління різних рівнів, а також визначення 

сфер їх відповідальності за розвиток територій; 

– сприяння врахуванню інтересів регіонів у проектах нормативно-

правових актів з питань регіональної політики, проектах цільових програм 

економічного і соціального розвитку; 

– узагальнення провідного закордонного досвіду регіонального 

розвитку та реалізація заходів щодо його практичного впровадження; 
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– моніторинг стану виконання актів Президента України з питань 

державної регіональної політики; 

– оцінка законодавства України з питань регіонального розвитку, 

розробка пропозицій щодо його вдосконалення. 

До складу такої Ради включалися за посадою Голова Верховної Ради 

України, Прем’єр-міністр України, Глава Адміністрації Президента України, 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Заступник Глави 

Адміністрації Президента України, до відання якого віднесено питання 

гуманітарної та внутрішньої політики, Представник Президента України у 

Верховній Раді України, Представник Президента України у Кабінеті 

Міністрів України, Керівник Державного управління справами, директор 

Національного інституту стратегічних досліджень, Віце-прем'єр-міністр 

України – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, Перший віце-прем'єр-міністр України – 

міністр економічного розвитку і торгівлі України, міністр фінансів України, 

голови обласних, Київської міської державних адміністрацій, голови 

обласних рад, міські голови міст – обласних центрів, керівники 

всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування. 

Засідання такої ради проводяться не рідше одного разу на квартал.  

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типового 

Положення про агенцію регіонального розвитку». Підтримуючи ініціативу 

Президента України, Уряд створив організаційний механізм підтримки 

регіонального розвитку на обласному рівні. Таким механізмом стали Агенції 

регіонального розвитку, типове положення про яке було затверджено в 

лютому 2016 р.  

Згідно з цим Положенням, Агенції регіонального розвитку є 

неприбутковими установами, що утворюються з метою ефективної реалізації 

державної регіональної політики обласними радами. Співзасновниками 

агенцій, як зазначено в Положенні, можуть бути регіональні торгово-

промислові палати, регіональні відділення всеукраїнських асоціацій органів 
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місцевого самоврядування, місцеві асоціації органів місцевого 

самоврядування відповідного регіону, громадські об’єднання, вищі навчальні 

заклади, наукові установи. 

Основними функціями Агенції є: 

– здійснення аналізу проблем соціально-економічного розвитку 

відповідного регіону, надання пропозицій обласним радам щодо шляхів їх 

вирішення; 

– узагальнення провідного закордонного досвіду щодо реалізації 

регіональної політики та підготовка пропозицій щодо його використання в 

регіоні; 

– сприяння, у тому числі шляхом організації та проведення 

консультаційної роботи, у реалізації суб’єктами регіонального розвитку 

регіональної стратегії розвитку та виконанні плану заходів з її реалізації; 

– здійснення моніторингу стану виконання заходів Державної та 

регіональної стратегії регіонального розвитку; 

– інформування громадськості про свою діяльність агенції, 

налагодження ефективних комунікацій з населенням. 

Між тим, такі Агенції в багатьох регіонах України або не створено (як, 

наприклад, у Харківській області), або не стали дійовим інструментом 

управління регіональним розвитком. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання фінансування 

програм та проектів регіонального розвитку». Важливою подією для 

регіонального розвитку стало підписання 27 листопада 2014 р. Угоди про 

фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка 

регіональної політики України. Цю угоду було підписано між Європейською 

Комісією та Урядом України, нею передбачено виділення 55 млн євро 

протягом трьох років на здійснення реформ у сфері регіонального розвитку 

та децентралізації в Україні. Серед очікуваних результатів підписання даної 

Угоди було виділено, зокрема, такі: 

– удосконалення нормативно-правової бази регіональної політики; 
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– забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування 

регіонального розвитку; 

– зміцнення фінансової автономії місцевого самоврядування; 

– запровадження ефективної системи моніторингу та оцінки 

ефективності реалізації політики в контексті досягнення трьох зазначених 

цілей; 

– зміцнення конкурентоспроможності регіонів; 

– покращення територіальної соціально-економічної згуртованості, 

інакше кажучи, збільшення соціального капіталу на регіональному та 

місцевому рівнях. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання фінансування 

програм та проектів регіонального розвитку» від 16 листопада 2016 р. було 

затверджено:  

1) порядок використання коштів державного бюджету, виділених 

для підтримки регіональної політики, і, зокрема, коштів, отриманих від 

Європейського Союзу в межах виконання Угоди про фінансування Програми 

підтримки секторальної політики, де визначено ключові напрями 

використання бюджетних коштів, а саме на таке: 

– реалізацію проектів регіонального розвитку (у тому числі 

виготовлення проектної документації щодо об’єктів будівництва); 

– погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах 

Казначейства, що виникла за минулі роки; 

– розробку і вдосконалення методики та порядку обчислення індексу 

конкурентоспроможності регіонів згідно зі стандартами ЄС та індексу 

регіонального людського розвитку і розрахунку їх прогнозних значень на 

період до 2020 року; 

– створення геоінформаційної системи регіонального розвитку; 

– підготовку та впровадження проектів розвитку інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад; 

– удосконалення системи моніторингу і оцінки регіональної політики, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_019
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_019
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виконання регіональних стратегій і програм; 

– формування фонду оплати праці державних службовців відповідно до 

статті 50 Закону України “Про державну службу”; 

2) порядок проведення конкурсного відбору проектів регіонального 

розвитку, які можуть фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету, 

отриманих від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування Програми 

підтримки секторальної політики. 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України «Про затвердження 

Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів 

заходів з їх реалізації». У даному документі, який було ухвалено в березні 

2016 р., затверджено Методику проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів 

з їх реалізації. Так, зокрема, у ньому визначено вимоги до Проекту 

регіональної стратегії, який згідно із затвердженою Методикою, повинен 

включати таке: 

– вступ із коротким обґрунтуванням підстав для розробки проекту, а 

також інформацію про головного розробника; 

– аналітичну частину – детальний опис основних тенденцій соціально-

економічного розвитку регіону та результати моніторингу реалізації діючої 

регіональної стратегії; 

– аналіз сильних і слабких сторін регіону, можливостей і загроз, а 

також перелік порівняльних переваг регіону; 

– сценарії регіонального розвитку; 

– стратегічне бачення, стратегічні цілі, пріоритети регіонального 

розвитку на відповідний період; 

– оперативні цілі, що забезпечать досягнення стратегічних цілей 

регіонального розвитку; 

– основні завдання, етапи та механізми їх реалізації стратегічних цілей 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran582#n582
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_019
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_019
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регіонального розвитку, зокрема: 

– організаційне, кадрове та фінансове забезпечення реалізації 

регіональної стратегії; 

– аналіз відповідності регіональної стратегії Державній стратегії 

регіонального розвитку України; 

– опис системи оцінки результативності реалізації регіональної 

стратегії, у тому числі індикатори результативності реалізації, цілей, завдань 

та проведених заходів. 

Аналітична частина, на думку авторів документу, має бути основою 

для визначення конкурентних переваг регіону і має містити, окрім іншого, 

дані про таке: 

– адміністративно-територіальний поділ регіону та особливості 

формування об’єднаних територіальних громад; 

– демографічну ситуацію і ринок праці; 

– наявну в регіоні інфраструктуру (транспортну, екологічну, 

енергетичну, промислову, зв’язку, соціальну); 

– особливості соціально-економічного розвитку регіону за останні 

п'ять років; 

– стан та умови розвитку підприємництва; 

– фінансово-бюджетну ситуацію; 

– результати проведення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації діючої регіональної стратегії. 

У Методиці підкреслювалося, що характеристика порівняльних переваг 

регіону повинна здійснюватися на основі оцінки стартових умов 

регіонального розвитку шляхом проведення SWOT-аналізу. 

Можна зробити висновок, що за останні три роки створено істотний 

масив нормативної бази, яка спрямована на вдосконалення системи 

управління регіональним розвитком, і яка базується на принципах 

субсидіарності, паритетності, забезпечення сталого регіонального розвитку. 

Проте чинна система управління регіональним розвитком продовжує 
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залишатися занадто централізованою та забюрократизованою і практично не 

використовує соціальні ресурси територій, зокрема накопичений соціальний 

капітал. 

 

2.3. Формування соціального капіталу та управління регіональним 

розвитком: закордонний досвід 

 

Світова практика застосування місцевих і регіональних систем 

управління свідчить про безліч підходів, на вибір яких впливають такі 

фактори, як режим і устрій держави, неоднаковий підхід до розуміння 

сутності та природи державної влади, розмежування адміністративно-

територіальних одиниць на “природні” та “штучні”, національні й історичні 

особливості та традиції тощо.  

Рівень розвитку суспільства, ступінь його демократичності 

характеризуються кількістю різноманітних інститутів, які в ньому 

з’являються, та “якістю” їх діяльності. Для з’ясування перспектив розвитку 

інституту місцевого і регіонального самоврядування в Україні, усвідомлення 

позитивних і негативних аспектів його функціонування проаналізуємо 

особливості його організації крізь призму певної узагальненої методології.  

На ґрунті історичного минулого деяких країн, особливостей їх 

політичної еволюції, становлення правової системи, різного роду соціальних 

катаклізмів у світі склалися кілька моделей місцевого самоврядування. У 

більшості країн світу управління неможливо здійснювати виключно з центру. 

Як зазначав відомий французький вчений А. Токвіль, “центральна влада, 

якою б освіченою та вправною вона не була, не в змозі одна охопити всі 

питання життя великого народу. Вона не може цього зробити, оскільки 

подібне завдання перевищує всі межі людських можливостей. Коли така 

влада намагається виключно лише своїми силами створити та привести в дію 

безкінечну множину різних суспільних механізмів, вона змушена буде або 

задовольнитися далеко неповними результатами, або її зусилля будуть 
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просто марні” [23].  

Наприкінці 80–х рр. ХХ ст. асигнування Європейського Співтовариства 

(ЄС) у сферу регіональної політики використовувалися в основному для 

фінансування заходів на розвиток регіонів, що визначалися державою 

(національними урядами). Значним недоліком системи було те, що 

надходження коштів до Співтовариства практично не перевірялися, відсутня 

також координація з іншими інструментами регіональної політики ЄС. Крім 

того, цей фактор сприймався Співтовариством як незадовільний, оскільки 

кошти Фонду регіонального розвитку (далі – Фонд) концентрувалися не в 

особливо бідних регіонах, а надавалися знижки на внески країнчленів ЄС, і 

тому цілі конвергенції фінансувалися недостатньо.  

У 1979 р. Рада ЄС за пропозицією Європейської Комісії ухвалила 

перші зміни у діяльності Фонду і визнала за необхідне самостійно 

забезпечувати “специфічні” заходи регіонального розвитку. Для 

фінансування таких заходів було створено “відділ без квот” на фінансування 

якого виділялося 5% загального обсягу коштів Фонду. Розвиток цих 

допоміжних програм узгоджувався між Комісією ЄС і країнами-членами 

Співтовариства і вважався ефективним на територіях, де національних 

програм розвитку не було. Таким чином було створено інструментарій та 

зроблено перші позитивні кроки до розробки власної регіональної політики 

ЄС. 

Вступ в ЄС нових “бідних”, переважно аграрних країн (Греція – 1981 

р., Португалія й Іспанія – 1986 р.) надав Співтовариству більш 

сільськогосподарського змісту, призвів до зростання витрат Європейського 

Фонду регіонального розвитку та внутрішніх податків. Збільшення 

диспропорцій між регіонами й країнами, намагання регіонів посилити своє 

значення на противагу централізованим діям ЄС, неспроможність ЄС швидко 

адаптувати до свого економічного простору нові європейські держави 

змусили розробляти нову наднаціональну регіональну політику.  

З метою формування Єдиного європейського ринку з 1988 р. розвиток 
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регіональної політики виокремлюється як пріоритетний напрям 

функціонування ЄС. З прийняттям у 1986 р. Єдиного Європейського Акта у 

Договорі про ЄС з’явився спеціальний розділ, який об’єднав різні 

інструменти економічної політики, спрямовані на зближення рівнів розвитку 

країн-членів під загальною назвою “Економічне і соціальне об’єднання” (ст. 

130а–130е), які визначають зміст та цілі регіональної політики ЄС. Так, у ст. 

130а зазначено: “З метою гармонійного розвитку в цілому, Співтовариство 

продовжує розширювати діяльність, спрямовану на посилення свого 

економічного та соціального єднання. Зокрема, Співтовариство намагається 

скоротити диспропорції між різними регіонами та ліквідувати відсталість 

регіонів, які перебувають в несприятливих умовах”. Відповідно до ст. 130е 

визначається завдання для Європейського Фонду регіонального розвитку: 

“зробити внесок в усунення значних регіональних диспропорцій у 

Співтоваристві шляхом участі в розвитку та структурній перебудові регіонів, 

що відстають у розвитку, а також у конверсії індустріальних регіонів, які 

перебувають у занепаді”.  

Для здійснення зазначеної мети (1988 р.) докорінною реформою 

Структурних Фондів передбачено повний перегляд складу та методів 

застосування “інструментів структурної політики”, спрямованих на 

регіональний розвиток, забезпечення зайнятості населення, освіту, а також на 

розвиток аграрних районів [8 , с. 17].  

Допомога основним регіонам через Структурні Фонди призвела до 

суттєвого збільшення бюджетних витрат. Заснований перший “пакет” 

регіональних проектів (програм), фінансування ЄС на 1988–1993 рр., 

незважаючи на певні переваги, став об’єктом обґрунтованої критики, 

передусім через невизначеність критеріїв та розмитість адресності 

фінансування, які, по суті, відтворювали недоліки національних 

“генеральних грантів” на розвиток.  

Після підписання Маастрихтської угоди, що передувало утворенню 

економічного союзу і введенню єдиної грошової одиниці, у 1993 р. знову 
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було переглянуто принципи та цілі регіональної політики ЄС з метою її 

наближення до потреб таких скандинавських країн, як Швеція та Фінляндія, 

які приєдналися до ЄС, що символізує другий етап розвитку регіональної 

політики ЄС. Бюджетні ресурси було знову збільшено. На період 1994–1999 

рр. Комісією ЄС підготовлено другий “пакет”, у якому відповідні 

асигнування стали більш цільовими, адресними, зумовлені власними 

зусиллями регіонів-бенефіціарів, а також розподілялися на конкурсній основі 

й за чітко встановленими критеріями. Відповідно до нового “пакета” загальні 

асигнування на проведення політики ЄС у сфері регіонального розвитку 

значно зросли, що вивело таку політику на друге місце у витратній частині 

бюджету ЄС. Більше коштів виділяється лише на підтримку та 

субсидіювання сільського господарства. Однак сільськогосподарські витрати, 

по-перше, також мають свою регіональну складову; по-друге, у перспективі 

мають суттєво скоротитися, оскільки в частині субсидій вони обмежуються 

обов’язками, які перебрав на себе ЄС за підсумками Уругвайського раунду 

СОТ.  

Третій етап розвитку регіональної політики ЄС починається з 2000 р., 

коли Європейською Комісією було опубліковано “План дій 2000” (AGENDA, 

2000), до якого входить Семирічний план розвитку регіонів (2000–2006 рр.). 

Відповідно до нововведень обсяги витрат по лінії Структурних Фондів на 

регіональну політику знову було збільшено. На цьому етапі відбулося 

розширення ЄС за рахунок 10 “східних” держав, що призвело до збільшення 

територіальних диспропорцій в ЄС та визначення необхідності інтервенції з 

боку наднаціональних органів. Підвищилася важливість і зросли масштаби 

(територіальні та фінансові) загальної регіональної політики.  

Четвертий етап (2007–2013 рр.) характеризується оптимізацією 

головних цілей регіональної політики (конвергенція; підвищення 

конкурентоспроможності регіонів та рівня зайнятості населення; розвиток 

територіального (прикордонного) співробітництва) та відповідною 

концентрацією коштів на головних напрямах, а також застосуванням нових 
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інструментів регіональної політики [8, с. 21].  

Відповідно до фінансових планів обсяги фінансування на заходи 

регіональної політики на цей період становлять 307 млрд євро, що майже у 

1,5 раза більше ніж у минулий семирічний період розвитку.  

Узагальнюючи досвід проведення регіональної політики як світового 

процесу розвитку країн та регіонів у цілому, вважаємо, що на кожному етапі 

існувала обмежена кількість проблем, яким у політичному та фінансовому 

плані приділялася значна увага. Так, у 1960–1970 рр. у рамках Європейського 

Співтовариства це була проблема гармонізації сільського господарства, коли 

у 80–90-х рр. ХХ ст. першочерговим завданням було зменшення просторових 

диспропорцій, проведення загальної та гармонізація національних 

регіональних політик. На початку XXI ст. регіональна політика передбачала 

подальшу конвергенцію та підвищення конкурентоспроможності регіонів, а 

також активне прикордонне співробітництво. Відповідно до цього 

збільшувалася і питома вага витрат на загальну регіональну політику з 

бюджетів усіх рівнів.  

Вплив світових тенденцій глобалізації та інтеграції на регіони 

призводить до виникнення нерівномірностей у їх розвитку. Тому головною 

метою регіональної політики залишається створення умов, які б дали змогу 

регіонам реалізовувати їх, максимально збільшувати їх внесок у здійснення 

програм розвитку економіки країн з метою підвищення загального добробуту 

населення. Зміни геополітичних та геоекономічних обставин змушують 

регіони пристосовуватися до існування в новому середовищі, де кожна країна 

(і навіть ЄС у цілому) використовує найрізноманітніші методи та заходи для 

реалізації поставленої мети, і хоча з кожним роком цілі та завдання 

регіональної політики змінюються відповідно до нових тенденцій світового 

економічного розвитку та процесів міжнародної глобалізації й інтеграції. 

Незмінною залишається лише головна мета регіональної політики – сталий 

розвиток і підвищення конкурентоспроможності регіонів як на світовому, так 

і на національних рівні.  
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Вважаємо за доцільне виділити особливості регіональної політики 

деяких країн-членів ЄС. За чинною Конституцією Французька Республіка 

являє собою унітарну державу з давньою традицією сильної центральної 

влади, яка в П'ятій Республіці поєднується з деконцентрацією та 

децентралізацією, тобто перенесенням частини функцій державного 

управління на периферійні державні органи та розширенням повноважень 

місцевого самоуправління. Адміністративно-територіальна структура країни 

є досить складною. Традиційно її складовими частинами є комуна, кантон, 

округ, департамент, регіон. З цих п'яти утворень два – кантон і округ – 

фактично не є органами загальної адміністрації, а виступають як 

територіальні межі діяльності деяких адміністративних органів, зокрема 

військових, судових, освітянських тощо. Розвиток регіональної політики 

Франції започатковано наприкінці 40–х рр. ХХ ст., коли урядом було 

прийнято рішення щодо децентралізації промислових підприємств з регіону 

м. Парижа. Так, на тлі скорочення загальної чисельності населення країни, у 

столиці за 1880–1936 рр. населення зросло втричі. Причому рівень зайнятості 

у паризькому регіоні зріс на 45%, тоді як на решті території – тільки на 3%. 

Однією з причин такої адміністративної централізації був недостатній рівень 

транспортного сполучення між провінціями Франції, оскільки основні шляхи 

сполучення на той час були побудовані лише в напрямі столиця-провінція-

столиця, що призвело до концентрації владних, культурних, фінансових 

установ і організацій та промислових підприємств саме у Парижі.  

Протягом 50–х рр. ХХ ст. уряд країни вжив низку заходів щодо 

поліпшення ситуації. Так, у 1950 р. при одному з центральних міністерств 

створено підрозділ у справах територій, а також ініційоване створення на 

місцях подібних комітетів, але значного поштовху до розв’язання проблеми 

розвитку територій вони не дали. Політика законодавчих органів влади 

зосереджувалася на переміщенні промислових підприємств зі столиці до 

провінцій, яке стимулювалося за допомогою різноманітних податкових пільг 

та субсидій, а також на обмеженні щодо створення нових і розширенні 
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діючих підприємств у паризькому регіоні. У деяких регіонах навіть було 

розроблено плани їх соціально-економічного розвитку, які в основному 

констатували те, що відбувається, і не передбачали конкретних цілей та 

завдань. Незважаючи на певні зрушення, вжитих заходів виявилося 

недостатньо для розв’язання проблем щодо централізації промислових 

підприємств.  

У Франції Міністр відповідає за регіональну політику, що базується на 

рекомендаціях, отриманих від CIALA (міжвідомчий комітет з надання 

підтримки), також до його компетенції входить прийняття рішень щодо 

стимулювання регіонального розвитку. У 1963 р. було створено національне 

Агентство з питань координації та планування регіонального розвитку 

(DATAR). Агентство – головний інститут з розвитку регіонів у Франції 

відповідало за реалізацію регіональних аспектів національного плану 

економічного розвитку Франції, а також за координацію планування 

регіонального розвитку. Згідно з основоположним Законом від 1995 р. 

політика регіонального розвитку визначається на національному рівні, а 

проводиться регіональною владою спільно з місцевою. 

У 80–90–х рр. ХХ ст. було ухвалено низку законів щодо 

децентралізації, за результатами виконання яких регіони стали 

повноправними адміністративними одиницями та розширили власну 

автономію. Відповідно до Закону 1992 р. було запроваджено практику щодо 

тісного співробітництва у різних сферах господарства між адміністративно-

територіальними одиницями (комунами) Франції.  

Важливим економічним механізмом функціонування французької 

системи планування територіального розвитку є планові контракти “держава-

регіон”, де головний акцент зроблено на підготовці регіонами обґрунтованих 

документів для укладення контрактів з державою [8, с. 19].  

Отже, Франція тривалий час була централізованою державою, що 

пережила 25-річний процес децентралізації, який уже практично завершено. 

Сьогодні її територіальний устрій складається з п’яти рівнів: національного, 
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регіонального, рівня департаментів, міжмуніципального та муніципального 

рівнів. Два з них є застарілими (рівень департаментів і муніципальний 

рівень), проте ці рівні не ліквідують, зважаючи на консерватизм населення, 

яке вважає що ці два рівні є складовими їх національної ідентичності та 

культури.  

Уряд Франції 30 років тому намагався розпочати примусову 

територіальну реформу, спрямовану на злиття муніципалітетів, створених за 

часів Французької революції, які, проте, фактично беруть свій початок від 

церковних приходів, створених у часи Середньовіччя. Відхилене населенням 

примусове злиття було трансформоване у процес створення міжкомунальних 

об’єднань, які перебрали на себе практично всі питання, пов’язані з 

державним фінансуванням (інвестування та поточні витрати) на місцевому 

рівні.  

Головним завданням регіональної політики Великобританії на початку 

30-х рр. ХХ ст. було досягнення соціальної справедливості, тобто 

вирівнювання рівня життя населення різних регіонів.  

Післявоєнний період деякі науковці називають етапом 

короткотермінових програм. Уряд користувався правом надавати кредити, 

видавати гранти для створення нових підприємств у відсталих (депресивних) 

регіонах і допомагав розміщувати частини державних замовлень фірмам, що 

працюють у цих регіонах. Надавалися додаткові послуги населенню, 

створювалися сприятливі умови для будівництва об’єктів промисловості й 

місцевої інфраструктури, утверджувалася нова політика розвитку міських 

агломерацій (створення нових населених пунктів). З прийняттям Закону про 

місцеве працевлаштування в 1960 р. замість “регіонів розвитку” 

створювались “райони розвитку”, список яких формувало безпосередньо 

Міністерство торгівлі без обов’язкового затвердження парламентом.  

Починаючи з 1970 р. парламент майже щороку ухвалював новий закон 

щодо регіональної політики. Вплив державної політики на регіональний 

розвиток поширився більше ніж на половину території Великобританії. У 
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середині 70–х рр. уряд країни почав приділяти увагу так званим “внутрішнім 

містам”, результатом чого стало розроблення програми розвитку таких міст 

та прийняття відповідного закону (1977 р.), яким передбачалося вжиття 

заходів з вирішення проблем цих регіонів. 

З погляду загальної історії регіональної політики Великої Британії 

можна зробити висновок, що на окремих етапах розвитку регіональної 

політики урядом країни використовувалися різні інструменти: від прямого 

контролю до застосування різних важелів і засобів. Проте найдієвішими 

інструментами були інвестиційні стимули – субсидії, кредити, селективна 

допомога, а також заохочувальні заходи: від різноманітних методів надання 

фінансової допомоги суб’єктам господарської діяльності – від малих фірм і 

підприємств, зокрема тих, які ухвалили рішення про нове будівництво, до 

промислових компаній та підприємств сфери послуг [4, с. 22].  

На відміну від України, у Німеччині існує федеральна система, 

запроваджена США після закінчення Другої світової війни з метою 

запобігання відновленню централізованої агресивної держави. Уряд ФРН у 

1951–1961 рр. розробив і здійснював Програму регіонального розвитку, яка з 

часом модифікувалася, а в 1959 р. була поділена на три окремі частини: 

Програму надання допомоги регіонам, розміщеним на східних кордонах 

ФРН; Програму розвитку регіонів, що підлягали відбудові, та Програму 

індустріалізації основних центрів економічного розвитку. Нормативно-

правова база з проблем регіонального розвитку у ФРН розвивалася також у 

напрямі регулювання територіального устрою та регіонального планування. 

Зокрема, питання територіального устрою знайшли відображення у 

федеральному законі від 8 квітня 1965 р. і законах окремих земель, що були 

прийняті переважно у 1950–1964 рр. Крім того, Федеральний закон 

передбачає, що розвиток окремих регіонів має відповідати політиці розвитку 

держави в цілому, а також те, що розвиток держави має враховувати 

особливості та потреби окремих територій [14].  

Майже 60 років федералізму в Німеччині були синонімом демократії та 
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далекосяжної децентралізації. Територіальна реформа, що відбулася 

приблизно 30 років тому, спрямована на об’єднання муніципалітетів, 

кількість яких зменшилася з 24 до 8,5 тис., вважається надзвичайно 

успішною.  

Польща – найбільша з нових членів ЄС, провела “амбіційну” 

адміністративнотериторіальну реформу, використавши досвід Франції у 

сфері законодавчого забезпечення розвитку регіонів. Вважаємо за необхідне 

звернути увагу на положення Закону “Про засади підтримки регіонального 

розвитку” від 12 травня 2000 р., що є подібним до Закону України “Про 

стимулювання розвитку регіонів”. Уряд у межах своїх повноважень приймає 

національну стратегію регіонального розвитку, яка конкретизує умови і 

основні напрями державного впливу на регіональний розвиток. Найбільш 

важливим документом у сфері регіональної політики протягом перших років 

трансформації була Резолюція Уряду № 390, прийнята у 1991 р., про 

принципи регіональної економічної політики. Регіональна політика була 

визначена поряд з макроекономічною і галузевою (секторальною) як 

специфічна форма економічної політики [14].  

Отже, вирішення питань децентралізації, з допомогою якої 

регулюється комплекс повноважень та ресурсів, прав і зобов’язань, що 

надаються органами місцевого самоврядування, може бути повністю 

ефективними лише в рамках комплек сної системи, у якій належним чином 

чітко визначаються зобов’язання та державний устрій, які до того ж, мають 

добре функціонувати. 

Визначення “регіональної” політики в країнах-членах ЄС украй різні. 

Сьогодні у Великій Британії немає жодного виборного регіонального рівня 

управління, і “місцеві” органи влади мати значно більше повноважень, ніж 

відповідні установи у більшості країн Європи. Внаслідок цього вони надають 

послуги тисячам мешканцям і відповідають за певні стратегічні функції. 

Через це до будь-якого аналізу структури та функцій проміжного рівня 

управління у Великій Британії необхідно додавати вивчення ролі “місцевого” 
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урядування.  

Крім окремих місцевих органів влади “проміжне управління” в 

Об'єднаному Королівстві Великобританії здійснюють інші численні агенції. 

Серед них найважливішими є так звані “територіальні департаменти” у 

Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії, регіональні представництва 

центральних департаментів влади в Англії, напівавтономні урядові агенції, 

регіональні органи управління охороною здоров'я та велике розмаїття інших 

призначених урядом установ, що охоплюють такі галузі, як освіта, туризм, 

захист довкілля тощо.  

Наслідком цього є складна модель адміністрацій проміжного рівня 

однаковими функціями, різними сферами діяльності, повноваженнями, 

рівнями підзвітності та однаковими географічними зонами юрисдикції. Крім 

того, структури проміжного рівня управління відрізняються між собою в 

чотирьох частинах Об'єднаного Королівства Великої Британії, що входять до 

його складу: Англії, Північній Ірландії, Шотландії та Уельсі. Сучасній 

практиці передував протягом століть скоріше органічний, ніж систематичний 

розвиток, і через відсутність написаної конституції, яка систематизує права 

та зобов'язання адміністрацій проміжного рівня та їхні відносини із 

центральною владою, ці структури майже постійно змінювались протягом 

останніх двох десятиліть у процесі нового витка радикальних реформ, 

спрямованих на “модернізацію” місцевого врядування і запроваджених 

лейбористським (центральним) урядом [22, с. 308–309].  

Отже, проаналізувавши деякі особливості регіональної політики низки 

європейських держав, можна зробити висновок, що з позицій зміцнення 

міжрегіонального співробітництва регіональна політика, насамперед, має 

бути розвиватися в таких напрямах:  

– забезпечення економічного розвитку в регіонах, оскільки без 

переходу економіки до довгоочікуваної стадії зростання всі дискусії про 

ефективність будь-якої економічної політики (і, передусім – інтеграційної) не 

мають сенсу;  
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– запобігання нераціональному переміщенню ресурсів, насамперед 

зайвої міграції населення і невиправданої концентрації капіталів;  

– забезпечення реструктуризації промисловості і її адаптації до 

ринкової системи;  

– заохочення і підтримка підготовки і реалізації міжрегіональних 

програм, насамперед у галузі інфраструктурних проектів і встановлення 

довгострокових коопераційних зв’язків між регіонами, що дасть змогу 

розв’язати згладити багато міжрегіональних суперечностей, і сприятиме 

координації економічної політики суб’єктів України;  

– гарантування більшої фінансової незалежності регіонів від центру, 

зміцнення дохідної бази регіональних бюджетів, розширення прав регіонів у 

галузі податкової і бюджетної політики. Це дасть змогу не тільки краще 

збалансувати регіо нальні бюджети і зменшити трансферти, але і, як свідчить 

досвід інших країн, підняти рівень доходів регіональних бюджетів, зробити 

політику регіональної влади більш відповідальною й спрямованою на 

вирішення довгострокових завдань економічного зростання. 

Отже, використання зарубіжного досвіду дасть змогу оцінити розвиток 

вітчизняного законодавства в контексті досвіду інших держав, удосконалити 

нормативно-правове та інституційне забезпечення регіонального управління і 

скоригувати напрями подальшого розвитку регіонів в Україні. Практично в 

усіх європейських державах діють спеціальні закони, предметом 

регулювання яких є забезпечення соціально орієнтованого, сталого, 

збалансованого розвитку всіх регіонів і вжиття особливих селективних 

заходів щодо проблемних регіонів. Тривалий процес формування системи 

взаємовідносин між центром і регіонами в європейських країнах завершено 

прийняттям законодавчих актів, які унормовують економічні, соціальні й 

інші процеси регіонального характеру. Цей досвід міг би бути частково 

використаним і в нашій країні за умови його належного наукового 

опрацювання й адаптації. 
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РОЗДІЛ 3 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ НА 

ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

 

 

3.1. Механізм розробки стратегії регіонального розвитку 

 

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 

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. 
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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 

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 

такий алгоритм розробки стратегії регіонального розвитку. 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. 
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3. Економічний капітал включає аналіз регіональної економіки та 

фінансів.  

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 

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; 
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- 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. 

 

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 
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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 

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 



 67 

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) [18]. 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 [18]. 

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 
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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: 

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 



 69 

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. 

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 
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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 

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 
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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 [11]. 

 

Таблиця 3.2  

Результати факторного аналізу видів діяльності у стратегії розвитку 

Види 

діяльності 

Фактори зростання Фактори гальмування 

Фактор Оцінка 

значу-

щості
1
  

(бали) 

Оцінка 

вірогідності 

(частки 

одиниці) 

Інтегральна 

оцінка 

(зважений 

бал) 

Фактор Оцінка 

значу-

щості
1
  

(бали) 

Оцінка 

імовір-

ності 

(частки 

одиниці) 

Інтегральна 

оцінка 

(зважений 

бал) 

1................................  1.1 ...........     1.1 ...........     

1.2 

…….. 
   

1.2 

…….. 
   

………

…. 
   

………

…. 
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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 

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 
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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» 

(«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 [7; 
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48; 76; 87; Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 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 

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  
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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 

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 
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утворень [28]. 

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 

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 
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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; 

− 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. 
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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 

інфраструктури, забезпечення доступу до спортивних і культурних об’єктів, 

облаштування місць відпочинку тощо (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Механізм управління регіональним розвитком на основі 

використання соціального капіталу  

 

Важливим у партнерстві з точки зору регіонального розвитку, окрім 

зазначеного вище, є те, що кожен із суб’єктів партнерства має істотні та 

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 

проектів, а ГО збирають і організовують унікальний ресурс – соціальні 

ініціативи громадян. 

Другим суб’єктом партнерства є регіональний бізнес. Сучасна 
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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 

і місцевого самоврядування. 

Так склалося, що протягом усіх років незалежності України середній і 

малий бізнеси вимушені виживати, а не повноцінно існувати, тому зрозуміла 
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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 

прав, розвитку фізичної культури і спорту тощо. 

Між тим, існує низка напрямів взаємодії ГО з бізнес-середовищем. 

Основними серед них є такі: 
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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 

працівники комерційних організацій, що відчувають таким чином вплив з 

боку ГО.  

8. Поліпшення іміджу. ГО допомагають сформувати імідж тієї чи 



 83 

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 

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 
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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 

організацій, що діють на території даного регіону.  

Важливими завданнями Агенції є: 

– виявлення і узгодження інтересів різних суб’єктів, що беруть участь 
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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 

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 
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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 

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 

представників. Соціальний капітал, втілюючись в очікуваннях, що спільно 



 88 

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. Використання зарубіжного досвіду дасть змогу оцінити розвиток 

вітчизняного законодавства в контексті досвіду інших держав, удосконалити 

нормативно-правове та інституційне забезпечення регіонального управління і 

скоригувати напрями подальшого розвитку регіонів в Україні. Практично в 

усіх європейських державах діють спеціальні закони, предметом 

регулювання яких є забезпечення соціально орієнтованого, сталого, 

збалансованого розвитку всіх регіонів і вжиття особливих селективних 

заходів щодо проблемних регіонів. Тривалий процес формування системи 

взаємовідносин між центром і регіонами в європейських країнах завершено 

прийняттям законодавчих актів, які унормовують економічні, соціальні й 

інші процеси регіонального характеру. Цей досвід міг би бути частково 

використаним і в нашій країні за умови його належного наукового 

опрацювання й адаптації. 

4.  Встановлено особливості соціального капіталу як чинника 

регіонального розвитку. Окреслено, що регіональний розвиток є 

багатогранною категорією, що включає не лише покращання економічних 
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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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