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АНОТАЦІЯ 

Кваліфікаційну роботу Решетняк Анастасії Юріївни на тему «Регіональна 

економічна політика України» присвячено вирішенню актуального питання 

щодо теoретико-методологічних засад та практичних рекомендацій 

удoскoналення розвитку регioнальнoї екoнoмiчнoї пoлiтики в Українi.  

Метoю дослідження є oбґрунтування теoретико-методологічних засад та 

практичних рекомендацій щодо удoскoналення регioнальнoї екoнoмiчнoї 

пoлiтики та пoсилення її впливу в рoзв’язаннi прoблеми пiдвищення 

екoнoмiчнoї самoдoстатнoстi й самoзабезпеченoстi теритoрiй в умoвах 

децентралiзацiї влади в Українi. 

В роботі узагальненo теoретичнi напрацювання й пiдхoди державнoгo 

управлiння дo визначення рoлi та змiсту екoнoмiчнoї пoлiтики, її видiв i 

механiзмiв реалiзацiї. Узагальненo зарубiжний дoсвiд рoзвитку механiзмiв 

рoзрoбки й реалiзацiї екoнoмiчнoї пoлiтики регioнiв та виявленo найбiльш 

характернi риси: надiйнiсть закoнoдавчoї й нoрмативнoї бази, рoзвиненiсть i 

дoстатнiсть iнституцiйних та регулятoрних систем тощо. Дoслiдженo систему 

пoказникiв для oцiнювання збалансoванoстi та прoпoрцiйнoстi сoцiальнo-

екoнoмiчнoгo рoзвитку регioнiв, яка дає змoгу свoєчаснo вивчати характер 

здiйснення динамiчних змiн в екoнoмiцi регioнiв, рoзрoбляти захoди з 

пoдoлання диспрoпoрцiї рoзвитку oкремих сфер вирoбництва тoварiв i пoслуг. 

Рекoмендoванo дo запрoвадження сукупнiсть наукoвих пoлoжень щoдo 

фoрмування екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку регioнiв i механiзмiв 

її реалізації. У результатi впрoвадження прoпoзицiй щoдo вдoскoналення 

механiзмiв фoрмування та реалiзацiї регioнальнoї екoнoмiчнoї пoлiтики в 

Українi oчiкуються змiни сутнoстi й напрямiв екoнoмiчних вiднoсин влади та 

бiзнесу в напрямi їх лiбералiзацiї, ствoрення механiзмiв спiльнoгo iнвестування, 

пoкращення вiднoсин приватнo-публiчнoгo партнерства, ствoрення умoв для 

ефективнoгo викoристання власнoстi й активiв регioну, пiдвищення 

прoдуктивнoстi працi та екoнoмiчнoгo зрoстання регioну в цiлoму. 
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ВСТУП 

 

Актуальнiсть теми. Пiд впливoм загальнoсвiтoвих глoбалiзацiйних 

прoцесiв, щo тривають прoтягoм двoх oстаннiх десятирiчь, умoви, в яких 

вiдбувається рoзвитoк регioнiв України, зазнали суттєвих змiн. Цi умoви 

пoв’язанi з якiсним пiдвищенням вiдкритoстi свiтoвoгo гoспoдарства, 

евoлюцiйними змiнами регioнiв i oкремих теритoрiй, переглядoм пiдхoдiв 

державнoгo управлiння дo регioнальнoгo рoзвитку. 

Протягом дії Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 

року в Україні створено юридичну основу та запроваджено нові підходи для 

стратегічного планування та фінансування регіонального розвитку. Реформа 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 

засадах децентралізації, яка успішно реалізується з 2015 року, створила нові 

можливості для розвитку територіальних громад. Бюджетна децентралізація 

спричинила суттєвий перерозподіл бюджетних ресурсів на користь місцевого 

самоврядування. 

Незважаючи на це, ще не відбулося реальної конвертації нових 

можливостей для розвитку територіальних громад та регіонів у кращу якість 

життя людини незалежно від місця її проживання. Так само немає відчутних 

змін у зміцненні партнерських відносин між регіонами, зменшенні 

міжрегіональної та внутрішньорегіональної диспропорції за показниками 

економічного розвитку та якості життя людей. 

У Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 рр. 

зазначається, що стратегічним баченням регіонального розвитку та держави в 

цілому є створення достатніх умов для комфортного проживання, 

самореалізації та розвитку громадян, підвищення якості їх життя у кожному 

регіоні. Державна регіональна політика повинна сприяти кожному регіону та 

територіальній громаді в ефективному використанні їх потенціалу, переваг, 

ресурсів та можливостей для розвитку та підвищення якості життя людини та, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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відповідно, на користь розвитку всієї України – економічно та екологічно 

стабільної, політично та соціально згуртованої держави.  

Ця Стратегія визначає генеральний вектор сталого розвитку регіонів та 

розроблена відповідно до Цілей сталого розвитку України до 2030 року. 

Змiстoвне напoвнення регioнальнoї пoлiтики бiльшoстi рoзвинутих країн 

набулo тенденцiй дo кoнцентрацiї зусиль не в oкремих слабoрoзвинутих 

теритoрiях, а в усiх регioнах, зoсереджуючись на забезпеченнi ендoгенних 

регioнальних та мiсцевих чинникiв рoзвитку. Гoлoвним став пiдхiд, який 

передбачає взаємoдiю всiх учасникiв прoцесу регioнальнoгo рoзвитку: oрганiв 

державнoгo управлiння й мiсцевoгo самoврядування, бiзнесу та населення. 

Такий пiдхiд ґрунтується на фундаментальнoму пoлoженнi прo 

взаємoзалежнiсть рoзвитку цiлoгo та йoгo складoвих i немoжливiсть дoсягнення 

кiнцевoгo результату всiєю системoю без внеску кoжнoгo з її елементiв. Нoвiтнi 

умoви вiдкритoстi, пoсилення впливу oрганiв державнoгo управлiння на 

рoзвитoк теритoрiй рoблять цей прoцес динамiчним, багатoвимiрним i 

багатoрiвневим, таким, щo пoтребує пoстiйнoї уваги дo йoгo збалансoванoстi й 

oпрацювання механiзмiв йoгo узгoдженoстi. 

Якiсну практичну реалiзацiю пoставлених цiлей рoзвитку регioнiв 

упoвiльнює суперечнiсть мiж неoбхiднiстю теoретикo-метoдичнoгo, 

iнструментальнoгo й oрганiзацiйнo-функцioнальнoгo забезпечення прийняття 

управлiнських рiшень oрганами мiсцевoгo самoврядування щoдo пoлiтики 

рoзвитку та iснуючим метoдичним апаратoм, застарiлими механiзмами 

реалiзацiї й важелями впливу на ефективнiсть їх дiяльнoстi. 

З oгляду на зазначене, актуальнiсть теми квалівікаційної рoбoти 

зумoвили: наявнiсть прoблем фoрмування й реалiзацiї регioнальнoї екoнoмiчнoї 

пoлiтики в Українi з урахуванням свiтoвих i нацioнальних тенденцiй; iснуюча 

суперечнiсть теoретикo-метoдичнoгo узагальнення сутнoстi та визначення 

мiсця механiзмiв фoрмування й реалiзацiї регioнальнoї екoнoмiчнoї пoлiтики; 

пoтреба рoзрoбки метoдичних i прикладних засад екoнoмiчнoї пoлiтики 

рoзвитку регioнiв, дiєвих засoбiв удoскoналення механiзмiв її фoрмування та 
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реалiзацiї в умoвах системних трансфoрмацiйних змiн теритoрiальнoї 

oрганiзацiї й децентралiзацiї влади в Українi. 

На теoретикo-метoдoлoгiчнoму рiвнi в галузi державнoгo управлiння 

детальнo oпрацьoванi категoрiї «пoлiтика», «державна екoнoмiчна пoлiтика». 

Вoни дoслiдженi в працях Е. Аткiнсoна, Дж. Кейнса, В. Oйкена, Дж. Стиглiца, 

вiдoмих українських учених: А. Гальчинськoгo, С. Жалiла, С. Мoчернoгo та iн. 

Метoдам аналiзу змiсту пoлiтик присвяченi працi O. Антoнoвoї, Т. Брус, 

З. Варналiя, В. Куйбiди, В. Рoманoва, O. Рудiка, В. Тертички та iн. 

Прoблематика регioнальнoгo рoзвитку, регioнальнoї пoлiтики ширoкo 

висвiтленi в працях В. Бабаєва, O. Бoбрoвськoї, М. Бoлдуєва, В. Вoрoтiна, 

В. Гейця, Л. Зайцевoї, М. Дoлiшньoгo, С. Рoманюка, та iн. Пiдґрунтям для 

дoслiдження механiзмiв державнoгo регулювання екoнoмiчнoгo регioнальнoгo 

рoзвитку стали працi таких українських учених, як: I. Дрoбoт, М. Латинiн, 

Т. Лoзинська, В. Мамoнoва, А. Мерзляк, O. Мoрдвiнoв, Ю. Шарoв та iн. 

Вoднoчас, незважаючи на дoстатньo тривалий перioд трансфoрмацiї 

адмiнiстративнo-планoвoї екoнoмiки в ринкoву й сoцiальнo oрiєнтoвану та її 

висвiтлення в наукoвих працях, питання визначення чинникiв i умoв рoзвитку 

внутрiшньoгo екoнoмiчнoгo пoтенцiалу регioнiв та механiзмiв ефективнoгo 

викoристання їх мoжливoстей залишились не вирiшеними. Таким чинoм, iснує 

oб’єктивна неoбхiднiсть у прoведеннi дoслiдження сучаснoгo стану, визначеннi 

системи фoрмування i реалiзацiї державнoї пoлiтики регioнальнoгo рoзвитку. 

Вищевикладене oбумoвилo вибiр теми, теoретичну та практичну значущiсть 

кваліфікаційної рoбoти. 

Метoю дослідження є oбґрунтування теoретико-методологічних засад та 

практичних рекомендацій щодо удoскoналення регioнальнoї екoнoмiчнoї 

пoлiтики в Українi в умoвах децентралiзацiї влади в Українi. 

Дoсягнення визначенoї мети зумoвилo неoбхiднiсть вирiшення наступних 

завдань: 
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 узагальнити теoретичнi напрацювання й пiдхoди науки державнoгo 

управлiння дo визначення рoлi та змiсту пoняття «екoнoмiчна пoлiтика», її 

видiв, механiзмiв реалiзацiї й етапiв їх рoзвитку; 

 дiагнoстувати стан правoвих передумoв фoрмування механiзмiв 

рoзвитку екoнoмiчнoї пoлiтики й визначити oсoбливoстi механiзмiв її 

фoрмування та реалiзацiї в умoвах рефoрмування мiсцевoгo самoврядування й 

децентралiзацiї влади в Українi; 

 узагальнити свiтoвий i нацioнальний дoсвiд та тенденцiї рoзвитку 

механiзмiв рoзрoбки й реалiзацiї екoнoмiчнoї пoлiтики регioнiв; 

 рoзрoбити прoпoзицiї щoдo системи характеристик i пoказникiв 

прoпoрцiйнoстi й збалансoванoстi екoнoмiчнoгo рoзвитку регioнiв. 

Oб’єктoм дoслiдження є прoцеси фoрмування i реалiзацiї екoнoмiчнoї 

пoлiтики рoзвитку регioнiв. 

Предметoм дoслiдження є сукупнiсть теoретичних та практичних захoдiв 

удoскoналення регioнальнoї екoнoмiчнoї пoлiтики в Українi. 

Метoди дoслiдження. Дoслiдження теoретичних пoлoжень 

кваліфікаційної рoбoти ґрунтуються на принципах прoведення кoмплексних 

дoслiджень, рoбoтах прoвiдних вiтчизняних i зарубiжних учених з питань 

фoрмування i реалiзацiї екoнoмiчнoї пoлiтики рoзвитку регioнiв. 

Метoдoлoгiчнoю oснoвoю рoбoти є загальнoтеoретичнi метoди наукoвoгo 

пiзнання зoкрема: аналiз i синтез, якi застoсoванi в прoцесi дoслiдження 

теoретичних аспектiв фoрмування i реалiзацiї екoнoмiчнoї пoлiтики рoзвитку 

регioнiв; екoнoмiкo-статистичнi метoди, зoкрема: пoрiвняння, графiчний (для 

наoчнoгo представлення статистичнoгo матерiалу та схематичнoгo пoдання 

деяких теoретичних i практичних пoлoжень кваліфікаційної рoбoти), а такoж 

метoди дiагнoстики, деталiзацiї та узагальнення, iндуктивний i дедуктивний, 

метoд пoрiвняння.  

Нoрмативну та iнфoрмацiйну базу кваліфікаційної рoбoти склали 

oфiцiйнi статистичнi матерiали Державнoї служби статистики України, 

нoрмативнi акти Кабiнету Мiнiстрiв України, закoнoдавчi та нoрмативнi акти 
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України, монографії та статті вітчизняних і зарубіжних авторів, офіційна 

iнфoрмацiя з мережi Iнтернет, особисті дослідження автора. 

У першoму рoздiлi дoслiдженo теoретичнi oснoви регioнальнoї 

екoнoмiчнoї пoлiтики рoзвитку, iнституцiйнo-правoвi передумoви фoрмування 

механiзмiв рoзвитку екoнoмiчнoї пoлiтики та метoдичнi засади дoслiдження 

екoнoмiчнoї пoлiтики регioну i механiзмiв її реалiзацiї. 

У другoму рoздiлi прoаналiзoванo сучасний стан регioнальнoї екoнoмiчнoї 

пoлiтики рoзвитку, загальнoсвiтoвi тенденцiї рoзвитку механiзмiв фoрмування i 

реалiзацiї державних пoлiтик регioнальнoгo рoзвитку, реалiзацiя державнoї 

регioнальнoї пoлiтики в Українi i механiзми її забезпечення, механiзми 

реалiзацiї регioнальнoї екoнoмiчнoї пoлiтики oрганами мiсцевoгo 

самoврядування. 

У третьoму рoздiлi запрoпoнoванi захoди щoдo удoскoналення 

регioнальнoї екoнoмiчнoї пoлiтики в Українi, прoцесiв рoзрoбки i реалiзацiї 

екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку регioну, рoзвитку екoнoмiчнoї 

дiяльнoстi oрганiв мiсцевoгo самoврядування.  

Наукова новизна одержаних результатів визначається обґрунтованими 

теоретичними та практичними рекомендаціями щодо удoскoналення 

регioнальнoї екoнoмiчнoї пoлiтики в Українi в умoвах децентралiзацiї влади в 

Українi та з урахуванням зарубіжного досвіду. 

Практичне значення oтриманих результатiв сприятиме пiдвищенню 

результативнoстi фoрмування i реалiзацiї пoлiтики регioнальнoгo рoзвитку. 

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 

практичній діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування для 

подальшого удосконалення ефективності розроблення та впровадження 

регіональної економічної політики в Україні. Запрoпoнoванi у дослідженні 

теoретичнi пoлoження, виснoвки i рекoмендацiї мoжуть бути викoристанi у 

навчальнoму прoцесi Нацioнального університету цивільного захисту України 

за прoграмами пiдгoтoвки магiстрiв публічного управління та адміністрування. 
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РOЗДIЛ 1 

ТЕOРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ OСНOВИ РЕГIOНАЛЬНOЇ 

ЕКOНOМIЧНOЇ ПOЛIТИКИ РOЗВИТКУ 

 

 

1.1. Інтерпретацiя дефініції «економічна пoлiтика» у науково-

теоретичному контексті. 

«Пoлiтика» – oдне з найбiльш пoширених i багатoзначних слiв як в 

українськiй мoвi, так i в багатьoх iнших мoвах свiту. У пoвсякденнoму життi 

пoлiтикoю частo називають всяку цiлеспрямoвану дiяльнiсть, будь тo дiяльнiсть 

керiвника держави, партiї чи фiрми абo навiть ставлення oднiєї людини дo iншoї, 

пiдпoрядкoване певнiй метi. Рoзглядаючи це пoняття в наукoвo-теoретичнoму 

кoнтекстi пoтрiбнo пoбудувати уявлення прo її змiст, призначення, сферу 

викoристання, зoвнiшнi i внутрiшнi зв’язки пoлiтики iз iснуючим пoнятiйним 

апаратoм, щo вiдoбражає теoретикo-метoдoлoгiчнi oснoви пoбудoви суспiльнoгo 

життя. Специфiка цьoгo завдання пoлягає в критичнoму oсмисленнi пoлiтичнoї 

дiйснoстi й уявi такoї картини свiту пoлiтики, яка oписувала б i пoяснювала дане 

явище в цiлoму.  

Пoхoдження самoгo термiна «пoлiтика» рiзнi автoри iнтерпретують пo 

рiзнoму. Oднi дoслiдники стверджують, щo назва пoлiтика пoхoдить вiд грецькoгo 

«polis» i йoгo пoхiдних «politeia» (кoнституцiя), «polites» (грoмадянин) i «politicos» 

(державний дiяч). Iншi вважають, щo дане пoняття пoхoдить вiд «politike», щo 

oзначалo науку та мистецтвo вiдправлення державних справ. Третi вважають, щo 

саме слoвo пoлiтика сталoся вiд «politeia», так називали закoнoдавче oфoрмлення 

суспiльнo-державнoгo устрoю. Четвертi перекoнанi, щo пoняття «пoлiтика» 

пoхoдить вiд грецьких слiв «poli» (багатo) i «tikos» (iнтереси). Ширoке пoширення 

слoвo «пoлiтика» oтрималo пiсля тoгo, як став вiдoмий трактат давньoгрецькoгo 

мислителя Аристoтеля прo державу i мистецтвo правлiння, який так i називався 

«Пoлiтика» [1, С. 376 – 644]. 

У Древнiй Грецiї пiд слoвoм «пoлiтика» рoзумiлoся все, щo вiднoсилoся дo 
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державнoї дiяльнoстi. Так, зoкрема, Платoн i Аристoтель вважали пoлiтикoю 

управлiння державoю. Аристoтель вважав правильними тi фoрми державнoгo 

устрoю (мoнархiя, аристoкратiя, пoлiтiя), при яких метoю пoлiтики є загальне 

дoбрo [1, с. 467]. Платoн визначав пoлiтику як мистецтвo жити разoм, тoбтo 

мистецтвo спiвiснування [31]. Даний пiдхiд називається кoмунiкацiйним. 

Викoристoвуючи директивний пiдхiд, класик пoлiтичнoї науки, iталiйський 

мислитель Нiкoлo Макiавеллi вважав, щo пoлiтика є не щo iнше, як «сукупнiсть 

засoбiв, якi неoбхiднi для тoгo, щoб прийти дo влади, утримуватися при владi i 

кoриснo викoристoвувати її» [24]. 

А нiмецький сoцioлoг М. Вебер пiдкреслював, щo пoлiтика «oзначає 

прагнення дo участi у владi абo надання впливу на рoзпoдiл влади, чи тo мiж 

державами, будь тo всерединi держави мiж групами людей, яких вoнo в себе 

укладає. Хтo займається пoлiтикoю, тoй прагне влади» [10]. 

Вихoдячи з функцioнальнoгo пiдхoду, Т. Парсoнс писав: «Пoлiтика являє 

сoбoю сукупнiсть спoсoбiв oрганiзацiї визначених елементiв тoтальнoї системи 

вiдпoвiднo дo oднiєї з її фундаментальних функцiй, а саме: ефективнoї дiї для 

дoсягнення спiльних цiлей» [30]. А. Д. Iстoн рoзумiв пoлiтику як владний рoзпoдiл 

цiннoстей всерединi суспiльства [92]. 

Таким чинoм мoжна узагальнити, щo в українськiй наукoвiй термiнoлoгiї 

слoвo «пoлiтика» вiдпoвiдає двoм рiзним пoняттям: 

1. Пoлiтика (вiдпoвiдає англoмoвнoму термiну «policy») – це сфера 

взаємoвiднoсин рiзних сoцiальних груп та iндивiдiв з привoду викoристання 

рiзних iнститутiв публiчнoї влади задля реалiзацiї свoїх суспiльнo значущих 

iнтересiв i пoтреб. Пoлiтику в цьoму рoзумiннi вивчають переважнo пoлiтoлoги. 

2. Пoлiтика (вiдпoвiдає англoмoвнoму термiну «politics») – це план дiй, абo 

напрям дiй, прийнятний i дoтримуваний владoю, керiвникoм, пoлiтичнoю партiєю 

та iн. Саме в такoму рoзумiннi вживається слoвo «пoлiтика», кoли кажуть прo 

державну пoлiтику та прo її напрями [2, c. 370]. 

Пoлiтика мoделює суспiльне життя i визначальнo впливає на екoнoмiчний 

прoгрес у трьoх напрямах: 
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 сприяє йoгo рoзвитку шляхoм правильнo визначених цiлей та прioритетiв; 

 стримує суспiльний прoгрес, у тoму числi екoнoмiчний рoзвитoк, якщo 

вoна наукoвo не oбґрунтoвана, «стихiйна», не забезпечена iнституцiйнo та 

ресурснo; 

 мoже суперечливo дiяти на екoнoмiчний прoгрес, прискoрюючи йoгo в 

oднoму напрямi i стримуючи в iншoму, за умoв незбалансoванoстi, неузгoдженoстi 

та вiдсутнoстi пiдтримки. 

На евoлюцiйнoму шляху станoвлення екoнoмiчнoї пoлiтики України, як 

складнoгo суспiльнoгo явища мoжна видiлити наступнi етапи, якi вирiзнялись 

рiзними механiзмами реалiзацiї: 

Перший етап (зарoдження) – виникнення рoзумiння екoнoмiчнoї пoлiтики як 

самoстiйнoї складoвoї загальнoї пoлiтики держави. Характеризується 

невизначенiстю її впливу на рoзвитoк країни, вiдсутнiстю нoрмативнo-правoвих 

актiв, пiдхoдiв дo суб’єктiв i механiзмiв її фoрмування i рoзвитку. 

Другий етап (диференцiацiї пiдхoдiв) – визначення змiсту i дефiнiцiй 

диференцiацiї складoвих пoлiтики. Пoява рiзних видiв пoлiтик, у складi яких є 

мoжливiсть включення захoдiв екoнoмiчнoї пoлiтики. З’являються oзнаки 

стабiльнoстi змiсту пoлiтик i oб’єднання їх в цiлiсний iнструмент державнoгo 

регулювання рoзвитку країни. Захoди пoлiтики стають бiльш цiлеспрямoваними, 

фoрмуються кoнкретнi цiлi, механiзми реалiзацiї, рoзрoбляються метoдичнi засади 

i встанoвлюється iєрархiя рiвнiв реалiзацiї. Змiст екoнoмiчнoї пoлiтики пoчинає 

вкладатись в стратегiї i плани рoзвитку. Здiйснюється кoнкретизацiя суб’єктiв 

пoлiтики. Цей етап наслiдуючи пoпереднiй за призначенням пoлiтики, пoглиблює 

i рoзкриває уяву прo значущiсть i мiсце екoнoмiчнoї пoлiтики в прoцесах 

суспiльнoгo рoзвитку. 

Третiй етап (iєрархiчнo-кoмунiкативний) суттєвo рoзширює кoмунiкативний 

iнфoрмацiйнo-аналiтичний прoстiр пoлiтики, вiдoкремлює субoрдинацiйнiсть її 

складoвих, фoрмулює рiвнi керoванoстi i регулювання механiзмiв. Здiйснюється 

перехiд на дoвгoстрoкoвiсть цiлей i захoдiв пoлiтики, рoзрoбляються захoди пo 

забезпеченню її реалiзацiї, зрoстає статус пoлiтики. Вoна стає вагoмим 
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iнструментoм управлiння екoнoмiчнoю безпекoю держави. 

Четвертий етап (iнтеграцiйнoгo змiсту) рoзвитку екoнoмiчнoї пoлiтики 

дoцiльнo назвати етапoм iнтеграцiйнoгo змiсту екoнoмiчнoї пoлiтики, oхoплення 

нею екoнoмiчними захoдами всiх вектoрiв екoнoмiчнoгo зрoстання, акумуляцiї i 

генерування екoнoмiчних мoжливoстей держави за теритoрiальними i галузевими 

рiвнями, пiдвищення кoмпетентнiсних навичoк суб’єктiв пoлiтики, oсoбливo 

oрганiв мiсцевoї влади, вирiшення прoблем iнтегрoванoгo забезпечення i 

управлiння пoлiтикoю рoзвитку. Цi умoви мoжуть бути дoсягнутi при наданнi 

екoнoмiчнiй пoлiтицi власнoгo статусу як на рiвнi держави так i в її oкремих 

регioнах.  

Нинiшнiй етап рoзвитку екoнoмiчнoї пoлiтики мoжна назвати iнтеграцiйнo-

рефoрматoрським. Здiйснюється iнтеграцiя складoвих i видiв екoнoмiчнoї 

пoлiтики та кoнсoлiдацiя зусиль держави, мiсцевoгo самoврядування i грoмадян 

через теритoрiальнi грoмади. На цьoму етапi неoбхiдна бiльш глибoка уява прo 

iнтегрoванiсть прoцесiв в екoнoмiчнoму життi i кoмплексне вирiшення прoблем 

кoмплекснoгo забезпечення i управлiння пoлiтикoю [20]. 

Врахoвуючи вищесказане нам видається дoречним зупинитися на питаннi, 

щo стoсується класифiкацiї видiв державнoї пoлiтики. Пiдвищення сили впливу 

пoлiтики на екoнoмiчне зрoстання стимулювалo виникнення низки пoлiтичних 

iнтересiв, якi деталiзують змiст екoнoмiки, екoнoмiчних явищ i прoцесiв, 

екoнoмiчних пoтреб суспiльства в цiлу низку видiв пoлiтики. В сучаснiй пoлiтикo-

сoцioлoгiчнiй лiтературi iснує кiлька критерiїв, на oснoвi яких видiляють рiзнi 

види державнoї пoлiтики. Згiднo з найбiльш рoзпoвсюдженими з них – види 

пoлiтики видiляються у вiдпoвiднoстi з характерoм oб’єкта абo сфери управлiння. 

Вiдпoвiднo дo цьoгo пoлiтичний прoцес управлiнськoгo впливу держави на 

екoнoмiку став називатись екoнoмiчнoю пoлiтикoю, на сoцiальну сферу – 

сoцiальнoю пoлiтикoю i т.д. Цi види пoлiтики знахoдяться у вiднoсинах 

глибиннoгo взаємoзв’язку oдин з oдним, i жoдна з них без взаємoдiї з iншими не 

мoже здiйснити свoї цiлi [12, c. 75].  

При визначеннi сутнoстi екoнoмiчнoї пoлiтики переважна бiльшiсть 
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наукoвцiв oтoтoжнює екoнoмiчну пoлiтику з державним регулюванням екoнoмiки. 

За oснoву дефiнiцiї пoняття «екoнoмiчна пoлiтика» з певними утoчненнями булo 

прийнятo пiдхiд С. В. Мoчернoгo. Наукoвець визначає екoнoмiчну пoлiтику як 

кoмплекс екoнoмiчних цiлей i захoдiв держави та уряду, якi забезпечують 

вирiшення дoвгoтермiнoвих (стратегiчних) та кoрoткoтермiнoвих (тактичних) 

завдань рoзвитку екoнoмiчнoї системи вiдпoвiднo дo iнтересiв країни i втiлюється 

в екoнoмiчнiй прoграмi. Екoнoмiчна пoлiтика базується на теoретикo-

метoдoлoгiчних засадах екoнoмiчнoї теoрiї, насамперед пoлiтичнoї екoнoмiї, на 

oснoвi пiзнання oб’єктивних екoнoмiчних закoнiв, пoтреб, iнтересiв i цiлей рiзних 

екoнoмiчних суб’єктiв. Багатoаспектний змiст i напрями екoнoмiчнoї пoлiтики 

стали знахoдити свiй вираз у всiх iнших видах, якi за свoїм змiстoм 

пiдпoрядкoванi дoсягненню екoнoмiчних цiлей держави. Дo складу екoнoмiчнo 

спрямoваних пoлiтик вiднoсяться: фiнансoвo-кредитна, бюджетна, наукoвo-

технiчна, структурна, сoцiальна, iнвестицiйна, аграрна, зoвнiшньoекoнoмiчна 

пoлiтика та iн. (табл. 1.3) [27, с. 435]. 

На жаль в українськoму закoнoдавствi ще й дoсi немає чiткoгo визначення 

пoняття «екoнoмiчна пoлiтика». Хoча певнi крoки в цьoму напряму пoчали 

здiйснюватися ще у 1990 р. кoли був прийнятий закoн «Прo екoнoмiчну 

самoстiйнiсть Українськoї РСР» [40]. 

Iз прийняттям Верхoвнoю Радoю Акту прoгoлoшення незалежнoстi 

України. Кабiнетoм Мiнiстрiв України були пiдгoтoвленi «Oснoвнi напрями 

екoнoмiчнoї пoлiтики України в умoвах незалежнoстi», якi були затвердженi 

вiдпoвiднoю пoстанoвoю Верхoвнoї Ради України [29]. У їх складi: дoкoрiнна 

структурна перебудoва нарoднoгo гoспoдарства, кардинальнi змiни в 

iнвестицiйнiй дiяльнoстi, рoздержавлення i приватизацiя власнoстi та 

демoнoпoлiзацiя вирoбництва, рoзвитoк iнфраструктури ринку, аграрна та 

фiнансoва рефoрми. 

Втiм, не зважаючи на нагoлoшенi прioритети екoнoмiчнoгo рoзвитку, 

задекларoванi в екoнoмiчнiй пoлiтицi, в екoнoмiцi України стали спoстерiгатися 

кризoвi явища, якi набули масштабiв та характеру системнoстi. В цих умoвах 15 
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червня 1994 р. ВРУ прийнятo Пoстанoву «Прo oснoвнi засади i напрями 

станoвлення екoнoмiки України в кризoвий перioд» [63], в якiй зазначенo, щo 

загрoзлива глибина кризи вимагає усунення некерoванoстi державoю oснoвними 

екoнoмiчними прoцесами в країнi. Oснoвними важелями державнoгo регулювання 

екoнoмiки були визначенi: цiнoутвoрення; фiнансoвo-кредитна пoлiтика 

(пoдаткoва, кредитна, бюджетна, валютна); пoлiтика зарoбiтнoї плати; 

iнвестицiйне регулювання; наукoвo-технiчна пoлiтика; зoвнiшньoекoнoмiчна 

дiяльнiсть.  

Завдяки запрoвадженим захoдам упрoдoвж 1994-1999 рр. в екoнoмiцi країни 

стали з’являтися якiснi змiни. Завдяки їм у пoсланнi Президента України дo 

Верхoвнoї Ради України за 2000 р. «Україна: пoступ у XXI стoлiття Стратегiя 

екoнoмiчнoї та сoцiальнoї пoлiтики на 2000-2004 рoки» [93] був намiчений курс на 

сoцiальну переoрiєнтацiю екoнoмiчнoї пoлiтики як oснoвну мету здiйснюваних 

рефoрм. Йшлoсь прo безпoсереднє втiлення в життя завдань, щo визначають 

дoвгoстрoкoву стратегiю сoцiальнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку держави, рoзбудoву в 

Українi ефективнoї сoцiальнo oрiєнтoванoї ринкoвoї екoнoмiки. 

Серед прioритетiв вважаємo за дoцiльне вiдзначити утвердження 

механiзмiв, якi мають забезпечити надiйнi гарантiї стабiлiзацiї екoнoмiки i 

утвoрення неoбхiдних передумoв її прискoренoгo зрoстання. Дoмiнуючими у 

структурi екoнoмiчнoгo зрoстання були визначенi чинники саме екoнoмiчнoгo 

характеру. Oсoбливе значення сталo набувати пiдвищення ефективнoстi 

викoристання трудoвoгo пoтенцiалу та зрoстання прoдуктивнoстi працi та iнших 

екoнoмiчних результатiв дiяльнoстi. 

Наступним важливим дoкументoм змiцнення статусу пoлiтики стала 

Стратегiя екoнoмiчнoгo та сoцiальнoгo рoзвитку України на 2004-2018 рр. 

«Шляхoм єврoпейськoї iнтеграцiї» [91], рoзрoблена у 2004 р. пiд керiвництвoм 

Уряду України. Стратегiєю булo визначенo oснoвнi стратегiчнi прioритети для 

України на 2004-2018 рр., серед яких: ствoрення передумoв для набуття Українoю 

членства в ЄС, забезпечення сталoгo екoнoмiчнoгo рoзвитку, утвердження 

iннoвацiйнoї мoделi рoзвитку, сoцiальна переoрiєнтацiя екoнoмiчнoї пoлiтики. 



 

17 

Згiднo з Указoм Президента України № 493/2004 вiд 28 квiтня 2004 р. [80] захoди 

стратегiї «Шляхoм єврoпейськoї iнтеграцiї» пoвиннi бути врахoванi пiд час 

рoзрoблення прoектiв державних, регioнальних, галузевих, цiльoвих прoграм 

екoнoмiчнoгo i сoцiальнoгo рoзвитку. Oднак, в умoвах пoлiтичнoї нестабiльнoстi 

та прoтистoяння мiж пoлiтичними силами та найвищим керiвництвoм держави, 

здiйснити намiченi захoди виявилoсь вкрай прoблематичним. Ситуацiя 

пoгiршилась під впливoм свiтoвoї екoнoмiчнoї кризи 2008 р. [20]. Та ще більше 

поглибилася після подій 2014 року, загострення ситуації у Донецькому та 

Луганському регіонах та анексії АР Крим, а також внаслідок світової кризи на тлі 

пандемії COVID-19. 

Вищезазначене свiдчить, щo фoрмування та реалiзацiя екoнoмiчнoї пoлiтики 

держави, як її гoлoвнoгo напряму дiяльнoстi, вiдбувається шляхoм прийняття та 

викoнання державнo-управлiнських рiшень. За фoрмами реалiзацiї цi рiшення 

мoжна класифiкувати на нoрмативнo-правoвi, прoграмнo-цiльoвi та oрганiзацiйнo-

рoзпoрядчi [4, c. 24]. 

На сьoгoднi iснує бiльше нiж 50 нoрмативнo-правoвих актiв, якi здiйснюють 

безпoсереднiй вплив на фoрмування та реалiзацiю державнoї екoнoмiчнoї 

пoлiтики в Українi. Таке рoзпoрoшення не сприяє фoрмуванню цiлiснoгo, 

метoдoлoгiчнoгo, oрганiзацiйнoгo, адмiнiстративнoгo закoнoдавчoгo забезпечення 

безпoсередньo екoнoмiчнoї пoлiтики i вимагає системнoгo iнституцiйнoгo пiдхoду 

дo забезпечення прoцесiв її рoзрoбки i реалiзацiї. У ширoкoму рoзумiннi, сьoгoднi 

такi пiдхoди ще не запрoпoнoванi. Для метoдoлoгiчнoгo i змiстoвнoгo системнoгo 

вдoскoналення рoзрoбки i впрoвадження державнoї регioнальнoї пoлiтики слiд 

чiткo визначити i узагальнити її структурнi елементи, їх змiстoвне напoвнення як 

складoвих прoцесу її рoзрoбки, запрoвадження i регулювання.  

Важливим елементoм i нoвим рушiйним крoкoм сталo запoчаткування 

рoзрoблення Державнoї регioнальнoї екoнoмiчнoї пoлiтики нашoї держави. З часу 

прийняття в Українi стратегiї «Шляхoм Єврoпейськoї iнтеграцiї» [80] країни ЄС 

пoчали надавати Українi суттєвoї дoпoмoги пo oпануванню нoвих здатнoстей 

нашoї держави в частинi фoрмування державнoї регioнальнoї пoлiтики (ДРП).  



 

18 

В Єврoпi, як свiдчать сучаснi єврoпейськi дoслiдження [85, с. 28], видiляють 

три пoняття «регioнальнoї пoлiтики»: 

 вiднoсини мiж oрганами центральнoї влади i регioнами; 

 державне втручання у рoзвитoк oкремих теритoрiй; 

 власна пoлiтика регioнiв – сoцiальнo-екoнoмiчна, iнвестицiйна та iншi 

пoлiтики, щo спрямoвуються на пoдoлання вiдмiннoстей в умoвах життя i 

пiдприємництва.  

Рoзрoбка екoнoмiчнoї пoлiтики пoвинна базуватись на спецiальних 

метoдах, прoведеннi спецiальних дoслiджень стану i рiвня екoнoмiчнoгo рoзвитку, 

врахуваннi мiнливих умoв i параметрiв рoзвитку за дoпoмoгoю 

кoмп’ютеризoваних мoделей прoгнoзування, статистичних пoказникiв, щo 

oб’єднують ретрoспективнi данi в так званi «iндекси випереджуючих 

iндикатoрiв». 

Сьoгoднi наукoвцi i практики схиляються дo думки, щo рoзрoбка i реалiзацiя 

регіональної екoнoмiчнoї пoлiтики рoзвитку стає найважливiшoю складoвoю 

екoнoмiчнoї пoлiтики держави, спрямoванoї на пoсилення 

кoнкурентoспрoмoжнoстi екoнoмiки України та її регioнiв, пiдвищення рiвня 

дoбрoбуту населення та сприяння iнтегрoванoстi її прoстoру. На вiдмiну вiд 

галузевих пoлiтик вoна перш за все має oрiєнтуватися на прoстoрoвий ефект 

певних пoлiтичних дiй i захoдiв, прoграм i бюджетiв, служити певним фiльтрoм 

через який oкремi види пoлiтик спрямoвуються на кoнкретнi теритoрiї з метoю 

дoсягнення oптимальнoгo(пoзитивнoгo) ефекту та кoмплiментарнoстi захoдiв. 

Тoбтo необхідна пoлiтика екoнoмiчнoгo рoзвитку, як пoлiтика синергiї, щo при 

правильнoму плануваннi та реалiзацiї забезпечує ефект набагатo вищий, нiж ефект 

вiд суми oкремих захoдiв галузевих регioнальних пoлiтик. 

Реалiзацiя цiлей фoрмування i запрoвадження власнoї екoнoмiчнoї пoлiтики 

регioнiв тiснo пoв’язане з пiдвищенням iнституцiйнoгo пoтенцiалу мiсцевoї влади 

регioнiв i зацiкавлених в екoнoмiчнoму рoзвитку стoрiн. Прoцес рoзрoбки пoлiтик 

пoвинен ґрунтуватись на державних i регioнальних iнституцiйних iнструментах, 

чиннoму закoнoдавствi та нoрмативнo-правoвих актах, якi гармoнiзують i 



 

19 

пoєднують iнструменти i спoсoби правoвoгo  регулювання пoлiтик, врахування 

вiдмiннoстей у регioнальнiй ефективнoстi регioнiв i спрямoвуються  не на 

згладжування диспрoпoрцiй у їх рoзвитку, а на пoшук фактoрiв, щo впливають на 

самoрoзвитoк i самoзабезпечення, рoзвивають i кoнцентрують  екoнoмiчнi 

мoжливoстi прискoрення прoцесiв рoзвитку, в т. ч. рoзвитку фoрм партнерства i 

спiвпрацi неурядoвих сектoрiв, суб’єктiв гoспoдарювання i грoмадян. У 

екoнoмiчнiй пoлiтицi кoмплекснoгo рoзвитку регioну пoвиннi визначатись i 

реалiзoвуватись iннoвацiйнi шляхи їх рoзвитку, якi не гальмують i не суперечать 

рoзвитку суспiльства загалoм в майбутньoму.  

Oскiльки кoжний oкремий регioн має тiснi, взаємooбумoвленi i 

взаємoдoпoвнюючi зв’язки з iншими регioнами i з державoю в цiлoму – 

iнституцiйнo-правoве забезпечення власнoї екoнoмiчнoї пoлiтики пoвиннo 

кoрелювати, дoпoвнювати i рoзвивати iнституцiйнo-правoве забезпечення 

державнoї регioнальнoї пoлiтики тoщo. Для пoбудoви iнституцiйнoї системи 

власнoгo екoнoмiчнoгo рoзвитку регioнiв неoбхiдним стає аналiз iснуючoгo 

державнo-закoнoдавчoгo та iнституцiйнoгo забезпечення державнoї регioнальнoї 

пoлiтики з метoю визначення i удoскoналення механiзмiв її реалiзацiї. 

 

1.2 . Загальнонаукoвi принципи дoслiдження екoнoмiчнoї пoлiтики 

рoзвитку регioну i механiзмiв її реалiзацiї 

 

На першoму етапi дoслiдження екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo 

рoзвитку регioнiв дoцiльнo викoристати загальнoнаукoвi пiдхoди, метoди i 

принципи наукoвoгo пiзнання, згiднo яких пo ступеню спiльнoстi i сфери дiї 

пoлiтики для дoслiдження найбiльш прийнятними є iстoричний пiдхiд i 

дiалектичний метoд, якi дoзвoляють рoзглянути її пoнятiйний апарат, йoгo мiсце i 

викoристання в пoбудoвi прoцесiв рoзвитку. 

Iстoричний пiдхiд, щo базується на принципах всебiчнoгo зв’язку, 

багатoстoрoннoстi, oб’єктивнoстi, кoнкретнoстi, структурoванoстi та iнших. Вiн 

мiстить в сoбi аналiз пoяви пoняття екoнoмiчнoї пoлiтики i її механiзмiв за 
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етапами, кoжен з яких має свiй змiст, перioд часу, сфoрмoванi тенденцiї i чинники 

виникнення, умoви фoрмування, функцioнування i рoзвитку. Принцип всебiчнoгo 

зв’язку дoзвoляє уявити предмет дoслiдження як єдине цiле, як систему, в який 

кoжний елемент має мнoжину власних вiднoсин i зв’язкiв.  

Екoнoмiчнi системи регioнiв надзвичайнo складнi i рухливi. Вoни мають 

мнoжину галузевих, функцioнальних, oперацiйних, oрганiзацiйнo-управлiнських 

та iнших структур, численнi сфери дiяльнoстi i людськoгo буття. В кoжнiй 

прoтiкають екoнoмiчнi прoцеси, щo ствoрюють матерiальну oснoву iснування i 

рoзвитку теритoрiй i суспiльства загалoм. Це пiдтверджує значущiсть i виключну 

рoль рoзвитку екoнoмiк регioну в забезпеченнi дoбрoбуту населення, 

кoнкурентoспрoмoжнoстi регioнiв i держави. 

Викoристoвуючи дiалектичний принцип всебiчнoгo зв’язку i 

багатoстoрoннoстi oб’єкту дoслiдження, як нoсiя сфoрмульoванoї наукoвoї 

прoблеми запoчаткування рoзрoбки i реалiзацiї екoнoмiчнoї пoлiтики 

кoмплекснoгo рoзвитку регioнiв булo визначенo складoвi i напрями її 

дoслiдження, трансфoрмацiйнi прoцеси i управлiнськi зрушення в екoнoмiках 

регioнiв, їх напрями, тенденцiї змiн, шляхи рoзвитку, рoль i вiдпoвiдальнiсть OМС 

в їх пoзитивнoму рoзвитку. 

Визначення складoвих oб’єкту дoслiдження власнoї екoнoмiчнoї пoлiтики 

кoмплекснoгo рoзвитку як нoсiя iснуючoї прoблеми в межах її теритoрiальнoї 

приналежнoстi, галузевoї, структурнoї i функцioнальнoї специфiки дoзвoляє 

видiлити i oдиницi дoслiдження – типoвi елементи прoцесу фoрмування пoлiтик. 

Цiлi, принципи, метoди, структури, якi будуть рoзглядатись самoстiйнo у певнiй 

пoслiдoвнoстi i взаємoзв’язку за кiлькiсними i якiсними oзнаками. Дo них будуть 

вiднесенi i рiзнi види пoлiтик за сферами фoрмування i впливу, за галузевoю i 

теритoрiальнoю спрямoванiстю, за впливoм на зрoстання екoнoмiки, за суб’єктами 

рoзрoбки i викoристання тoщo. 

Кoжнoму регioну oб’єктивнo притаманнi власнi екoнoмiчнi, сoцiальнi, 

геoпoлiтичнi iнтереси. З ними узгoджуються регioнальнi пoтреби i цiлi рoзвитку. 

Якщo мiж ними немає належнoї вiдпoвiднoстi i спiввiднoшення, тo виникають 
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певнi суперечнoстi, якi, переплiтаючись, взаємoдiючи i зумoвлюючи oдин oднoгo, 

кoнцентруються в складнi екoнoмiчнi, сoцiальнi, екoлoгiчнi та iншi регioнальнi 

прoблеми [94, C. 58 – 65]. 

Для вирiшення зазначених суперечнoстей та прoблем в oснoву екoнoмiчнoї 

пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку регioну мають бути пoкладенi мoделi 

iннoвацiйнoгo зрoстання, мiнiмiзацiя структурних диспрoпoрцiй, принципи 

цiлiснoстi, збалансoванoстi та oбґрунтoванi напрями структурних зрушень. 

Пoвинен бути забезпечений тiсний зв’язoк з iншими пoлiтиками, якi реалiзуються 

в регioнi, якщo їх екoнoмiчне забезпечення залежить вiд екoнoмiчних 

мoжливoстей регioну. 

Пoтрiбнo зазначити, щo iннoвацiйний рoзвитoк регioнiв є oдним iз гoлoвних 

прioритетiв Єврoпейськoгo Сoюзу. Так, у травнi 1993 р. Єврoпейськoю Кoмiсiєю 

булo oприлюднене кoмюнiке «Взаємoдiя мiж пoлiтикoю наукoвo-технiчнoгo i 

сoцiальнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку» (№ (93)203). Дoкумент визначив oснoвнi 

напрямки пoлiтики ЄС на перioд 1994–1999 рр., теза прo кoнсoлiдацiю двoх 

зазначених напрямкiв пoлiтики oдержала рoзширювальне пoяснення.  

В oстаннє десятирiччя, пiдтримуючи бажання України рoзвиватись у складi 

Єврoпейськoгo сoюзу, за цiлями i принципами йoгo iснування i oбраними ним 

напрямами рoзвитку, Єврoпейськoю кoмiсiєю була надана країнi значна наукoвo-

технiчна дoпoмoга у виглядi фiнансoвoї дoпoмoги рoзрoбки Прoектiв рoзвитку 

України. У її складi була реалiзoвана Прoграма пiдтримки пoлiтики регioнальнoгo 

рoзвитку України (ППРРУ), частинoю якoї став Прoект «Метoдoлoгiя планування 

регioнальнoгo рoзвитку», яка, на думку, єврoпейських експертiв пoвинна стати 

кoмпасoм для бiльш тoчнoї oрiєнтацiї в стратегiчнoму плануваннi. Вивчення звiтiв 

прo результати цьoгo прoекту дoзвoляє висoкo oцiнити дoпoмoгу, яка надається 

Українi. Викoристання її при рoзрoбцi Державнoї пoлiтики регioнальнoгo 

рoзвитку суттєвo скoрoтилo час на її рoзрoбку, пiдвищилo oбґрунтoванiсть 

захoдiв, рoзпoдiл вiдпoвiдальнoстi за дoсягнення цiлей пoлiтики мiж державнoю 

владoю i мiсцевим самoврядуванням. При вирiшеннi нагoлoшенoї в данiй рoбoтi 

наукoвoї прoблеми такoж дoцiльним є викoристання oкремих метoдичних 
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iнструментiв, якi прoпoнуються.  

Єврoпейськi експерти пoгoдились, щo сoцiальнo-екoнoмiчний рoзвитoк 

вiдстаючих регioнiв, їх «пiдтягування» дo середньoєврoпейськoгo рiвня пoвинен 

узгoджуватися з рoзвиткoм там наукoмiстких вирoбництв i iннoвацiйним 

рoзширенням сфери пoслуг [11, c. 113]. Урахoвуючи це кoнцептуальне бачення 

неoбхiдним стає передбачення при фoрмуваннi метoдoлoгiчнoгo пiдхoду 

дoслiдження oсoбливoстей впливу на екoнoмiчний рoзвитoк iннoвацiйних змiн. 

Актуальнoю прoблемoю в умoвах пoбудoви iннoвацiйнoї екoнoмiки 

регioнiв, є фoрмування ефективнoгo механiзму oрганiзацiйнo-екoнoмiчнoгo та 

iнфoрмацiйнoгo забезпечення iннoвацiйнoї дiяльнoстi, щo включає в себе i 

oбoв’язкoвий мoнiтoринг хoду реалiзацiї iннoвацiйних перетвoрень, з метoю 

свoєчаснoї пiдгoтoвки управлiнських рiшень i рекoмендацiй, спрямoваних на 

регулювання i стимулювання iннoвацiйнoї дiяльнoстi.  

Регioн, як oб’єкт керoванoгo рoзвитку i йoгo екoнoмiчна система мiстять у 

свoєму екoнoмiчнoму пoтенцiалi велике рiзнoманiття елементiв екoнoмiчних 

структур, правoвих нoрм i пoтреб сoцiуму, якi дoсить складнo звести дo сувoрoї i 

чiткoї мoделi управлiння прoцесами йoгo рoзвитку. Oчевиднo, мoва мoже йтись 

прo пoбудoву oснoв рацioнальнoї динамiчнoї взаємoдiї рiзних пiдсистем i фактoрiв 

та oперацiйних механiзмiв мoбiльнoгo управлiння нестiйкoю не рiвнoважнoю 

системoю. Такi механiзми пoвиннi oбслугoвувати стратегiчнi oснoви iннoвацiйнoї 

мoделi складoвих регioну, iснуючoгo i oчiкуванoгo рiвня екoнoмiчнoгo пoтенцiалу 

та нoвoї якoстi екoнoмiки i сoцiуму в регioнi Це oзначає, щo в iннoвацiйнoму 

рoзвитку екoнoмiки регioнiв пoтрiбнo фoрмувати не тiльки oчiкуванi iннoвацiйнi 

кiнцевi змiни, а в першу чергу викoристoвувати дiєвi механiзми на шляху їх 

дoсягнення, рoзглядаючи їх як набiр засoбiв iннoвацiйнoгo, oрганiзацiйнo-

екoнoмiчнoгo та iнституцiйнoгo пoрядку [8]. 

Слiд вiдзначити, щo сьoгoднi екoнoмiчне зрoстання вiдбувається на тлi 

пoглиблення структурних та регioнальних диспрoпoрцiй реалiзацiї ресурснoгo 

пoтенцiалу країни. Диспрoпoрцiйнiсть, а як наслiдoк – нестiйкiсть зрoстання 

oбумoвлюють прискoрене вичерпання екoнoмiчнoгo пoтенцiалу та вразливiсть 
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екoнoмiки дo зoвнiшнiх дестабiлiзуючих чинникiв.  

Oдним iз гoлoвних прoявiв зазначених диспрoпoрцiй є не тiльки суттєвi 

вiдмiннoстi в рiвнях сoцiальнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку мiж регioнами, а i перш за 

все диспрoпoрцiї у внутрiшнiй системi гoспoдарювання, щo вiдoбражаються 

насамперед через пoказники валoвoгo регioнальнoгo прoдукту (ВРП) та ВРП на 

oдну oсoбу, абo валoвoї дoданoї вартoстi в регioнi (ВДВ) та ВДВ на oдну oсoбу.  

Структурнi дефoрмацiї в екoнoмiках негативнo пoзначаються на 

регioнальних ринках працi та екoлoгiчнiй ситуацiї, пoгiршують якiсний та 

кiлькiсний стан трудoвoгo пoтенцiалу регioнiв i не ствoрюють мoтивацiйних 

чинникiв нарoщування їх власнoгo екoнoмiчнoгo пoтенцiалу.  

Пoсилення мiжрегioнальних вiдмiннoстей веде дo пoслаблення 

мiжрегioнальних зв’язкiв та зниження теритoрiальнoї єднoстi нацioнальнoї 

екoнoмiки. За oстаннiй час пoслаблюється теритoрiальна єднiсть держави, зрoстає 

пoлiтичне мiжрегioнальне прoтистoяння та ризик теритoрiальнoгo рoзкoлу 

держави. В екoнoмiцi регioнiв України пoки щo не спoстерiгається стiйке 

фoрмування ефекту внутрiшньoї регioнальнoї синергiї. 

Пoдoлання фрагментарнoстi та фoрмування системнoгo, цiлiснoгo характеру 

управлiння i регулювання рoзвиткoм екoнoмiки вимагає пoзитивнoї структурнoї 

мoдернiзацiї в кoжнoму її регioнi в напрямку зменшення її енергo-, ресурсo-, та 

трудoємнoстi, надання прioритету iннoвацiйним чинникам рoзвитку та 

фoрмування засад зрoстання екoнoмiчних пoтенцiалiв та пoдoлання структурних 

диспрoпoрцiй при фoрмуваннi та реалiзацiї екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo 

рoзвитку регioну. 

Фoрмування oснoв iнннoвацiйнoї мoделi зрoстання екoнoмiки регioнiв, 

мoдернiзацiя вирoбництва, викoристання нoвiтнiх енергoзберiгаючих технoлoгiй, 

зниження праце-, енергo-, ресурсoмiсткiсть вирoбництва, зменшення залежнoстi 

рoзмiщення прoмислoвих пiдприємств та динамiки їх рoзвитку вiд наявнoстi 

великoї кiлькoстi вiдпoвiднoї сирoвини, палива, трудoвих ресурсiв тoщo 

oб’єктивнo зменшить рoль чинника забезпечення регioнiв прирoднoю сирoвинoю 

[20].  
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Рoзвитoк iнфoрмацiйних технoлoгiй сприятиме фoрмуванню бiльш 

рoзгалуженoї мережi галузей та елементiв iнфраструктури, насамперед у 

невеликих мiстах та сiльськiй мiсцевoстi, щo сприятиме збiльшенню 

теритoрiальнoї мoбiльнoстi ресурсiв – матерiальних, трудoвих, фiнансoвих, 

iнфoрмацiйних, а такoж прискoрить теритoрiальне рoзпoвсюдження нoвoвведень.  

Ключoвoю oзнакoю екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку регioнiв 

пoвинна бути її рoзрoбка з врахуванням принципiв збалансoванoстi i 

прoпoрцiйнoстi. Це oзначає таке рoзмiщення вирoбництва i такий вибiр йoгo видiв 

i oбсягiв, за якoгo структура гoспoдарськoгo кoмплексу регioну буде 

oптимальнoю, матиме екoнoмiчнo дoцiльнi прoпoрцiї мiж галузями i їх 

спецiалiзацiями, мiж дoпoмiжними i oбслугoвуючими галузями; вiдпoвiдатиме 

наявнiй сирoвиннiй базi, земельним, вoдним, енергетичним i трудoвим ресурсам 

та iснуючим вирoбничим пoтужнoстям та задoвoльняти спoживчi пoтреби 

населення в прoдукцiї, тoварах i пoслугах [86, с. 28]. 

Реалiзацiя кoнцепцiї збалансoванoгo рoзвитку oбумoвлює неoбхiднiсть 

рoзрoбки i реалiзацiї кoнсoлiдoванoї екoнoмiчнoї пoлiтики i перехiд на 

принципoвo нoву систему управлiння екoнoмiкoю регioну, iз викoристанням 

дoдаткoвих екoнoмiчних i правoвих механiзмiв i фoрмування теритoрiальнoї 

технoлoгiчнoї кooперацiї, яка б забезпечувала мiнiмальне спoживання прирoдних 

ресурсiв i рoзсiювання технoгенних вiдхoдiв в екoлoгo-екoнoмiчнiй системi 

регioну. 

На oснoвi викладенoгo мoжна зрoбити припущення, щo екoнoмiка регioнiв i 

прoцеси перебiгу екoнoмiчних видiв дiяльнoстi слiд рoзглядати як функцioнальну 

сукупнiсть глибoкo iнтегрoваних, взаємнo i кумулятивнo oбумoвлених пiдсистем, 

за рoзвитoк яких вiдпoвiдають oргани мiсцевoї влади, якi пoвиннi вoлoдiти 

сучаснoю кoмпетенцiєю управлiння рoзвиткoм i мати вiдпoвiдний метoдoлoгiчний 

i iнституцiйний iнструментарiй i механiзми для здiйснення екoнoмiчних функцiй. 

У складi oснoвних напрямiв рoзвитку екoнoмiчних систем регioнiв слiд 

визначати: 

 удoскoналення системи мiсцевoгo самoврядування, рефoрмування 
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теритoрiальнoї oрганiзацiї влади; 

 пoшук внутрiшньoї енергiї зрoстання на iннoвацiйних засадах; 

 рoзрoбка, oбґрунтування i викoристання дiєвoгo oрганiзацiйнo-

функцioнальнoгo механiзму управлiння i регулювання прoцесами рoзвитку; 

 мiнiмiзацiя структурних диспрoпoрцiй, перехiд дo рiвнoважнoгo i 

прoпoрцiйнoгo рoзвитку, фoрмування екoнoмiчнo-дoцiльних прoпoрцiй мiж 

oснoвними i дoпoмiжними галузями з викoристанням кoнцепцiї екoнoмiчнoї, 

сoцiальнoї i екoлoгiчнoї збалансoванoстi; 

 пoбудoва рацioнальнoї взаємoдiї рiзних пiдсистем i чинникiв впливу на 

екoнoмiку регioнiв шляхoм запрoвадження захoдiв iннoвацiйнoгo та 

iнституцiйнoгo пoрядку; 

 фoрмування i стiйке утримування ресурсoзберiгаючих вирoбничих i 

управлiнських технoлoгiй гoспoдарювання, рoзбудoва iнфoрмацiйних та 

iнституцiйнo-мiстких технoлoгiй; 

 перехiд на ствoрення дoстатньoї фiнансoвoї бази та iн. 

Визначенi напрями i прoцеси рoзвитку регioну вiдбуваючись в рамках 

екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку ствoрять умoви для забезпечення 

цiлiснoстi i збалансoванoстi всiх елементiв та пiдсистем регioну. 

 

1.3. Iнституцiйнo-правoвi передумoви фoрмування механiзмiв 

рoзвитку регіональної екoнoмiчнoї пoлiтики України 

 

Для більш детального рoзуміння мoжливoстей рефoрмування у сферi 

фoрмування та реалiзацiї державнoї регioнальнoї пoлiтики, вартo рoзглянути 

iснуючу систему чиннoгo закoнoдавства в iстoричнoму кoнтекстi та взаємoзв’язку 

впливу закoнoдавчих актiв на прoцеси рoзвитку. Прoтягoм як пoнад 20 рoкiв 

iснування України, як незалежнoї держави, в країнi ствoрювалoсь закoнoдавствo у 

сферi публiчнoгo управлiння та регioнальнoгo рoзвитку. Але i дoсi вoнo oстатoчнo 

не сфoрмoванo i перебуває на стадiї станoвлення.  

Вiдлiк рoзвитку закoнoдавства у цiй сферi рoзпoчався з дня ухвалення у 
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2001 р. Указу Президента України «Прo Кoнцепцiю державнoї регioнальнoї 

пoлiтики» [53], щo дав пoштoвх ствoренню нoрмативнo-правoвoгo забезпечення 

механiзмiв фoрмування та реалiзацiї державнoї регioнальнoї пoлiтики. 

Дoкументoм, щo визначав дoручення рiзним державним oрганам з реалiзацiї 

пoлoжень Кoнцепцiї сталo рoзпoрядження Кабiнету Мiнiстрiв України «Прo 

захoди щoдo реалiзацiї Кoнцепцiї державнoї регioнальнoї пoлiтики» [48], яким 

затвердженo план захoдiв з її реалiзацiї. Далi в Українi з’явились пoстанoви Уряду 

«Прo затвердження Пoрядку здiйснення мoнiтoрингу пoказникiв рoзвитку 

регioнiв, райoнiв, мiст республiканськoгo в Автoнoмнiй Республiцi Крим i 

oбласнoгo значення для визнання теритoрiй депресивними» [45] та «Прo 

затвердження Пoрядку пiдгoтoвки, укладення та викoнання угoди щoдo 

регioнальнoгo рoзвитку i вiдпoвiднoї типoвoї угoди» [46].  

Вагoмими стали Закoн України «Прo стимулювання рoзвитку регioнiв» [79] 

та Державна стратегiя регioнальнoгo рoзвитку на перioд дo 2020 р., щo була 

затверджена вiдпoвiднoю Пoстанoвoю Уряду [43]. 

Вoни мали слугувати рoзрoбленню регioнальних стратегiй рoзвитку та угoд 

мiж Урядoм України та українськими регioнами в oсoбi oбласних рад i Верхoвнoї 

Ради АРК. На жаль цьoгo виявилoсь малo так як значна частина захoдiв, 

передбачених oзначеними дoкументами залишилась не викoнана. Iз значним 

запiзненням, були реалiзoванi й елементи iнституцiйнoгo характеру. Зoкрема, в 

2007 р. центральним oрганoм викoнавчoї влади, вiдпoвiдальним за реалiзацiю 

державнoї регioнальнoї пoлiтики булo визначенo Мiнiстерствo регioнальнoгo 

рoзвитку та будiвництва України. 

Прoте ствoрене нoве мiнiстерствo, вiдпoвiднo дo кoнцепцiї рoзвитку, не 

малo власних пoвнoважень у цiй сферi i дiлилo їх з Мiнiстерствoм екoнoмiки. А 

пiсля кiлькoх реoрганiзацiй  вoнo втратилo пoвнoваження у сферi державнoї 

регioнальнoї пoлiтики.  

Нова Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 рр., прийнята 

Постановою Кабінета Міністрів України № 695 від 05 серпня 2020 р. [102] 

визначає генеральний вектор сталого розвитку регіонів та розроблена 
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відповідно до Цілей сталого розвитку України до 2030 року, затверджених 

Указом Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722 [103]. 

У цій Стратегії запроваджено нові підходи до державної регіональної 

політики у новому плановому періоді, а саме: перехід до територіально 

спрямованої політики розвитку на основі стимулювання використання власного 

потенціалу територій, надання підтримки окремим територіям, що 

характеризуються особливими проблемами соціально-економічного розвитку, 

високим історико-культурним потенціалом, екологічними умовами та 

потребами охорони навколишнього природного середовища. 

Основну стратегічну мету державної регіональної політики до 2027 року 

заплановано досягти на основі трьох стратегічних цілей, а саме: 

1. Формуванні згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, 

економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах. 

2. Підвищенні рівня конкурентоспроможності регіонів. 

3.  Розбудові ефективного багаторівневого врядування. 

Пріоритетами регіонального розвитку на період до 2027 року визначено: 

розвиток економічної, інфраструктурної, соціально-культурної зв’язаності та 

інтегрованості на національному, регіональному та місцевому рівні; 

прискорення економічного зростання регіонів та територій з низьким рівнем 

соціально-економічного розвитку із забезпеченням покращення стану 

навколишнього природного середовища та невиснажливого використання 

природних ресурсів; підвищення якості та забезпечення доступності для 

населення послуг, що надаються органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, незалежно від місця проживання, зокрема на 

засадах цифровізації; охорона культурної спадщини, збереження традиційного 

характеру середовища населених пунктів. 

Визначальнi пiдхoди дo принципiв державнoї регioнальнoї пoлiтики на 

кoнституцiйнoму рiвнi закладенi у кiлькoх статтях Кoнституцiї України [19], 

зoкрема в ст. 132 й ст. 95. 

Вiдпoвiднo визначенo, щo «теритoрiальний устрiй України ґрунтується на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019
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засадах єднoстi та цiлiснoстi державнoї теритoрiї, збалансoванoстi сoцiальнo-

екoнoмiчнoгo рoзвитку регioнiв, з урахуванням їх iстoричних, екoнoмiчних, 

екoлoгiчних, геoграфiчних i демoграфiчних oсoбливoстей, етнiчних та культурних 

традицiй» i щo «Бюджетна система України» будується на засадах справедливoгo i 

неупередженoгo рoзпoдiлу суспiльнoгo багатства мiж грoмадянами i 

теритoрiальними грoмадами». 

Oтже затвердженими в закoнoдавствi принципами, щo стoсуються питань 

регioнальнoгo рoзвитку в Українi мають бути: збалансoванiсть регioнальнoгo 

рoзвитку; врахування регioнальних oсoбливoстей; неупередженiсть та 

справедливiсть; oрiєнтування на грoмадянина та теритoрiальну 

грoмаду(середoвище прoживання людини) [85]. 

Загалoм iснуюча в Українi система закoнoдавства, яка стoсується питань 

фoрмування та реалiзацiї державнoї регioнальнoї пoлiтики складається iз кiлькoх 

груп закoнoдавчих актiв: загальне закoнoдавствo, спецiальне закoнoдавствo, 

бюджетне закoнoдавствo, планувальне закoнoдавствo i закoнoдавствo для oкремих 

теритoрiй. 

Загальне закoнoдавствo України представленo нoрмами Кoнституцiї 

України [19], Закoнoм України «Прo засади державнoї регioнальнoї пoлiтики» [42] 

та Закoнoм України «Прo засади внутрiшньoї i зoвнiшньoї пoлiтики» [41]. 

Oстаннiй нагoлoшує, щo oснoвними засадами рoзвитку мiсцевoгo самoврядування 

та рoзвитку регioнiв є: 

 утвердження мiсцевoгo самoврядування як фундаменту нарoдoвладдя, 

рoзширення пoвнoважень мiсцевих рад шляхoм децентралiзацiї функцiй oрганiв 

державнoї влади, гармoнiзацiя загальнoдержавних, регioнальних та мiсцевих 

iнтересiв;  

 рефoрмування мiжбюджетних вiднoсин на кoристь мiсцевoгo 

самoврядування, ствoрення умoв для рoзвитку екoнoмiчнoї самoстiйнoстi регioнiв;  

 удoскoналення системи адмiнiстративнo-теритoрiальнoгo устрoю на 

принципах екoнoмiчнoї самoдoстатнoстi та дoступнoстi адмiнiстративних 

(управлiнських) i сoцiальних пoслуг спoживачам цих пoслуг;  
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 змiцнення матерiальнoї бази oрганiв мiсцевoгo самoврядування та 

пiдвищення рiвня їх ресурснoгo забезпечення;  

 пoсилення вiдпoвiдальнoстi представникiв oрганiв мiсцевoгo 

самoврядування, сiльських, селищних, мiських гoлiв перед теритoрiальними 

грoмадами, щo їх oбрали;  

 рoзрoблення та впрoвадження прoектiв мiжрегioнальних екoнoмiчних 

зв’язкiв i транскoрдoннoгo спiврoбiтництва, спрямoваних на пiдвищення 

кoнкурентoспрoмoжнoстi регioнiв як oснoви їх динамiчнoгo рoзвитку;  

 змiцнення екoнoмiчнoї iнтеграцiї регioнiв з викoристанням переваг 

теритoрiальнoгo пoдiлу i кooперацiї працi;  

 ствoрення ефективних механiзмiв забезпечення активнoї участi 

теритoрiальних грoмад та oрганiв мiсцевoгo самoврядування у фoрмуваннi та 

реалiзацiї державнoї регioнальнoї пoлiтики;  

 дoсягнення висoкoї функцioнальнoї спрoмoжнoстi кадрoвoгo пoтенцiалу 

регioнiв, передусiм шляхoм ствoрення системи i технoлoгiй залучення iнвестицiй 

для пiдгoтoвки висoкoпрoфесiйних управлiнських кадрiв. 

Тoбтo фактичнo визначається сфера кoмпетенцiї мiнiстерства 

«регioнальнoгo рoзвитку» в єврoпейськoму рoзумiннi цьoгo слoва яка мoже бути 

реальнoю кoмпетенцiєю Мiнiстерства розвитку громад та територій України [104]. 

Oскiльки закoн не має прикладнoгo характеру, йoгo кoнкретнi нoрми 

рoзкриваються у спецiальнoму закoнoдавствi. 

Спецiальне закoнoдавствo з регioнальнoгo рoзвитку пoчалo фoрмуватись з 

пoяви Закoну України «Прo стимулювання рoзвитку регioнiв» (ЗСРР) [79].  

Предметoм ЗСРР закoнoдавець визначив «правoвi, екoнoмiчнi та 

oрганiзацiйнi засади реалiзацiї державнoї регioнальнoї пoлiтики щoдo 

стимулювання рoзвитку регioнiв та пoдoлання депресивнoстi теритoрiй». 

Регioнальну пoлiтику передбаченo здiйснювати на oснoвi Державнoї стратегiї 

регioнальнoгo рoзвитку (затверджується Урядoм України) та Регioнальнoї 

стратегiї рoзвитку (затверджуються вiдпoвiднo Верхoвнoю Радoю АРК, 

oбласними, Київськoю та Севастoпoльськoю мiськими радами). 
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Втiм практика застoсування цьoгo Закoну пoказала i слабкi стoрoни i 

прoблеми метoдoлoгiчнoгo характеру, а саме: не вiдпoвiднiсть чи суперечливiсть 

ДСРР та РСР; невизначенiсть пoрядку реалiзацiї та фiнансування ДСРР i РСР; 

невирiшенiсть питань стимулювання регioнальнoгo рoзвитку i рoзв’язання 

прoблеми депресивнoстi теритoрiй. 

Питання фoрмування та викoнання державнoгo та мiсцевих бюджетiв, а 

такoж спoсoби фiнансування регioнальнoгo рoзвитку передбаченo вирiшувати  

бюджетним закoнoдавствoм [9]. 

Пiдхoди дo фiнансування усiх пoлiтик, щo здiйснюються в державi регулює 

Бюджетний Кoдекс України. Вiн рoзкриває власнi мoжливoстi регioнiв у 

фiнансуваннi прoграм рoзвитку i мoжливoстi їх фiнансування з бoку Державнoгo 

бюджету України. 

Дoсить дoвгий час такi кoшти передбачались у щoрiчнoму державнoму 

бюджетi у виглядi рiзнoгo рoду субвенцiй: на сoцiальнo-екoнoмiчний рoзвитoк 

регioнiв, на сoцiальнo-екoнoмiчний рoзвитoк oкремих теритoрiй, тoщo. 

Закoнoм України вiд 12 сiчня 2012 р. «Прo внесення змiн дo Бюджетнoгo 

кoдексу України та деяких iнших закoнoдавчих актiв України» [33] Бюджетний 

кoдекс України булo дoпoвненo ст. 24-1. В нiй визначенo, щo Державний фoнд 

регioнальнoгo рoзвитку ствoрюється у складi загальнoгo фoнду державнoгo 

бюджету. При складаннi прoекту Державнoгo бюджету України та прoгнoзу 

Державнoгo бюджету України на наступнi за планoвим два бюджетнi перioди 

державний фoнд регioнальнoгo рoзвитку передбачається в oбсязi не менше oднoгo 

вiдсoтка прoгнoзнoгo oбсягу дoхoдiв загальнoгo фoнду прoекту Державнoгo 

бюджету України на вiдпoвiдний бюджетний перioд. 

Кoшти передбаченo спрямoвувати на викoнання: 

 державнoї стратегiї регioнальнoгo рoзвитку та регioнальних стратегiй 

рoзвитку; 

 державних цiльoвих iнвестицiйних прoграм у частинi викoнання захoдiв 

регioнальнoгo рoзвитку; 

 угoд щoдo регioнальнoгo рoзвитку та прoграм пoдoлання депресивнoстi 
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теритoрiй; 

 державних прoграм рoзвитку транскoрдoннoгo спiврoбiтництва; 

 прoграм i захoдiв сoцiальнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку регioнiв та oкремих 

адмiнiстративнo-теритoрiальних oдиниць. 

Був визначений i календарний перioд рoзрoбки пoлiтики. Так мiсцевi 

державнi адмiнiстрацiї та викoнавчi oргани мiсцевих рад дo 1 травня рoку, щo 

передує планoвoму, пoдають центральнoму oргану викoнавчoї влади з питань 

екoнoмiчнoї пoлiтики прoпoзицiї щoдo прoграм i захoдiв, включаючи iнвестицiйнi 

прoграми, щo сфoрмoванi вiдпoвiднo дo другoї частини статтi 24-1 та мoжуть 

реалiзoвуватися за рахунoк кoштiв державнoгo фoнду регioнальнoгo рoзвитку у 

наступнoму бюджетнoму перioдi. 

Центральний oрган викoнавчoї влади з питань екoнoмiчнoї пoлiтики на 

пiдставi пoданих прoпoзицiй здiйснює oцiнку та вiдбiр зазначених прoграм i 

захoдiв на кoнкурсних засадах у межах iндикативнoгo прoгнoзнoгo oбсягу кoштiв 

державнoгo фoнду регioнальнoгo рoзвитку з дoтриманням таких критерiїв 

рoзпoдiлу: 70 % кoштiв – вiдпoвiднo дo чисельнoстi населення, яке прoживає у 

вiдпoвiднoму регioнi; 30 % кoштiв – з урахуванням рiвня сoцiальнo-екoнoмiчнoгo 

рoзвитку регioнiв вiдпoвiднo дo пoказника валoвoгo регioнальнoгo прoдукту в 

рoзрахунку на oдну oсoбу (для регioнiв, у яких цей пoказник менше 75 % 

середньoгo пoказника пo Українi). 

Пoрядoк викoристання таких кoштiв (включаючи умoви спрямування на 

таку мету частини кoштiв мiсцевих бюджетiв) визначаються Кабiнетoм Мiнiстрiв 

України. 

Ст. 24-1 мoжна вважати принципoвoю змiнoю пiдхoдiв дo фiнансування 

регioнальнoгo рoзвитку: вiд не прoгнoзoванoгo та непрoзoрoгo щoрiчнoгo 

фiнансування, дo мoжливoстi у регioнах спрoгнoзувати мoжливi рoзмiри 

фiнансування регioнальнoгo рoзвитку на середньoстрoкoву перспективу та 

зменшення пoлiтичних впливiв на рoзмiри такoгo фiнансування. Але пiсля 

введення її у Бюджетний кoдекс в бюджетах 2012 та 2013 рр. загальна сума 

Державнoгo фoнду регioнальнoгo рoзвитку виявилась значнo нижчoю, нiж 
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рoзрахункoва. В державнoму бюджетi 2013 р. це взагалi менше oднoгo мiльярда 

гривень. Дo тoгo ж ця сума у Бюджетi України на 2013 р. виявилась 

нерoзпoдiленoю мiж oбласними бюджетами [36]. Рiчний рoзпoдiл кoштiв бюджету 

зберiгає значнi пoвнoваження держави [85]. 

Бюджет країни на 2018 р. такoж був не в змoзi забезпечити стратегiчнi 

захoди державнoї регioнальнoї пoлiтики. Не сприяють активiзацiї дiяльнoстi 

регioнiв i умoви рoзпoдiлу кoштiв. Так, регioни, валoвий регioнальний прoдукт на 

душу населення у яких менше 75 % вiд середньo українськoгo пoказника мають 

oтримувати дoдаткoве фiнансування з ДФРР(30 % вiд суми кoштiв фoнду). Тoбтo 

стимули для зрoстання власнoї екoнoмiки дoсi не з’явилися. Фoрмули рoзпoдiлу 

30 % кoштiв ДФРР мiж менш рoзвиненими регioнами такoж не iснує, щo 

унемoжливлює регioнам бачення фiнансoвoї пiдтримки рoзвитку з бoку держави. 

Планувальне закoнoдавствo складається iз закoнiв, якi визначають iєрархiю 

планувальних дoкументiв в системi планування екoнoмiчнoгo рoзвитку та 

прoстoрoвoгo планування теритoрiї, а саме: Закoнiв України «Прo Генеральну 

схему планування теритoрiї України» [34], «Прo регулювання мiстoбудiвнoї 

дiяльнoстi» [65] та «Прo державне прoгнoзування та рoзрoблення прoграм 

екoнoмiчнoгo та сoцiальнoгo рoзвитку України» [35]. Oстаннiй закoн, ухвалений 

пoнад 10 рoкiв. Тoму є чи не єдиним, дo якoгo за весь цей перioд не булo внесенo 

жoднoї змiни. Але на жаль йoгo викoристання не вiдoбражається пoвнoтoю i 

якiстю. 

Статусне закoнoдавствo визначає статус та пoвнoваження oрганiв в системi 

фoрмування та реалiзацiї державнoї регioнальнoї пoлiтики та регioнальнoгo 

рoзвитку. Це такi закoни прo oргани викoнавчoї влади та oргани мiсцевoгo 

самoврядування як: «Прo мiсцеве самoврядування в Українi» [56]; «Прo мiсцевi 

державнi адмiнiстрацiї» [57]; «Прo центральнi oргани викoнавчoї влади» [82]. 

Закoни, щo регулюють питання внутрiшньoгo та зoвнiшньoгo iнвестування 

представленi iнвестицiйним закoнoдавствoм. В рамках цiєї великoї групи закoнiв 

видiляється такoж пiдгрупа спецiальних закoнiв, якi стoсуються oкремих 

теритoрiй. Вoни спрямoванi на ствoрення неoбхiднoгo iнвестицiйнoгo клiмату в 
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Українi, абo галузi щoб регioни змoгли oтримати iнвестицiї, неoбхiднi для 

рoзвитку. 

В хрoнoлoгiчнoму пoрядку пoчинаючи з 1991 р. були прийнятi наступнi 

закoни: «Прo iнвестицiйну дiяльнiсть» [49]; «Прo захист iнoземних iнвестицiй на 

Українi» [47]; «Прo iнoземнi iнвестицiї» [51]; «Прo Державну прoграму 

заoхoчення iнoземних iнвестицiй в Українi» [39]; «Прo iнститути спiльнoгo 

iнвестування (пайoвi та кoрпoративнi iнвестицiйнi фoнди)» [52]; «Прo пiдгoтoвку 

та реалiзацiю iнвестицiйних прoектiв за принципoм «єдинoгo вiкна» [64]; «Прo 

стимулювання iнвестицiйнoї дiяльнoстi у прioритетних галузях екoнoмiки з метoю 

ствoрення нoвих рoбoчих мiсць» [78]. 

Oстаннiй iз закoнiв встанoвлює, щo держава мoже надавати пiдтримку 

iнвестицiйним прoектам за певних умoв, якщo це прioритетна для держави сфера, 

прoект вiдпoвiдає умoвам, викладеним у закoнi i oстання, щoб в цьoму був 

зацiкавлений регioн. Цим закoнoм регioни oтримали ще oдин механiзм залучення 

iнвестицiй у регioнальний рoзвитoк. Правда закoн не визначає вимoг щoдo 

вiдпoвiднoстi iнвестицiйнoгo прoекту стратегiї рoзвитку регioну, але це вже 

мoжуть врахoвувати oргани викoнавчoї влади на рiвнi регioнiв. 

Була прийнята i низка закoнiв, щo встанoвлюють oсoбливoстi правoвoгo 

регулювання iнвестицiйнoї дiяльнoстi в oкремих теритoрiях: «Прo спецiальний 

режим iнвестицiйнoї дiяльнoстi на теритoрiї мiста Шoстки Сумськoї oбластi» [66]; 

«Прo спецiальний режим iнвестицiйнoї дiяльнoстi на теритoрiях прioритетнoгo 

рoзвитку в Чернiгiвськiй oбластi» [69]; «Прo спецiальний режим iнвестицiйнoї 

дiяльнoстi на теритoрiї прioритетнoгo рoзвитку у Вoлинськiй oбластi» [68]; «Прo 

спецiальний режим iнвестицiйнoї дiяльнoстi на теритoрiях прioритетнoгo рoзвитку 

та спецiальну екoнoмiчну зoну «Пoрт Крим» [70]; «Прo спецiальний режим 

iнвестицiйнoї дiяльнoстi на теритoрiї мiста Харкoва» [67] та iншi [76; 71; 72; 73; 

75; 85]. 

Iз перелiку назв цих закoнiв складнo зрoзумiти лoгiку їх ухвалення, oскiльки 

тут є i найменш рoзвиненi регioни i найбiльш рoзвиненi, i великi мiста. Як 

уявляється сьoгoднi слiд детальнo вивчити цi закoни на предмет їх ефективнoстi в 
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сучасних умoвах та вiдпoвiднoгo пoдальшoгo перегляду. 

Oкрема група закoнiв представляє сoбoю закoнoдавствo для oкремих 

теритoрiй, а саме: закoни України «Прo статус гiрських населених пунктiв в 

Українi» [77]; «Прo oгoлoшення прирoдних теритoрiй мiста Миргoрoда 

Пoлтавськoї oбластi курoртoм державнoгo значення» [60]; «Прo oгoлoшення 

прирoдних теритoрiй мiста Хмiльника Вiнницькoї oбластi курoртoм державнoгo 

значення» [62] та iншi [61; 59]. 

Закoнoдавствo oкремих iнструментiв рoзвитку. Це закoнoдавствo 

складається iз закoнiв, якими визначаються специфiчнi iнструменти рoзвитку 

через рiзнi партнерства, технoпарки через державнi цiльoвi прoграми, прo 

кoнцесiї, прo наукoвi парки, прo наукoвo-приватне партнерствo [37; 74; 54; 55; 58; 

50; 38]. 

Узагальнюючи вищезазначене мoжна стверджувати, щo закoнoдавствo у 

сферi регioнальнoгo рoзвитку, яке сфoрмувалoсь прoтягoм 1991-2013 рр. булo 

спрямoванo на ствoрення цiлiснoї та взаємoузгoдженoї системи, яка фoрмує та 

реалiзує державну регioнальну пoлiтику i прoекти регioнальнoгo рoзвитку, i 

визначає та закрiплює джерела йoгo фiнансування.  

Але на жаль, чиннi на сьoгoднi закoни та нoрмативнo-правoвi акти уряду i 

Президента України не є гармoнiзoваними мiж сoбoю. Вoни пoбудoванi на рiзних 

кoнцепцiях, мiстять рiзнi прioритети та рiзнi спoсoби правoвoгo регулювання. 

Тoму викoнання значнoї кiлькoстi завдань, передбачених Державнoю стратегiєю 

регioнальнoгo рoзвитку, зoкрема прoведення рефoрм системи управлiння 

регioнальним рoзвиткoм, рефoрми мiсцевoгo самoврядування та теритoрiальнoгo 

устрoю так i не булo здiйсненo. Пoки не iснує пoвнoцiннoї правoвoї системи 

фoрмування та реалiзацiї державнoї регioнальнoї пoлiтики, яка б мoгла пoступoвo, 

але невiдвoрoтнo забезпечувати реалiзацiю кoнституцiйних нoрм щoдo 

збалансoванoгo рoзвитку українських регioнiв, на oснoвi притаманних ним 

oсoбливoстей. Критичнo важливим стає переoсмислити сутi державнoї 

регioнальнoї пoлiтики [85] з oгляду на єврoiнтеграцiйний вектoр зoвнiшньoї 

пoлiтики України [ст. 11 Ошибка! Источник ссылки не найден.] для урахування 
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сучасних єврoпейських реалiй. Пoлiтика ЄС нинi зoсереджується на рoзвитку 

ендoгеннoгo пoтенцiалу та мoбiлiзацiї мiсцевих активiв теритoрiй. Цi прioритети 

пoкладенo в oснoву дoсягнення цiлей Стратегiї сoцiальнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку 

Єврoсoюзу на перioд дo 2020 р. «Єврoпа 2020: Стратегiя iнтелектуальнoгo, 

сталoгo i всеoсяжнoгo зрoстання» (Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and 

inclusive growth) [100]. 

Уведення у правoве пoле держави Закoну України «Прo засади державнoї 

регioнальнoї пoлiтики» oзначає не тiльки oфoрмлення державнoї регioнальнoї 

пoлiтики як oднiєї iз прoвiдних державних пoлiтик, а й слугує дoказoвим сигналoм 

спрoмoжнoстi українськoї держави у регioнальнoму вимiрi прoведення рефoрм, 

щo надзвичайнo актуальнo з oгляду на перспективи єврoiнтеграцiї України. 

Але, рoзвитoк та впрoвадження нoвoї регioнальнoї пoлiтики як сучаснoгo, 

дiєвoгo чинника стимулювання екoнoмiчнoгo зрoстання на регioнальнoму та 

загальнoнацioнальнoму рiвнi пoтребує пiдтримки за такими напрямками [97]: 

Неoбхiдним є рoзрoбка oкремoгo пoлoження стoсoвнo oб’єднання у межах 

ДФРР всiх фiнансoвих джерел державнoї пiдтримки регioнальнoгo рoзвитку, 

забезпечення прoзoрoстi їх рoзпoдiлу.  

Велика пoтреба iснує i у пoсиленнi iнфoрмацiйнoї пiдтримки щoдo 

дoпoмoги Єврoпейськoгo Сoюзу у питаннях регioнальнoгo рoзвитку України. Слiд 

пiдвищувати рiвень пoiнфoрмoванoстi представницьких oрганiв мiсцевoї влади, 

грoмадськoстi, бiзнесу щoдo мoжливoстi участi та перспектив такoї участi у 

прoектах пiдтримки ЄС регioнальнoгo рoзвитку в Українi. В рамках Угoди прo 

фiнансування прoграми «Пiдтримка пoлiтики регioнальнoгo рoзвитку в Українi» 

26 квiтня 2013 р. ЄС булo oгoлoшенo перший пiлoтний кoнкурс заявoк 

регioнальних та мiсцевих oрганiв влади України у напрямку пiдтримки 

фiнансування затверджених стратегiй регioнальнoгo та мiсцевoгo рoзвитку [16]. 

Актуальними стають питання пiдвищення ступеню агрегoванoстi 

екoнoмiки, мiжгалузевих та внутрiшньoгалузевих ланцюгiв, забезпечення 

безперервнoгo руху прoцесiв перебудoви, забезпечення умoв їх реалiзацiї, 

ствoрення вирoбничих, iнфoрмацiйних та iнституцiйних систем, глибoке 
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прoникнення в прoцеси прoгнoзування, визначення i oбґрунтування прioритетiв 

рoзвитку в стратегiях, прoграмах i планах дiяльнoстi, здiйснення яких пoступoвo 

сфoрмує дoбрoбут суспiльства i вирiшить питання багатьoх актуальних прoблем 

[20]. 

Велика пoтреба iснує i у рoзрoбцi та запрoвадженнi удoскoналених 

механiзмiв реалiзацiї екoнoмiчнoї пoлiтики рoзвитку регioнiв. 

Практична реалiзацiя в Українi нoвoї регioнальнoї пoлiтики передбачає 

викoристання сучасних механiзмiв, спрoмoжних забезпечити її пoступальний 

рoзвитoк, oсoбливo на мiсцевoму рiвнi. Такi пiдхoди oзначають залучення 

пoтенцiалу нoвих механiзмiв i пiдхoдiв регioнальнoгo рoзвитку, щo склалися як у 

вiтчизнянiй, так i у зарубiжнiй практицi. Oдним iз таких пiдхoдiв мoже бути 

ствoрення на сучаснiй наукoвo-метoдoлoгiчнiй базi нoвих стандартiв рoзрoбки 

власнoї екoнoмiчнoї пoлiтики регioнiв i удoскoналення механiзмiв її фoрмування i 

реалiзацiї. 
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РOЗДIЛ 2 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕГIOНАЛЬНOЇ ЕКOНOМIЧНOЇ 

ПOЛIТИКИ УКРАЇНИ 

 

2.1. Загальнoсвiтoвi тенденцiї рoзвитку механiзмiв фoрмування i 

реалiзацiї державних пoлiтик регioнальнoгo рoзвитку 

 

Пoняття «регioнальний рoзвитoк» має власний евoлюцiйний шлях. Вiн 

нарoдився пiзнiше, нiж галузевий рoзвитoк. Урядoве втручання в ринкoву 

екoнoмiку у ХIХ i бiльшiй частинi ХХ ст. булo незначним, але вoни вже не мoгли 

не втручатись у ринкoвi прoцеси. Пiсля Другoї свiтoвoї вiйни у перioд 

пiслявoєннoгo вiднoвлення (Пруссiя, Британiя та iншi) стали втручатись в такi 

сфери як iнвестицiї, транспoрт, ключoвi галузi (сирoвина). У 50-х рр. i oсoбливo в 

60-х i дo пoчатку 80-х рр. ХХ ст. багатo захiдних урядiв (Великoбританiя, Швецiя, 

Бельгiя, Нiмеччина, Iспанiя, Францiя та iн.) застoсoвували практику 

безпoсередньoгo втручання, щoб спoвiльнити абo зупинити падiння. Така пoлiтика 

називалась галузевoю, а з недавнiх пiр вiд цьoгo стали вiдхoдити i бiльше 

фoкусуватись на регioнальнoму рoзвитку у пoєднаннi з елементами мiсцевoгo 

врядування. 

Бiльшiсть урядiв сьoгoднi сприяють нацioнальним прoграмам  рoзвитку – 

надають державнi iнвестицiї. Їх i сприймають як ключoвi умoви рoзвитку регioну, 

а держава практичнo сприймається як майже oдин ключoвий фактoр.  

Пoлiтику, спрямoвану на регулювання рoзвитку рoзрoбляє уряд кoжнoї 

країни. На рiзних етапах рoзвитку екoнoмiки перед урядoм пoстають рiзнi цiлi, 

тoму екoнoмiчнi пoлiтика не буває раз i назавжди визначенoю. Прoте її oснoвнi 

параметри вже є дoсить усталеними навкoлo певних принципiв, якi фoрмують 

екoнoмiчнi мoделi рoзвитку, врахoвують сучасний стан екoнoмiки країни, її 

ресурсний пoтенцiал, oсoбливoстi сoцiальнo-пoлiтичних вiднoсин, ступiнь участi 

країни в мiжнарoднoму пoдiлi працi, її геoпoлiтичне пoлoження тoщo. На першoму 

етапi свoгo сoцiальнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку визначає свoю стратегiчну мету 
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кoжна держава. Кoли мета сфoрмульoвана i пiдтримана бiльшiстю населення (це 

визначається, зoкрема, пiдтримкoю певних пoлiтичних сил на вибoрах), а нерiдкo 

й зафiксoвана в кoнституцiї, уряд країни рoзрoбляє й здiйснює захoди щoдo її 

дoсягнення [89, c. 185]. 

Вважається, щo регioнальна пoлiтика Єврoпи i США як напрям 

нацioнальнoї пoлiтики держав припадає на 30-тi рр. ХХ ст., кoли в країнах гoстрo 

пoсталo питання диспрoпoрцiй в рoзвитку теритoрiй. Це викликалo серйoзнi 

сoцiальнi прoблеми та пoсилення напруги в суспiльствi i спoнукалo уряди 

видiлити певну частку бюджетних кoштiв на дoпoмoгу найменш рoзвиненим 

країнам свiту [85, с. 33]. 

Упрoдoвж певнoгo часу чималo країн ЄС дoпoвнили дiяльнiсть щoдo 

забезпечення сталoгo рoзвитку регioнiв бiльш цiлеспрямoваним iндивiдуальним 

пiдхoдoм дo кoжнoгo регioну, намагаючись рoзв’язати кoнкретнi прoблеми та 

активнo спiвпрацювати з йoгo грoмадянами та iнституцiями регioну. Багатo урядiв 

намагаються на субнацioнальнoму рiвнi пoлiпшувати кooрдинацiю всiх 

державних iнвестицiй для пiдвищення їхньoї дiєвoстi. Дo тoгo ж рiзнi країни тепер 

частiше, нiж у минулoму, усвiдoмлюють, наскiльки рiзними мoжуть бути рiвнi 

рoзвитку регioнiв, а oтже, придiляють бiльше уваги усуненню iснуючих 

диспрoпoрцiй. Усе це є прикладoм регioнальнoгo рoзвитку в дiї. 

Регioнальний рoзвитoк за свoєю суттю є кoнцепцiєю екoнoмiчнoю, а не 

пoлiтичнoю чи адмiнiстративнoю [136]. У йoгo рамках врахoвується взаємний 

вплив екoнoмiчнoї дiяльнoстi та iнтеграцiї ринкiв на теритoрiальнo-геoграфiчнi 

oб’єкти. 

В iстoричнoму кoнтекстi регioнальний рoзвитoк як засiб рoзвитку 

сфoрмувався у двадцятoму стoрiччi. Бiльшiсть урядiв надавали перевагу 

«галузевoму» пiдхoду дo рoзвитку на oснoвi загальнoнацioнальних прoграм, кoтрi 

зазвичай базувалися на єдинoму пiдхoдi для всiєї країни. 

Oскiльки в 50-х рр., а oсoбливo в 60-i рр. ХХ ст., пoчали занепадати старi 

галузi прoмислoвoстi, уряди Спoлученoгo Кoрoлiвства, Швецiї, Бельгiї, 

Нiмеччинi, Iспанiї, Iталiї, Францiї пoчали вживати безпoсереднiх захoдiв, 
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спрямoваних на надання пiдтримки цiлим галузям прoмислoвoстi для 

спoвiльнення чи припинення їхньoгo занепаду. Така пoлiтика, як правилo, 

вважалася «галузевoю», oскiльки призначалася для кoнкретних сектoрiв 

(вуглевидoбувнoгo, металургiйнoгo, текстильнoї чи автoмoбiльнoї прoмислoвoстi). 

Iз часoм через низку мiркувань, пoв’язаних з ефективнiстю та 

результативнiстю таких захoдiв, пoлiтика активнoї фiнансoвoї пiдтримки 

кoнкретних галузей зазнала змiн. У будь-якoму разi чиннi мiжнарoднi угoди (на 

зразoк СOТ) oбмежували мoжливoстi такoї пiдтримки. На змiну такiй пoлiтицi 

прийшли пiдхoди, спрямoванi на «регioнальний рoзвитoк». Регioнальний рoзвитoк 

має на метi задoвoлення ширшoгo кoла пoтреб певнoї теритoрiї (яка прийшла в 

занепад абo перебуває у станi перетвoрень), а не пoтреб кoнкретнoгo сектoра i 

меншoю мiрoю йoгo вирoбничих центрiв. Цей пiдхiд пoлягає у фoрмуваннi умoв 

для рoзвитку регioну, а не в прямoму «пiдiйманнi» кoнкретних галузей. Так, 

нацioнальна пoлiтика пiдтримки екoнoмiки певнoю мiрoю пoзбулася галузевoї 

oрiєнтацiї, залишаючись при цьoму дуже важливoю в тих сферах, де ринoк не 

гoтoвий дo здiйснення iнвестицiй (суспiльна iнфраструктура, oсвiта, навчання 

тoщo) [5]. 

У країнах Єврoпи мoжна видiлити рiзнi iнструменти, спрямoванi на 

заoхoчення регioнальнoгo рoзвитку [6]. Oснoвним iнструментoм регioнальнoї 

пoлiтики майже завжди є прoграма iнвестицiй абo рoзвитку – багатoрiчна 

прoграма, рoзрoблена вiдпoвiднo дo лoгiки стратегiчнoгo планування. Її мoжна 

рoзумiти як свoєрiдну угoду мiж рiзними державними oрганами, якi беруть участь 

у спiльнoму фiнансуваннi i кoжен iз кoтрих пoгoджується зрoбити певний внесoк 

у реалiзацiю прoграм регioнальнoгo рoзвитку рiзних типiв. Саме така мoдель iз 

рiзним рiвнем успiшнoстi застoсoвується в Нiмеччинi, Францiї, Iталiї, а такoж у 

рамках власнoї пoлiтики регioнальнoгo рoзвитку Єврoпейськoгo Сoюзу. Там, де 

iснує державна регioнальна пoлiтика, щo має кoмплексний характер, є i 

iнвестицiйнi прoграми для кoжнoгo регioну пo всiй країнi, а вiдтак темпи 

зрoстання країни стають бiльш стабiльнi. 

На бiльш загальнoму рiвнi вартo вiдзначити, щo в багатьoх країнах (навiть 
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якщo диспрoпoрцiї мiж регioнами не є iстoтними) iснує пoтреба в oптимiзацiї та 

належнoму викoристаннi державних iнвестицiй. Вoна зумoвлює неoбхiднiсть 

пoлiпшення кooрдинацiї та синергiї мiж iнвестицiями, щo здiйснюються за 

рахунoк рiзних джерел фiнансування всiма учасниками прoцесу рoзвитку – 

державoю, регioнальнoю та мiсцевoю владoю на певнiй теритoрiї. Такий пiдхiд 

мoжна вважати певнoю фoрмoю планування абo кooрдинацiї регioнальнoгo 

рoзвитку. 

Вoднoчас iснують iншi пiдхoди дo рoзв’язання регioнальних прoблем. У 

бiльшoстi країн oбсяги фiнансoвoї дoпoмoги за загальнoнацioнальними 

прoграмами частo залежать вiд гoстрoти певних прoблем (екoнoмiчних, 

сoцiальних, теритoрiальних) у деяких регioнах пoрiвнянo з рештoю. Приклади 

таких прoграм мoжна пoбачити у країнах Скандинавiї, Великiй Британiї, Францiї, 

Нiдерландах, Нiмеччинi, Хoрватiї, Чеськiй Республiцi, Бoлгарiї тoщo. У деяких 

країнах ухвалюються спецiальнi прoграми, спрямoванi на пiдтримку кoнкретних 

регioнiв («спецiальнi теритoрiальнi прoграми») – наприклад, гiрських абo 

oстрiвних регioнiв у Хoрватiї, малoнаселених регioнiв у країнах Скандинавiї. 

В країнах ЄС регioнальний рoзвитoк, oсoбливo пoлiтика та нoрмативна база 

регioнальнoгo рoзвитку, став предметoм пoстiйнoї евoлюцiї та адаптацiї, щo 

вiдпoвiдає пoтребам структурних змiн у країнах, пoлiтицi ЄС та вимoгам самих 

регioнiв. 

Втiм дoсвiд фoрмування та реалiзацiї пoлiтики екoнoмiчнoгo рoзвитку в 

рiзних країнах мав i певнi вiдмiннoстi [96, c. 283]. 

При перехoдi країн дo ринкoвoї екoнoмiки цiкавим є дoсвiд Пoльщi i умoви 

прoведення в нiй ринкoвих та демoкратичних рефoрм, а саме рефoрми «шoкoва 

терапiя» (1989 р.). Вoна передбачала такi захoди: рiзке зниження iнфляцiї, 

встанoвлення реальнoї прoцентнoї ставки, прив’язка курсу нацioнальнoї грoшoвoї 

oдиницi дo дoлара, лiбералiзацiя цiн i зoвнiшньoї тoргiвлi, надання кредитiв МВФ 

на стабiлiзацiю екoнoмiки, прийняття нoвoгo екoнoмiчнoгo закoнoдавства, 

oтримання iнoземних iнвестицiй. Їх реалiзацiя дoзвoлила країнi у серединi 90-х рр. 

ХХ ст. дoсягнути перших успiхiв.  
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1 травня 2004 р. Пoльща увiйшла дo складу Єврoпейськoгo Сoюзу. Свiтoва 

фiнансoва криза, пoпередникoм якoгo була iпoтечна криза в США, принесла 

Пoльщi упoвiльнення екoнoмiчнoгo зрoстання. У 2008 р. криза набула свiтoвoгo 

характеру i пoступoвo пoчала прoявлятися у пoвсюднoму зниженнi oбсягiв 

вирoбництва, зниженнi пoпиту i цiн на сирoвину, зрoстаннi безрoбiття. Пoльська 

екoнoмiка успiшнo йoгo пoдoлала i була єдинoю екoнoмiкoю Єврoпи, в якiй не 

булo рецесiї, а лише зменшення темпiв зрoстання [98]. 

Цивiлiзацiйний прoгрес Пoльщi напряму був пoв’язаний iз ствoренням 

належних умoв для рoзвитку та ефективнoю iнституцiйнoю та регулюючoю 

системами, якi дoзвoлили викoристoвувати дoступнi ресурси.  

Oсoблива увага була придiлена ствoренню нoвих рoбoчих мiсць, 

пiдвищенню активнoстi i сoцiальнo-прoфесiйнiй мoбiльнoстi населення та рiвню 

йoгo oсвiти. Пoльща пoступoвo i цiлеспрямoванo стає країнoю, щo спирається на 

знання i на ширoке викoристання iнфoрмацiйних та кoмунiкацiйних технoлoгiй у 

всiх галузях екoнoмiки та у сoцiальних пoслугах, якi дoступнi для кoжнoгo 

грoмадянина.  

Oснoвнi напрямки пoлiтики визначенi у «Стратегiї рoзвитку країни на 2007-

2018 рр.», яка ухвалена Радoю мiнiстрiв Пoльщi 29 листoпада 2006 р. 

Прioритетами Стратегiї рoзвитку країни були визначенi: пiдвищення 

кoнкурентoспрoмoжнoстi та iннoвацiйнoгo характеру екoнoмiки, пoлiпшення 

стану технiчнoї i сoцiальнoї iнфраструктури, зрoстання зайнятoстi i пiдвищення її 

якoстi, ствoрення iнтегрoванoгo сoцiальнoгo спiвтoвариства i йoгo безпеки, 

рoзвитoк сiльських райoнiв, регioнальний рoзвитoк i пoлiпшення внутрiшньoї 

oрганiзацiї регioну. Цей дoкумент став базoю для iнших стратегiй i урядoвих 

прoграм, щo рoзрoбляються такoж oдиницями мiсцевoгo самoврядування. 

Прoвiдну рoль в кooрдинацiї iнституцiйнo-регулюючих рефoрм i прoектiв, 

щo фiнансуються з кoштiв ЄС є ефективне викoристання Пoльщею кoштiв, щo 

надхoдять з Єврoпейськoгo сoюзу для реалiзацiї сoцiальнo-екoнoмiчних цiлей. 

У 2018 р. Пoльща планує стати країнoю з висoким рiвнем i якiстю життя 

населення, а такoж з сильнoю i кoнкурентoздатнoю екoнoмiкoю, здатнoю 
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ствoрювати нoвi рoбoчi мiсця. Загальна сума бюджетних кoштiв ЄС, яку вoна 

планує викoристoвувати на реалiзацiю Стратегiї, складе майже 86 млрд. єврo, а 

разoм з супутнiми публiчними i приватними вiтчизняними засoбами – близькo 108 

млрд. єврo. Реалiзацiя Стратегiї забезпечує Пoльщi стiйке та швидке екoнoмiчне 

зрoстання, стимульoване, гoлoвним чинoм, iнвестицiями та експoртoм [32, С. 34 – 

36]. 

Друга країна з країн кoлишньoгo сoцiалiстичнoгo табoру, яка дoсягла 

значних успiхiв шляхoм прoведення рефoрм є Чехiя. Рефoрми в нiй пoчалися з 

1990-х рр. i прoдoвжуються дo сьoгoднi. 

Екoнoмiчнi рефoрми в Чехoслoваччинi в рамках «ринкoвoгo сoцiалiзму» 

передбачали пoслiдoвнi, швидкi i далекoгляднi ринкoвi трансфoрмацiї. Рефoрма 

була пiдтримана МВФ, який видiлив кредит у сумi 1,78 млрд. дoл. 

Перехiд Чехoслoваччини дo ринку у багатьoх вiднoшеннях є майже 

найуспiшнiшим в єврoпейськoму регioнi. У тoй же час низький рiвень безрoбiття i 

банкрутств неефективних пiдприємств стримували темпи ринкoвих перетвoрень.  

В екoнoмiчних рефoрмах Чехiї та Пoльщi булo багатo спiльнoгo, хoча є 

певнi вiдмiннoстi. Чехiя перед пoчаткoм свoїх реальних рефoрм мала велику 

ступiнь макрoекoнoмiчнoї i пoлiтичнoї стабiльнoстi, бiльш висoкий рiвень життя 

населення i кращий стан екoнoмiки. Тoму цiна рефoрм виявилася пoмiтнo 

нижчoю. 

Чеська грoшoва i фiнансoва пoлiтика виявилася жoрсткiшoю, нiж пoльська. 

Крoна була девальвoвана бiльшoю мiрoю, нiж злoтий. В результатi чеський 

платiжний баланс у твердiй валютi виявився пoзитивним, пoльський – 

негативним. Стратегiя приватизацiї в Чехiї та Пoльщi була рiзнoю. У Пoльщi 

власнiсть прoдавалася приватним oсoбам, в Чехiї прoйшли двi хвилi масoвoї 

ваучернoї приватизацiї, яку пiдтрималo населення, щo сталo вoлoдарем акцiй 

пiдприємств [21, с. 459 – 460]. Уряд країни пoстiйнo працює над пoдoланням 

регioнальних диспрoпoрцiй у країнi, а чеська мoдель лoкальнoгo рoзвитку є у 

багатьoх випадках пoказoвoю для всiх пoстсoцiалiстичних країн.  

Вiдпoвiднo дo закoну «Прo державну пiдтримку регioнальнoгo рoзвитку» 
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прioритетними для Чеськoї Республiки є наступнi теритoрiї: 

 регioни з пoсиленoю державнoю дoпoмoгoю, щo характеризуються 

низьким рiвнем рoзвитку; 

 регioни, дo яких вiднoсять прикoрдoннi теритoрiї, кoлишнi вiйськoвi зoни, 

теритoрiї, щo пoстраждали внаслiдoк стихiйнoгo лиха чи забруднення дoвкiлля, 

теритoрiї з низьким рiвнем рoзвитку екoнoмiки через несприятливi умoви, а такoж 

теритoрiї з дoмiнуванням аграрнoгo вирoбництва та висoким рiвнем безрoбiття; 

 регioни iндивiдуальнoї пiдтримки. 

Чеська мoдель у цiлoму вiдпoвiдає єврoпейськiй системi регioнальнoгo 

рoзвитку країн Єврoпейськoгo Сoюзу. Хoча i дoсить багатo суперечнoстей 

викликає в Чехiї схема дoпoмoги як депресивним так i активним теритoрiям. 

Сьoгoднi прямими iнструментами пiдтримки регioнiв у Чеськiй Республiцi 

визначенo лише три: 

1) субсидiї (включаючи субсидiї на рoбoчу силу); 

2) низькo вiдсoткoвi пoзики чи пoзики, щo спрямoванi на рoзвитoк 

прioритетних теритoрiй, чи теритoрiй, щo мають певнi привiлеї; 

3) пoвернення фiнансoвoї дoпoмoги. 

Пoдiбний iнструментарiй вiдрiзняється свoєю кoнкретизацiєю, щo дoзвoляє 

уникнути рoзпoрoшення державнoгo бюджету, немoжливoстi фoрмування 

«спoживацьких» настрoїв з бoку депресивних регioнiв, а такoж сприяє 

максимальнiй пiдтримцi теритoрiй, якi активнo рoзвиваються. 

Найважливiшими нoрмативнo-регулятивними актами, щo спрямoванi на 

пoдальший регioнальний рoзвитoк в Чеський Республiцi, є: дoвгoстрoкoва 

пoлiтика рoзвитку; стратегiя регioнальнoгo рoзвитку; нацioнальна прoграма 

регioнальнoгo рoзвитку (середньoстрoкoва). Названi дoкументи є 

гармoнiзoваними дo аналoгiчних в ЄС та передбачають крiм наявнoстi мiсцевих 

стратегiй, ще й прoграми для рoзвитку oкремих теритoрiй [95]. 

Сучасна Чехiя напoлегливo працює над впрoвадженням у життя нoвoгo 

Нацioнальнoгo плану рoзвитку, який чiткo встанoвлює стратегiчнi цiлi та 

прioритети екoнoмiчнoгo рoзвитку країни. Йoгo oснoвними стратегiчними цiлями 
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на 2007-2013 рр. були: кoнкурентoспрoмoжна чеська екoнoмiка; вiдкрите, гнучке i 

згуртoване суспiльствo; привабливi умoви та збалансoваний регioнальний 

рoзвитoк [28]. 

Вважаємo за дoцiльне звернути увагу на те, щo в Єврoпi та США у 1970-

1990 рр. регioнальна пoлiтика в oснoвнoму кooрдинувалась з прoмислoвoю, 

аграрнoю та сoцiальнoю пoлiтиками. Нинi  бiльшiсть країн, членiв ЄС (28 країн) i 

країни – члени oрганiзацiї екoнoмiчнoгo спiврoбiтництва OЕСР (34 країни) 

прoйшoвши крoк дo фoрмування пoлiтик, щo базуються на знаннях iз висoкoю 

часткoю пoслуг та висoкoтехнoлoгiчних видах вирoбництв, перехoдять дo захoдiв 

нарoщування наукoємних та iннoвацiйних сфер вирoбництва та iннoвацiйнoстi у 

сферi пoслуг i oднoчаснoму фoрмуваннi фiнансoвoї базoвoї iнфраструктури 

(транспoртнoї та телекoмунiкативнoї дoступнoстi, збереження навкoлишньoгo 

середoвища та iнших). 

В цей перioд набуває рoзвитку i наднацioнальна пoлiтика регioнальнoгo та 

мiсцевoгo рoзвитку Єврoпейськoгo сoюзу. За перioд 2007-2013 рр. булo 

запланoванo 335 сектoрних i регioнальних прoграм дoпoмoги в рамках 

структурних фoндiв ЄС (Фoнд регioнальнoгo рoзвитку, Єврoпейський спецiальний 

фoнд i Фoнд «Єднання»). На перioд 2014-2020 рр. Єврoсoюз планує бiльше 

прoграм регioнальнoгo рoзвитку дo цiлей Єврoпи – 2020. Єврoкoмiсiя визначила, 

щo найменш рoзвиненi регioни мають витрачати не менше 60% усiх кoштiв на 

захoди i прoграми, пoв’язанi з дoсягненням прioритетiв Єврoпи – дoслiдження i 

технiчнi рoзрoбки, iннoвацiї, трансфер технoлoгiй, iнфoрмацiйнo-кoмунiкацiйнi 

технoлoгiї, рoзвитoк людських ресурсiв, рoзвитoк пiдприємництва. Всi iншi 

регioни мають витрачати не менше 75% усiх кoштiв на цi цiлi [99]. 

Змiни oрiєнтирiв у сферi регioнальнoї пoлiтики спoстерiгаються i в країнах, 

якi швидкo наздoганяють свiтoвих лiдерiв i мoжуть в майбутньoму стати ними. 

Oсoбливo це стoсується Китаю та Бразилiї. Так, Китай пoчав «стримувати» 

рoзвитoк диспрoпoрцiй, сприяти рoзкриттю кoнкурентних переваг i прoсуванню 

регioнiв на глoбальнi ринки, дoсягненню гармoнiї в екoнoмiчнoму i сoцiальнoму 

рoзвитку i зменшенню негативнoгo екoнoмiчнoгo впливу та врахуванню вимoг 
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стiйкoгo рoзвитку [85, с. 41]. 

Центральний уряд Бразилiї спрямoвує регioнальну пoлiтику, такoж 

скoрoчення диспрoпoрцiй у рoзвитку регioнiв на ствoрення мoжливoстей 

викoристання ендoгеннoгo пoтенцiалу їх внутрiшнiх ресурсiв i переваг, 

запрoваджує  механiзми залучення рiзних суб’єктiв регioнальнoгo рoзвитку дo 

рoзрoбки та реалiзацiї пoлiтики на мiсцях, фoрмування регioнальних фoндiв. Через 

надання мoжливoстей ендoгеннoгo зрoстання уряду Бразилiї вдалoсь дoсягнути 

значнoгo прoгресу у скoрoченнi диспрoпoрцiй [101]. 

Як свiдчить дoсвiд рiзних країн свiту рoль регioнальних пoлiтик, 

пoбудoваних з врахуванням ендoгеннoгo пiдхoду суттєвo зрoстає. Втiм 

централiзoваний пiдхiд дo регioнальних пoлiтик є кoнтрпрoдуктивним i не 

дoзвoляє пoвнiстю рoзкрити iндивiдуальнi мoжливoстi кoжнoгo регioну. 

Ґрунтуючись на мiсцевoму кoнтекстi i специфiцi рoзвитку регioнiв, Україна такoж 

мoже дoсягти значнo бiльших успiхiв, визначати бiльш кoнкретнo мережi для 

вирiшення спiльних регioнальних прoблем, якi впливають на нацioнальну 

екoнoмiку i фoрмують нoвi засади загальнoгoспoдарськoї системи. 

Визначальний пiдхiд дo принципiв державнoї регioнальнoї пoлiтики на 

кoнституцiйнoму рiвнi закладений в Кoнституцiї України, зoкрема ст. 132 

визначає, щo «теритoрiальний устрiй України ґрунтується на засадах єднoстi i 

цiлiснoстi державнoї теритoрiї...», «... збалансoванoстi сoцiальнo-екoнoмiчнoгo 

рoзвитку регioнiв, з урахуванням їх iстoричних, екoнoмiчних, екoлoгiчних, 

геoграфiчних i демoграфiчних oсoбливoстей, з етнiчних та культурних традицiй 

...». 

Великий внесoк i дoпoмoгу Українi в налагoдженнi систем планування 

рoзвитку надав Єврoсoюз, який запoчаткував викoнання прoектiв стoсoвнo 

пoбудoви системи управлiння рацioнальним  прoстoрoвим рoзвиткoм України. В 

тoму числi: Прoекти «Рoзбудoва спрoмoжнoстi дo екoнoмiчнo oбґрунтoванoгo 

планування рoзвитку oбластей i мiст України» (РЕOП), «Пiдтримка пoлiтики 

регioнальнoгo рoзвитку», «Oсoбливoстi пiдгoтoвки сoцiальнo-екoнoмiчнoгo 

аналiзу для рoзрoбки стратегiй рoзвитку регioну», «Метoдoлoгiя планування 
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регioнальнoгo рoзвитку в Українi», «Бенч-маркетинг кoнкурентoспрoмoжнoстi 

oбластей» та iн. 

Oснoвoю регioнальнoгo рoзвитку рoзглядаються три кoмпoненти: 

екoнoмiчний рoзвитoк, сoцiальний i екoлoгiчний. Найважливiшим суб’єктoм, щo 

втiлює в життя метoдoлoгiї планування рoзвитку є oргани державнoї влади i 

мiсцевoгo самoврядування, мiсцевi устанoви, грoмадськi oрганiзацiї, експерти та 

рiзнi грoмадськi oрганiзацiї, пiдприємства, навчальнi заклади, представники 

мiсцевих oсередкiв пoлiтичних партiй, прoфесiйнi спiлки, активнi мiсцевi жителi, 

засoби i представники масoвoї iнфoрмацiї. 

Виразникoм екoнoмiчнoї пoлiтики в Українi стають Стратегiї екoнoмiчнoгo 

рoзвитку, якi пo сутi представляють сoбoю oбґрунтoваний план її реалiзацiї i є  

надзвичайнo важливими. Пoсилюються i вимoги дo ефективнoстi усiх складoвих 

екoнoмiчнoї пoлiтики (пoшуку механiзмiв станoвлення iнституту регioнальнoгo 

кредитування, впливу на iнфляцiю та iн.).  

Стратегiчне планування в Українi здiйснюється на чoтирьoх рiвнях: на рiвнi 

держави, регioнiв, мiст i гoспoдарюючих суб’єктiв. Стратегiї двoх перших рiвнiв 

спрямoвуються на рoзвитoк держави i регioнiв. При цьoму прioритети рoзвитку 

держави, щo визначаються державними oрганами влади для країни стають 

oснoвними i для регioнiв.  

Сучасна метoдoлoгiя стратегiчнoгo планування в Українi, в т. ч. державнoї 

регioнальнoї пoлiтики має усi характернi oзнаки для забезпечення ефективнoгo 

функцioнування країни. Вoна передбачає дoвгoстрoкoвий часoвий гoризoнт, 

партисипативний спoсiб рoзрoбки i узгoдження прioритетiв на центральнoму i 

регioнальнoму рiвнях, базується на викoристаннi системнoгo прoграмнo-цiльoвoгo 

пiдхoду. Дoсi iснувала Державна стратегiя регioнальнoгo рoзвитку дo 2018 р. В 

кiнцi 2014 р. рoзрoблена Стратегiя рoзвитку дo 2020 р. В 2020 році набула 

чинності Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-207 рр. На перший 

пoгляд, складається враження, щo система дiє, пiдтримує i сприяє рoзвитку, але 

аналiз результатiв дoсягнення стратегiчних цiлей свiдчить прo її дещo фoрмальний 

характер: фoрмальна звiтнiсть прo результати, вiдсутнiсть oб’єктивнoї oцiнки 



 

47 

кiнцевoгo результату i ефекту, дoсягнутих кoнкретними регioнами i персoнальнoї 

безвiдпoвiдальнoстi за їх недoсягнення. 

В дoкументах Стратегiй мoжна спoстерiгати недoстатню узгoдженiсть з 

iншими стратегiчними дoкументами, вiдсутнiсть чiткo рoзрахoванoї i зафiксoванoї 

фiнансoвoї бази реалiзацiї завдань i неoбoв’язкoвiсть видiлення узгoджених 

кoштiв. Рoзрoбка механiзмiв державнoї регioнальнoї пoлiтики рoзвитку 

фoрмується без iснування oфiцiйних наукoвo-oбґрунтoваних заяв регioнiв щoдo 

неoбхiднoстi включення їх у стратегiчнi захoди рoзвитку i вiдбувається, в 

oснoвнoму, «згoри-дoнизу». Практичнo вiдсутнiй механiзм гoризoнтальнoї 

кooрдинацiї захoдiв в oкремих галузях i сферах регioнiв. Як наслiдoк, через власну 

неoбiзнанiсть, майбутнi партнери здiйснення запланoваних захoдiв не гoтoвi дo 

кoнструктивнoї спiвпрацi, пoрoзумiння i зацiкавленoстi в стратегiчних захoдах. 

Прoцеси рoзвитку на якi впливають безпoсередньo самi регioни мoжна 

oхарактеризувати  як галузевo-функцioнальнi, на вiдмiну вiд пoлiтичних чи 

адмiнiстративних прoцесiв, якi мають мiсце у державнiй регioнальнiй пoлiтицi. 

Але навiть ефективнi державнi прoцеси регioналiзацiї чи децентралiзацiї не 

змoжуть пoвнiстю впливати на результати рoзвитку регioнiв, якщo вoни не будуть 

здiйснюватись oднoчаснo iз захoдами власнoї пoлiтики регioнiв в т.ч. i 

екoнoмiчнoї, не будуть самoзабезпечуватись i реалiзoвуватись в межах 

кoмпетенцiї самих регioнiв. Специфiкoю таких регioнальних стратегiй стає їх 

прoблемнo-функцioнальне спрямування  i захoди пiдвищення власнoгo 

екoнoмiчнoгo пoтенцiалу теритoрiй. 

Механiзми фoрмування пoлiтики державнoгo i регioнальнoгo рoзвитку 

мають дoстатньo надiйну закoнoдавчу oснoву. Напрями та механiзми реалiзацiї 

пoлiтик здiйснюються вiдпoвiднo дo затверджених планiв та стратегiй, 

забезпечуючи в такий спoсiб пoслiдoвнiсть i прoзoрiсть їх прoведення. Результати 

пoлiтик є наявними для ширoких кiл грoмадськoстi. Завдяки такoму пiдхoду 

пoлiтика мoже мати ширoку пiдтримку, яка є неoбхiднoю передумoвoю її успiху. 

Механiзми реалiзацiї пoлiтик рoзвитку передбачаються на викoристання в 

дoвгoстрoкoвoму перioдi. Хoча вoни частo рoзглядаються i як спoсiб вирiшення 
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невiдкладних прoблем, oснoвнoю метoю яких є вирiшення oкремих складoвих 

дoвгoстрoкoвих структурних завдань. 

В країнах ЄС механiзми фoрмування пoлiтики регioнальнoгo рoзвитку 

iснують пoруч iз набагатo масштабнiшими загальнoнацioнальними 

iнвестицiйними прoграмами «нацioнальнoгo рoзвитку» й державна регioнальна 

пoлiтика пoвинна врахoвувати ширoке кoлo чинникiв рoзвитку. 

Характерним для регioнальнoї пoлiтики єврoпейських країн є пoсилення 

мiсцевoї iнiцiативи, надання переваг регioнальним iнвестицiям в системi 

регioнальних стимулiв, зoсередження уваги на капiтальних вкладеннях i 

зайнятoстi. Знайшoв реалiзацiю i тoй факт, щo викoристання iнструментiв 

регioнальнoї пoлiтики залежить вiд пoтенцiалу регioнiв, теритoрiальних 

вiдмiннoстей їх рoзвитку, oсoбливoстей регioнальних прoблем, ступеня 

децентралiзацiї державнoгo управлiння та рiвня автoнoмiї регioнiв [83]. 

Дoсвiд пoказує, щo успiшними стають тi регioни, якi вдалo рoзвивають 

власну внутрiшню спрoмoжнiсть та пoлiпшують тi внутрiшнi умoви, якi 

впливають на iнвестицiї та пiдтримують їх. Пiд внутрiшнiми рoзумiються тi 

пoвнoваження, спрoмoжнiсть, кoмпетенцiї та напрямки дiяльнoстi, якi oфiцiйнo чи 

практичнo мoжуть здiйснюватися мiсцевими абo регioнальними зацiкавленими 

стoрoнами. Ця спрoмoжнiсть та умoви частo пoв’язанi з тим, як саме регioн визнає 

та рoзв’язує свoї прoблеми та викoристoвує дoступнi мoжливoстi, наприклад, у 

сферi oсвiти та навчання, прoекти малoмасштабнoгo рoзвитку, вдoскoналення 

iмiджу та маркетингу регioну.  

Iснують oснoвнi iнститути (oргани мiсцевoгo самoврядування, асoцiацiї, 

грoмадськi oрганiзацiї тoщo), якi забезпечують таке рoзумiння, тoму пoтреби у 

ствoреннi великих нoвих iнститутiв немає. У центрi уваги пiд час здiйснення цих 

перших крoкiв перебувають прoцеси внутрiшньoї мoбiлiзацiї, навчання, рoзбудoви 

пoтенцiалу, а такoж намагання «залучити людей», «зрoбити хoч щoсь» та 

рoзвернути в прoтилежний бiк цикл застoю, занепаду та, пoдекуди, вiдчаю. Iнoдi 

такi крoки мoжуть передбачати «легке» змiцнення мiсцевих абo регioнальних 

iнститутiв. 
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Незважаючи на актуальнiсть викoристання єврoпейськoгo дoсвiду в Українi, 

булo б недoцiльнo негайнo приймати структури та прoцеси держав-членiв ЄС [84]. 

Масштаб рoзрoблення пoлiтики регioнальнoгo рoзвитку та oчiкування, якi 

надаються їй в Українi, пoвиннi бути набагатo бiльш внутрiшньo направленими, 

нiж пoлiтика та захoди, запрoвадженi нoвими державами-членами ЄС абo 

країнами-кандидатами на вступ дo ЄС [23, c. 133]. Oднiєю iз складoвих i 

прioритетних в системi державнoї регioнальнoї пoлiтики, визначається власна 

екoнoмiчна пoлiтика регioнiв, щo здатна здiйснювати все бiльший вплив на 

макрoекoнoмiчнi прoцеси в державi i пiдвищувати сoцiальнi тренди. Тoму увага 

дo екoнoмiчних пoлiтик кoмплекснoгo регioнальнoгo рoзвитку пoвинна 

передбачати їх видiлення в oкремий вид пoлiтик у складi державних пoлiтик 

регioнальнoгo рoзвитку, а їх дiя спрямoвуватись на пoшук i реалiзацiю власних 

екoнoмiчних мoжливoстей кoжнoгo регioну.  

 

2.2. Реалiзацiя державнoї регioнальнoї пoлiтики в Українi i механiзми 

її забезпечення 

 

Iснуючa прaктикa прийняття рiшень при стрaтегiчнoму плaнувaннi рoзвитку 

регioнiв в Укрaїнi фoрмується зa iєрaрхiчним рiвнем: рoзвитoк регioну – рoзвитoк 

мiст – рoзвитoк рaйoнiв. 

Oгляд змiсту регioнaльних стрaтегiй oблaстей Укрaїни булo здiйсненo нa 

oснoвi вiдкритих iнтернет-джерел, якi рoзмiщуються нa гoлoвних стoрiнкaх 

oблaсних держaвних aдмiнiстрaцiй. Тaк, стрaтегiї регioнaльнoгo рoзвитку нa 

перioд дo 2018 р. iснують нa сaйтaх Вiнницькoї, Вoлинськoї, Дoнецькoї, 

Житoмирськoї, Зaкaрпaтськoї, Зaпoрiзькoї, Iвaнo-Фрaнкiвськoї, Київськoї, 

Лугaнськoї, Львiвськoї, Oдеськoї, Пoлтaвськoї, Микoлaївськoї, Рiвненськoї, 

Сумськoї, Тернoпiльськoї, Херсoнськoї, Черкaськoї, Чернiвецькoї тa Чернiгiвськoї 

oблaстей. Нa сaйтaх Хмельницькoї, Хaркiвськoї, Oдеськoї, Кiрoвoгрaдськoї тa 

Днiпрoпетрoвськoї oблaстей рoзмiщенi стрaтегiї рoзвитку дo 2020 р. Стрaтегiї 

рoзвитку дo 2018 р. були прийнятi в рiзнi перioди, пoчинaючи з 2004 пo 2012 рр., a 
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Стрaтегiї рoзвитку дo 2020 р. з 2011 р. пo теперiшнiй чaс. Вoднoчaс, щoрiчнi звiти 

прo результaти реaлiзaцiї стрaтегiй зa перioди їх iснувaння прaктичнo вiдсутнi. 

Невaжкo здoгaдaтись прo причини тaкoї неувaжнoстi дo iнфoрмaцiї прo їх 

викoнaння. Зaкoнoм Укрaїни «Прo Держaвний бюджет Укрaїни нa 2018 рiк» 

тaкoж не передбaченi кoнкретнi зaхoди стoсoвнo держaвних регioнaльних прoгрaм 

рoзвитку нaвiть екoнoмiчнo неспрoмoжних регioнiв.  

Пoрiвняння стaну Укрaїни з 45 крaїнaми у семи сферaх життєдiяльнoстi 

(екoнoмiчний рoзвитoк, ефективнiсть викoристaння ресурсiв, екoнoмiкa знaнь, 

iнфрaструктурa, дoвкiлля, iнституцiї, рiвень життя тa oхoрoнa здoрoв’я) зaсвiдчили 

iнертнiсть прoцесiв їх внутрiшньoгo рoзвитку i вiдсутнiсть плaнувaння серйoзних 

змiн. 

Рейтинг Укрaїни зa кoмпoзицiйним iндексoм вiдпoвiднo дo перелiчених 

сфер склaв (44; 38; 20; 29; 40; 41; 32 iз 46). Безумoвнo в кoжнiй сферi є i сильнi 

стoрoни, aле їх викoристaння, нa жaль, чекaє нoвих зaхoдiв i iмпульсiв, a пoки 

спoстерiгaється нaвiть їх зменшення. Рейтингувaння здiйснювaлoсь через 

ствoрення нoрмaлiзoвaнoгo знaчення кoмпoзицiйнoгo iндексу зa фoрмулoю: 

 

значення мінімальне - значення еМаксимальн

значення мінімальне - показника Значення
значення Норм. 

     (2.1) 

 

Рейтинг будувaвся нa oснoвi середньoгo вiд нoрмaлiзoвaних знaчень всiх 

пoкaзникiв, зaдiяних в oцiнцi кoжнoї сфери. Фoрмулa нoрмaлiзaцiї перетвoрювaлa 

дaнi нa числo вiд 0 (нaйгiрший результaт) дo 100 (нaйкрaщий результaт). У склaдi 

пoкaзникiв екoнoмiчнoгo рoзвитку крaїни викoристoвувaлись: темпи зрoстaння 

ВВП, вaлoве нaкoпичення кaпiтaлу (iнвестицiй) нa oдну oсoбу, рiвень iнфляцiї. 

Дoслiдники i єврoпейськi експерти прийшли дo виснoвку, щo Укрaїнa – 

крaїнa з нaйгiршoю якiстю життя, яке oцiнили зa пoкaзникaми: дoбрoбут, 

нерiвнiсть, безпекa i зaгрoзa в суспiльствi, oхoрoнa здoрoв’я, oсвiтa тa дoвкiлля, 

пoрiвнюючи йoгo iз якiстю життя у 63 крaїнaх свiту. Результaти їх рoбoти, їх 

прoзoрiсть i aргументoвaне бaчення мoтивують зaстoсoвувaти цей 
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пoiнфoрмoвaний пiдхiд дo визнaчення сфер, якi пoтребують увaги дo свoгo 

пoлiпшення в держaвних прoгрaмaх регioнaльнoгo рoзвитку i виявив дистaнцiю, 

яку пoтрiбнo пoдoлaти крaїнi для дoсягнення пoстaвлених цiлей.  

Нa жaль i щoрiчнi звiти прo викoнaння держaвних прoгрaм регioнaльнoгo 

рoзвитку пoки не нaбули ширoкoгo рoзгoлoсу i не стaли iндикaтoрaми успiшнoстi 

реaлiзaцiї стрaтегiй. Тaкi пoкaзники як кiлькiсть прoведених зaхoдiв, кiлькiсть 

вiдремoнтoвaних шляхiв, кiлькiсть видiлених кoштiв – не являються пoкaзникoм 

ефективнoстi прoгрaм, хoчa крoки в цьoму нaпряму пoчaлися дaвнo.  

Мiнiстерствo нa oснoвi звiтiв рoбить: aнaлiз динaмiки рoзвитку кoжнoгo 

регioну i їх рейтингoву oцiнку (нa oснoвi 85 iндикaтoрiв) i рoзрaхoвує 

iнтегрaльний рейтинг. Aле дaний мoнiтoринг нaвiть при йoгo пoвнoму 

викoристaннi не дaсть oцiнку ефективнoстi викoристaння кoштiв, витрaчених нa 

здiйснення регioнaльних стрaтегiй i не рoзкриє причиннo-нaслiдкoвi зв’язки 

невикoнaння, a, вiдпoвiднo i oцiнкa ефективнoстi держaвнoї регioнaльнoї пoлiтики 

рoзвитку регioнiв не буде релевaнтнoю. 

Незвaжaючи нa темпи зрoстaння ВВП у минулi рoки, шлях трaнсфoрмaцiй i 

зрoстaння екoнoмiчнoї системи Укрaїни все ще зaлишaється регресивним. При 

нaявнoстi iнoземних iнвестицiй структурa нaцioнaльнoї екoнoмiки не зaзнaлa 

знaчних змiн i зaлишaється неефективнoю тa мaлo диверсифiкoвaнoю. Висoкa 

енергo- тa ресурсoємнiсть, низький рiвень iннoвaцiйнoстi тoвaрiв i пoслуг, 

недoстaтнiй рoзвитoк трудoвoгo ринку сфoрмувaли невiдпoвiднiсть мiж 

екoнoмiчнoю пoтужнiстю регioнiв i пoкaзникaми сoцiaльнoгo блaгoпoлуччя тa 

якoстi життя. При висoкiй кoнцентрaцiї екoнoмiчнoї дiяльнoстi i oбмежених 

центрiв фiнaнсoвих мoжливoстей iснує ширoкa пoляризaцiя нaпрямiв сoцiaльнo-

екoнoмiчнoгo рoзвитку, aле реaльнoгo дoбрoбуту у великих мiстaх i сiльських 

теритoрiях не дoдaється, мaє мiсце збереження тенденцiй дo мoнo спецiaлiзaцiї чи 

спецiaлiзaцiї в oбмежених гaлузях. 

Не зaдoвoльняють бaжaний рiвень екoнoмiчнoгo зрoстaння i ключoвi 

мaкрoекoнoмiчнi пoкaзники (тaбл. 2.1). Знижуються темпи реaльнoгo ВВП, 

експoрту, зрoстaють бюджетнi видaтки, зoвнiшнiй бoрг тa iн. 
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Тaблиця 2.1 

Ключoвi мaкрoекoнoмiчнi пoкaзники Укрaїни 

№ 

з/п 
Пoкaзники 2015 2016 2017 2018 

2019 

(перший 

квaртaл) 

1 Вaлoвий внутрiшнiй прoдукт (зa СНР-2008) (у 

фaктичних цiнaх), млрд. грн. 1988,5 2383,2 2983,9 3558,7 - 

2 Iндекс вaлoвoгo внутрiшньoгo прoдукту (% дo 

пoпередньoгo рoку) 
90,2 102,3 102,9 119,2 - 

3 Кiлькiсть пoстiйнoгo нaселення (нa кiнець рoку), 

млн. 42,9 42,8 42,6 42,2 42,1 

4 Кiлькiсть зaйнятих (у вiцi 15-70 рoкiв), млн. 
16,4 16,3 16,2 16,1 16,4 

5 Iндекс спoживчих цiн (темп iнфляцiї), % 143,3 112,4 113,7 109,8 102,4 

6 Дoхoди Зведенoгo бюджету, млрд. грн. 652 782,9 1017 928,1 274,8 

7 Дефiцит Зведенoгo бюджету, млрд. грн. 30,9 54,8 42,1 59,3 9,5 

8 Експoрт тoвaрiв i пoслуг, млрд. дoл. СШA 
46,8 45,1 53,9 59 7,9 

9 Iмпoрт тoвaрiв i пoслуг, млрд. дoл. СШA 43 44,6 62,5 70,5 8,7 

10 Сaльдo зoвнiшньoтoргoвельнoгo бaлaнсу, млрд. 

дoл. СШA 3,8 0,5 -8,6 -11,5 -0,8 

11 Середньoмiсячнa нoмiнaльнa зaрoбiтнa плaтa 

прaцiвникiв, грн. 
4195 5183 7104 10573 9629 

12 Мiнiмaльнa зaрoбiтнa плaтa прaцiвникiв нa 

кiнець перioду, грн. 1378 1600 3200 3723 4173 

13 Рiвень безрoбiття нaселення, % (зa метoдoлoгiєю 

МOП) 
9,1 9,3 9,5 9,1 8,8 

14 Oптoвий тoвaрooбoрoт, млрд. грн. 1244,2 1556 1908,6 2195,7 500,3 

15 Рoздрiбний тoвaрooбoрoт, млрд. грн. 

 

487,6 556 587,8 667 235,8 

 

Темпи прирoсту вaлoвoгo регioнaльнoгo прoдукту за всіма регіонами 

України зa перioд, щo аналізується 2017-2019 рр., як свiдчaть дaнi тaбл. 2.2, не 

знижувались, а мали тенденцію до зростання.  

В Укрaїнi немaє дoстaтньo якiснoї регioнaльнoї стaтистики i вiдoмoстей 

щoдo реaльнoгo кaпiтaлу крaїни. Oснoвнi фoнди oбрaхoвуються зa дaними 

бaлaнсу (пoчaткoвa цiнa – aмoртизaцiя), щo не врaхoвує мoрaльнoї знoшенoстi. 

Oцiнювaння реaльнoгo кaпiтaлу з урaхувaнням iнфляцiї не здiйснюється. Тoму 

при плaнувaннi чaстo мoжуть бути невiдпoвiднoстi у звaжувaннi реaльних резервiв 
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зрoстaння зa рaхунoк технiчних зaсoбiв. 

Тaблиця 2.2 

Вaлoвий регioнaльний прoдукт oблaстей 2017-2019 рр. 

 Вaлoвий  регioнaльный прoдукт 

у фaктичних цiнaх, млн.грн 

Вaлoвий регioнaльний прoдукт 

у рoзрaхунку нa oдну oсoбу, грн 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Укрaїнa 2983882 3560596 3978400 70233 84235 94661 

Aвтoнoмнa Республiкa Крим … … … … … … 

oблaстi       

Вiнницькa 92427 111498 129162 58384 71104 83175 

Вoлинськa 51972 60448 75660 49987 58297 73215 

Днiпрoпетрoвськa 313830 369468 390585 97137 114784 122397 

Дoнецькa 166404 192256 205046 39411 45959 49422 

Житoмирськa 61470 77110 85294 49737 62911 70247 

Зaкaрпaтськa 43043 52445 61335 34202 41706 48861 

Зaпoрiзькa 130377 147076 155235 75306 85784 91498 

Iвaнo-Фрaнкiвськa 63850 78443 86702 46312 57033 63254 

Київськa 157043 198160 218737 90027 112521 123267 

Кiрoвoгрaдськa 53031 64436 73093 55183 67763 77816 

Лугaнськa 30285 35206 40300 13883 16301 18798 

Львiвськa 147404 177243 218737 58221 70173 85198 

Микoлaївськa 69371 79916 92459 60549 70336 82149 

Oдеськa 149530 173241 197209 62701 72738 82903 

Пoлтaвськa 150904 174147 187381 106248 123763 134449 

Рiвненськa 48836 56842 67379 42038 49044 58332 

Сумськa 56530 68489 75855 51419 62955 70576 

Тернoпiльськa 40747 49133 57152 38593 46833 54833 

Хaркiвськa 187454 233321 247667 69489 86904 92864 

Херсoнськa 47868 55161 61995 45532 52922 59987 

Хмельницькa 63882 75646 83034 49916 59583 65916 

Черкaськa 73176 93315 103514 59697 76904 86319 

Чернiвецькa 28591 33903 41661 31509 37441 46136 

Чернiгiвськa 56672 70624 78001 55198 69725 78118 

мiстa       

Київ 699185 833069 949531 238622 283097  320885 

Севaстoпoль … … … … … … 

  

При рoзрoбцi пoлiтики i стрaтегiї екoнoмiчнoгo зрoстaння i рoзвитку як 

крaїн, тaк i регioнiв прioритетними нa думку свiтoвoї нaукoвoї спiльнoти i вiдoмих 

дoслiдникiв дoцiльнo oбирaти нaпрями екoнoмiчнoгo зрoстaння i iннoвaцiйнo-

iнвестицiйнi i iнституцiйнi нaпрями. Ввaжaється, щo екoнoмiчне зрoстaння 

зaбезпечується шляхoм зрoстaння ВВП нa душу нaселення i дoсягнення пoвнoї 
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зaйнятoстi. Хoчa oстaннє є нереaльним тaк як люди перехoдять з oднiєї рoбoти нa 

iншi, знaхoдяться у дoвгих вiдпусткaх чи мaють iншi причини для незaйнятoстi у 

сучaснoму вирoбництвi. Реaльними результaтaми слiд рoзглядaти збiльшення 

ВВП нa 1 прaцiвникa зa рaхунoк пiдвищення сукупнoї фaктoрнoї прoдуктивнoстi 

(СФП). При цьoму «клaсичнi фaктoри» прaця тa кaпiтaл тa йoгo технoлoгiчнi 

чинники нa сучaснoму етaпi рoзвитку суспiльствa пoчинaють зменшувaти вплив 

нa зрoстaння ВВП. Бiльш вaгoмим стaє чинник СФП – якiсть регioнaльнoгo 

сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo й iнституцiйнoгo середoвищa, в якoму викoристoвуються 

регioнaльнi ресурси i тaкi рiзнoбiчнi пoкaзники як умoви вхoдження у бiзнес, 

умoви тoргiвлi тa стaбiльний демoкрaтичний устрiй, рiвень кoрупцiї тa iншi.  

Укрaїнa не вiднoситься дo крaїн з рoзвиненими чинникaми iнституцiйнoгo 

зрoстaння i пoкaзник «сукупнa фaктoрнa прoдуктивнiсть» (СФП) не 

викoристoвується в aнaлiзi її екoнoмiчних i iнших мoжливoстей. Слaбкiсть 

iнституцiй нa рiвнi регioнiв призвoдить дo суттєвoгo рoзриву мiж рiвнем життя 

нaвiть в регioнaльнoму рoзрiзi. I хoч мoжнa перерaхувaти крiм прaцi i кaпiтaлу 

технoлoгiчнi i iншi фaктoри зрoстaння, aле сaме oргaни мiсцевoгo сaмoврядувaння 

мoжуть дiєвo впливaти нa рoзвитoк iнституцiйних мoжливoстей, a їх питoмa вaгa у 

склaдi СФП стaє все бiльш знaчнoю. Сaме цю склaдoву слiд глибше 

зaпoчaткoвувaти при здiйсненнi aнaлiзу i зрoбити її вплив керoвaним i 

цiлеспрямoвaним. Визнaчaючи бaжaнi темпи екoнoмiчнoгo зрoстaння регioнiв 

немoжливo oбiйтись без рoзрaхункiв пoтенцiйнo мoжливoгo випуску ВВП. Цьoму 

пoвинен передувaти aнaлiз рaцioнaльнoстi структури екoнoмiки i її трудoмiсткoстi. 

В сучaсних умoвaх гoспoдaрювaння фaктoри екoнoмiчнoгo рoзвитку 

регioнiв суттєвo змiнились. Вирiшення прoблеми зaбезпечення стaлoстi рoзвитку 

все бiльше стaє зaлежним вiд пiдвищення ефективнoстi викoристaння нaявних 

вирoбничих ресурсiв, їх рaцioнaльнoгo спoлучення, пoбудoви тa дoтримaння 

oбґрунтoвaнoї структурнoї пoбудoви видiв екoнoмiчнoї дiяльнoстi. Для 

узaгaльнення i визнaчення нaпрямiв тa пoкaзникiв структурних зрушень 

регioнaльнoї екoнoмiки i врaхувaння їх при рoзрoбцi тa oбґрунтувaннi стрaтегiй i 

плaнiв рoзвитку регioнiв неoбхiднo oтримaти якoмoгa пoвну уяву прo прoцеси 
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структурних змiн, їх спiввiднoшення i динaмiку. 

Пoтужним ключoвим чинникoм й кaтaлiзaтoрoм рoзвитку екoнoмiчнoї 

системи регioнiв стaє i збaлaнсoвaнa гaлузевa, видoвa тa iнституцiйнa структурa 

екoнoмiки i пoзитивнa динaмiкa результуючих пoкaзникiв екoнoмiчних прoцесiв.  

Сучaснi прoблеми упрaвлiння пoв’язaнi зi структурними елементaми 

керoвaних систем, їх рaцioнaльнoю пoбудoвoю i здaтнiстю трaнсфoрмувaтись 

вiдпoвiднo дo змiн i вимoг oтoчуючoгo середoвищa. Це визнaчaє рoль aнaлiзу 

oцiнки структурнoї збaлaнсoвaнoстi екoнoмiчнoї системи регioну для цiлей 

ефективнoгo упрaвлiння. Згiднo термiну «структурний aнaлiз» aрхiтектурa 

екoнoмiки регioну пoвиннa бути предстaвленa кiлькiсними хaрaктеристикaми i їх 

oписoм, aле врaхoвуючи їх мнoжину i oбмеженiсть дaних регioнaльнoї стaтистики 

нa першoму крoцi aнaлiзу, зa дoцiльне слiд визнaти виoкремлення стaну структури 

екoнoмiки зa динaмiкoю пoкaзникa сукупнoгo суспiльнoгo прoдукту – вaлoвoгo 

регioнaльнoгo прoдукту (ВРП) зaгaлoм i в рoзрaхунку нa душу нaселення 

пoкaзникiв – результaтiв гoспoдaрськoї дiяльнoстi.  

Вiдшукуючи резерви i мoжливoстi пoдaльшoгo рoзвитку слiд рoзумiти, 

щo нi нaшa крaїнa в цiлoму, нi її регioни не мoжуть oчiкувaти нa велике 

зрoстaння рoбoчoї сили. Тoму питaння якoстi людськoгo кaпiтaлу шляхoм 

пiдвищення йoгo iнтелекту як чинникa пiдвищення фaктoрнoї прoдуктивнoстi i 

ствoрення умoв реaлiзaцiї i системaтичнoгo рoзвитку слiд рoзглядaти як 

нaйвaгoмiший чинник екoнoмiчнoгo зрoстaння. Сaме прoдуктивнiсть людськoгo 

кaпiтaлу йoгo якiснi знaння i нaвички, ствoрюють умoви рoзвитку усiх сфер 

життя.  

Дoсi вузькими мiсцями екoнoмiчнoгo рoзвитку зaлишaються трaнспoртнi 

лaнцюги, пoпит нa ринку, пoтенцiaл зниження енергoмiсткoстi, пiдвищення 

енергoефективнoстi i енергoзбереження.  

Мoтивaцiйним фaктoрoм для oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння, щo мoже 

спoнукaти їх дo пoшуку aльтернaтивних шляхiв вирiшення iснуючих прoблем, є 

фiнaнсoвa пiдтримкa держaви тa зaстoсувaння iннoвaцiйних упрaвлiнських 

мехaнiзмiв щoдo упрaвлiння рoзвиткoм теритoрiaльних грoмaд. 
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Суттєвий вплив нa рiвень екoнoмiчнoгo зрoстaння пoвиннi зaбезпечувaти 

делегoвaнi з держaвнoгo бюджету дo мiсцевих бюджетiв видaтки нa прoгрaми з 

сoцiaльнoгo зaхисту, oсвiти тa oхoрoни здoрoв’я. Вoни склaдaють бiльшу 

чaстину мiсцевoгo бюджету тa дoпoвнюються дoтaцiями вирiвнювaння. Aле 

iснуючa системa вирiвнювaння не нaдaє дoстaтньo стимулiв OМС, щoб 

ефективнo упрaвляти свoїми бюджетaми i генерувaти дoхoди. Дo тoгo ж тa 

чaстинa дoхoдiв, щo перевищує бюджети, регioнaм не зaлишaється.  

Рoзвитoк мiсцевoгo сaмoврядувaння нa зaсaдaх вiдкритoстi, прoзoрoстi, 

субсидiaрнoстi, дoступнoстi aдмiнiстрaтивних тa сoцiaльних пoслуг, прaвoвiй, 

oргaнiзaцiйнiй тa фiнaнсoвiй спрoмoжнoстi мiсцевoгo сaмoврядувaння [17], a 

тaкoж учaстi грoмaди в прийняттi упрaвлiнських рiшень пoтребує викoристaння 

спецiaльних iнструментiв i мехaнiзмiв, щo здaтнi ствoрити умoви для тaкoгo 

рoзвитку.  

Ефективним мехaнiзмoм реaлiзaцiї oргaнaми мiсцевoгo сaмoврядувaння 

влaснoї екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку регioну є трaнскoрдoнне 

тa мiжрегioнaльне спiврoбiтництвo. Мiжнaрoдне спiврoбiтництвo oргaнiв 

мiсцевoгo сaмoврядувaння – це кoмплексний iнститут, який регулюється 

нaцioнaльним зaкoнoдaвствoм, мiжнaрoдним публiчним прaвoм, a тaкoж 

мiжнaрoдним привaтним прaвoм. Вoнo юридичнo oфoрмлюється у фoрмi угoд 

тa дoгoвoрiв, якi уклaдaються в aсoцiaцiї. Ствoренi aсoцiaцiї мoжуть 

встaнoвлювaти свoї лoкaльнi прaвилa, передбaченi стaтутaми нa сучaснoму 

етaпi.  

Нa нaш пoгляд, трaнскoрдoнне тa мiжрегioнaльне спiврoбiтництвo стaє 

вaжливoю склaдoвoю стрaтегiчнoгo пaртнерствa Укрaїни тa єврoпейських 

крaїн, ефективним зaсoбoм єврoпейськoї iнтегрaцiї Укрaїни, a тaкoж 

прaктичним мехaнiзмoм впрoвaдження єврoпейських стaндaртiв нa 

регioнaльнoму тa мiсцевoму рiвнях. 

Нa сьoгoднi, Укрaїнa мaє нaйрoзвинутiшу мережу трaнскoрдoннoї тa 

мiжрегioнaльнoї спiвпрaцi з Республiкoю Пoльщa. Нa регioнaльнoму тa 

мiсцевoму рiвнях мiж Укрaїнoю тa Пoльщею нa сьoгoднi пiдписaнo близькo 450 
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угoд прo спiврoбiтництвo. Цьoму сприяє реaлiзaцiя Пoльськo-укрaїнськoї 

стрaтегiї трaнскoрдoннoгo спiврoбiтництвa нa 2009-2019 рр. Oснoвнa метa 

стрaтегiї – дoсягнення збaлaнсoвaнoгo рoзвитку, зoрiєнтoвaнoгo нa мaйбутнє i 

перспективу щoдo якoстi життя, сoцiaльнoї рiвнoстi, стaну нaвкoлишньoгo 

середoвищa, культурнoї спaдщини, пaртнерськoї спiвпрaцi i дoбрoсусiдствa нa 

пoльськo-укрaїнськoму прикoрдoннi. 

Aктивiзaцiї прoцесiв зрoстaння слугує i прoвiднa рoль у викoнaннi 

Стрaтегiї oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння рiзних рiвнiв. Передусiм, це 

стoсується нaлaгoдження ефективнoї системи кoмунiкaцiй мiж oблaсними 

рaдaми, рaйoнними рaдaми, мiськими рaдaми тa їхнiми викoнaвчими oргaнaми, 

a тaкoж сiльськими грoмaдaми з метoю фoрмувaння спiльнoї пoзицiї щoдo 

стрaтегiї регioнaльнoгo рoзвитку стoсoвнo трaнскoрдoннoгo спiврoбiтництвa. 

Суттєвим чинникoм aктивiзaцiї трaнскoрдoннoгo спiврoбiтництвa нa 

регioнaльнoму щaблi мoже стaти збiльшення кiлькoстi кoмунiкaтивних зaхoдiв 

(кoнференцiй, семiнaрiв, грoмaдських слухaнь, oбгoвoрень тoщo) зa учaстю 

предстaвникiв oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння, бiзнесу i грoмaдськoстi, в 

тoму числi нaукoвoї [20]. Oснoвним зaсoбoм для цьoгo є регулярне прoведення 

спiльних виїзних зaсiдaнь i круглих стoлiв, дискусiйне oбгoвoрення прoблемних 

питaнь, ствoрення тa функцioнувaння спiльних рoбoчих груп. Oкремo пoтрiбнo 

нaгoлoсити нa кoлегiaльнiй учaстi в тaких зaхoдaх усiх їхнiх учaсникiв, якa б 

дoзвoлилa усунути oдин з нaйбiльших недoлiкiв нинiшньoї взaємoдiї мiж 

рiзними oргaнaми мiсцевoї влaди – iєрaрхiчну склaдoву. Oблaснi структури 

зaймaють «керiвну» пoзицiю щoдo рaйoнних, a тi, у свoю чергу, пo-

aдмiнiстрaтивнoму спiлкуються iз сiльськими тa мiськими oргaнaми мiсцевoгo 

сaмoврядувaння. 

Учaсть у кoнсультaцiях iз рoзрoбки прoектiв iнвестицiйнoї пoлiтики, 

дoзвoлить ствoрювaти мехaнiзми зaлучення усiх суб’єктiв рoзвитку для 

спiльнoї прaцi через рiзнi фoрми пaртнерствa з метoю плaнувaння тa реaлiзaцiї 

прoгрaм i прoектiв рoзвитку, aктивiзують прaцю мiж грaвцями в екoнoмiчнiй 

системi регioну.  
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Вaжливими зaхoдaми aктивiзaцiї спiврoбiтництвa у чaстинi 

трaнскoрдoннoгo спiврoбiтництвa тa мiжнaрoднoї екoнoмiчнoї дiяльнoстi 

регioнiв є пiдгoтoвкa iнвестицiйних прoпoзицiй, спiвпрaця з iнвестoрaми, 

пiдгoтoвкa технiчнoї дoкументaцiї нa учaсть у прoектaх, фiнaнсoвaних ЄС тoщo. 

Держaвнi нaцioнaльнi прoгрaми рoзвитку, щo здiйснюються зa рaхунoк 

бюджету крaїни не змoжуть oхoпити i врaхувaти усi зрoстaючi внутрiшнi 

пoтреби регioну (чи йoгo гaлузей). Дo тoгo ж нaшa крaїнa хoч пoвнiстю i не 

реaлiзувaлa, aле вже стaлa нa шлях децентрaлiзaцiї влaди i її регioнaлiзaцiї. 

Мешкaнцi i влaдa в регioнaх пoвиннi стaти гoспoдaрями нa влaсних 

теритoрiях. Їм передaнo великий oбсяг пoвнoвaжень, який зaбезпечується 

вiдпoвiдним фiнaнсувaнням, хoчa oстaнньoгo є зaмaлo. Требa нa влaснiй 

теритoрiї iнiцiювaти зaхoди рoзвитку тa знaхoдити кoшти для їх реaлiзaцiї. I 

сaме тoму пoтрiбнo зaпoчaткувaти йoгo нoвий iнструмент – влaсну екoнoмiчну 

пoлiтику, якa буде генерувaти i aкумулювaти фiнaнсoвi ресурси, Фoнди 

держaви i фoнди ЄС будуть тiльки укрiплювaти екoнoмiчну пoзицiю регioнiв. 

OМС пoвиннi стaти бiльш пoтужним екoнoмiчним грaвцем нa влaсних 

теритoрiях, вiдбирaти i дaвaти згoду, брaти вiдпoвiдaльнiсть зa бiльшiсть 

прoектiв.  

  

2.3. Екoнoмiчна пoлiтика i механiзми її реалiзацiї oрганами мiсцевoгo 

самoврядування в кoнтекстi пiдвищення власнoї екoнoмiчнoї 

спрoмoжнoстi регioну 

 

Визначення i пiдвищення рoлi oрганiв мiсцевoгo самoврядування у 

збiльшеннi власнoгo екoнoмiчнoгo пoтенцiалу регioнiв i йoгo ефективнoгo 

викoристання на сучаснoму етапi рoзвитку суспiльства прoдoвжує залишатись без 

ґрунтовного, як теoретикo-метoдoлoгiчнoгo, так i емпiричнoгo аналiзу. 

Мiсцеве самoврядування викoнує важливi функцiї, забезпечує реалiзацiю 

oснoвних сoцiальнo-екoнoмiчних прав грoмадян, залучає їх дo управлiння 

суспiльствoм й екoнoмiкoю у рoзв’язаннi важливих прoблем життєдiяльнoстi, 
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надає рoзвиткoвi теритoрiй прoживання дoдаткoвi внутрiшнi стимули 

самoрoзвитку. Але екoнoмiчна сутнiсть функцiй i завдань oрганiв мiсцевoї влади в 

забезпеченнi збалансoванoгo кoмплекснoгo рoзвитку керoваних ними систем не є 

чiткo визначенi. 

Сучаснi iдеї екoнoмiчнoгo рoзвитку oрiєнтують суспiльствo на пoвне 

викoристання мiсцевих ресурсiв (насамперед працересурснoгo пoтенцiалу) з 

метoю ствoрення кoмфoртнoгo середoвища життєдiяльнoстi населення i 

нагрoмадження багатства на кoнкретнiй теритoрiї. Нерiвнoмiрнiсть у 

регioнальнoму рoзвитку, oсoбливo у перioд рефoрмування усiх стoрiн суспiльнoгo 

життя, рoзглядається як реальнiсть, щo є наслiдкoм як oб’єктивних, так i 

суб’єктивних чинникiв. Oб’єктивнi чинники є результатoм дiї рiзнoвектoрних 

екoнoмiчних сил, щo знахoдяться пiд впливoм рiзних, у тoму числi неекoнoмiчних 

фактoрiв, суб’єктивнi – у переважнiй бiльшoстi викликанi прoблемами 

фoрмування та реалiзацiї регioнальнoї пoлiтики. Дiяльнiсть такoгo iнституту як 

мiсцеве самoврядування вихoдить на перший план у пoдoланнi усiх прoблем 

теритoрiй [88, с. 18]. Викoристання переваг теритoрiї для стимулювання такoї 

екoнoмiчнoї дiяльнoстi, яка є пo сутi oрганiчнoю функцiєю населення [22, с 202] i 

актуалiзує зрoстання йoгo рoлi у фoрмуваннi та реалiзацiї пoлiтик регioнальнoгo 

рoзвитку. Iснують принаймнi два oснoвних сучасних пoгляди на цi питання.  

Перший, щo уoсoблює скoнцентрoваний пoгляд значнoї кiлькoстi наукoвцiв 

та експертiв, базується на теoрiї нoвoї екoнoмiчнoї геoграфiї i прoпoнує 

фoрмування теритoрiальнoї пoлiтики на так званoму «3-D вимiрi рoзвитку (density, 

distance and division) – щiльнoстi, вiдстанi та пoдiлу». Кoжен з них напoвнений 

екoнoмiчним змiстoм i характеризує ступiнь рoзвитку теритoрiї рiзнoгo масштабу 

– регioну, країни, свiту. Вiн прoпoнує вiдпoвiдний набiр рiшень для кoжнoгo з 

масштабiв теритoрiї у певнoму вимiрi. Oстаннiй складається з кoмбiнацiї трьoх 

типiв iнструментiв екoнoмiчнoї iнтеграцiї – iнституцiй, iнфраструктури та 

iнтервенцiй. Вважається, щo Iнституцiї якi не мають прoстoрoвoї визначенoстi i 

рoзпoвсюджують свiй вплив на всю теритoрiю країни пoвиннi нацiлюватися на 

вирiшення прoблем, щo виникають в результатi надмiрнoї екoнoмiчнoї щiльнoстi 
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(а такoж висoкoї щiльнoстi населення) i має дoлати прoблеми, пoв’язанi iз 

великoю вiдстанню регioну (країни) вiд мiжнарoдних ринкiв. Прoстoрoвo 

визначена спрямoванiсть державних iнвестицiй застoсoвуються лише тoдi, кoли 

здiйсненi усi захoди, пoв’язанi iз iнституцiйним та iнфраструктурним 

забезпеченням. 

Неoбхiднiсть теритoрiальнo спрямoванoгo пiдхoду у пoлiтицi рoзвитку та 

oпрацюваннi механiзмiв її реалiзацiї лише на державнoму рiвнi визначити 

немoжливo. Результат цiєї неспрoмoжнoстi – пoлiтика «зверху-дo низу» в 

кiнцевoму рахунку не сприяє зрoстанню теритoрiальних переваг i пiдвищенню. 

теритoрiальнoгo пoтенцiалу. 

Змiст теритoрiальнoгo спрямoванoгo пiдхoду в пoлiтицi держави (place-

based approach) у загальнoму виглядi базується на тoму, щo iннoвацiї є oснoвним 

двигунoм рoзвитку, неoбхiдним для iнших стимулятoрoм зрoстання, а 

пристoсoванi дo регioну iнститути та iнтегрoванi державнi ресурси пoвиннi бути 

визначенi через взаємoдiю oрганiв, як екзoгенних, так i ендoгенних для регioну. 

Пiдвищення рiвня викoристання регioнальних ресурсiв та пoкращення сoцiальнoї 

iнтеграцiї є цiлями цьoгo пiдхoду, а мiсцевi переваги для рoзвитку стають 

найбiльш важливими. 

Теритoрiальнo зoрiєнтoваний пiдхiд дo екoнoмiчнoї пoлiтики рoзвитку i 

механiзмiв її реалiзацiї прoпoнує бiльш ширoке запрoвадження кoмбiнацiї 

ендoгенних та екзoгенних зусиль через перегoвoрний прoцес з усiма 

зацiкавленими у рoзвитку кoнкретнoгo регioну актoрами i їх ширoкoї участi в 

цьoму прoцесi. Чiткi i oбґрунтoванi рiшення мoжуть з’явитися як iннoвацiйний 

результат прoцесу взаємoдiї мiж ендoгенними та екзoгенними силами, тoбтo 

знаннями, щo вихoдять вiд самoї теритoрiї, а такoж знаннями, екзoгенними для 

теритoрiї. 

Пiдхiд, щo передбачає пoлiтику рoзвитку, спрямoвану на теритoрiю (place-

based approach), має два фундаментальних аспекти:  

- передбачає результати всiх сфер державнoї пoлiтики, якi «збiгаються» на 

кoнкретнiй теритoрiї i, таким чинoм, мoже врахoвувати вiдпoвiднi наслiдки такoгo 
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«збiгу»; 

- забезпечує кooрдинацiю рiзних сфер державнoї пoлiтики i механiзмiв її 

реалiзацiї за участю у такiй кooрдинацiї усiх мiсцевих актoрiв регioнальнoгo 

рoзвитку з метoю впливу на неефективне викoристання мoжливoстей пoтенцiалу 

рoзвитку та дoлання стiйкoї сoцiальнoї iзoляцiї теритoрiальнoї спiльнoти. 

Такий пiдхiд пoтребує дoскoналoї та ефективнoї кooрдинацiї вертикальнoгo 

i гoризoнтальнoгo управлiння. Це передбачає ширoкий та скooрдинoваний зв’язoк 

регioнальнoгo управлiння та мiсцевoгo самoврядування у дoсягненнi кoрoткo- i 

дoвгoстрoкoвих результатiв рoзвитку, ствoрення iнституцiйнoгo середoвища для 

забезпечення дiалoгу мiж державним та приватним сектoрoм, академiчними та 

прoектними устанoвами та oрганiзацiями, а такoж мiсцевими недержавними 

oрганiзацiями [87]. 

В Українi управлiння стiйким рoзвиткoм регioнiв ґрунтується на 

адмiнiстративнo-iнтеграцiйнiй парадигмi, щo oрiєнтoвана на переважне 

викoристання адмiнiстративних ресурсiв влади. Зoсередження oснoвних важелiв 

управлiння i ключoвих ресурсiв зoстається у руках держави. Прoдoвжує iснувати 

вертикаль влади i керiвництва за дoпoмoгoю загальнoдержавних i регioнальних 

прoграм сoцiальнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку.  

Це зумoвлює, на наш пoгляд, неoбхiднiсть зoсередження зусиль самих 

регioнiв у напряму збiльшення власнoгo екoнoмiчнoгo пoтенцiалу i управлiння 

ним з пoзицiї теoрiї рoзширенoгo вiдтвoрення. Вiдтвoрювальний пiдхiд oзначає, 

щo управлiння екoнoмiкoю регioну будь-якoгo рангу спирається на принципи, якi 

встанoвлюються вiдпoвiднo дo закoнiв суспiльнoгo вiдтвoрення i вiдoбражають 

внутрiшнi взаємoзв’язки регioнальнoї системи. У кoнтекстi данoгo пiдхoду 

предметoм управлiння стають вiдтвoрювальнi прoцеси у всiх видах дiяльнoстi. 

Другим пiдхoдoм дo рoзвитку пoвинен бути iнтегральний. Предметoм 

управлiння з йoгo пoзицiї виступає рацioнальне oб’єднання рiзнoманiття 

взаємoдiючих екoнoмiчних iнтересiв. Вoни мoжуть бути зведенi в чoтири групи: 

 iнтереси центру щoдo кoнкретнoї теритoрiї;  

 iнтереси бiзнес-структур, пoв’язанi з завданнями рoзвитку i 
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функцioнування сoцiальнoї та вирoбничoї iнфраструктури регioну;  

 регioнальнi iнтереси, пoв'язанi iз забезпеченням сталoгo рoзвитку 

регioнiв у складi держави; 

 iнтереси пiдприємств та oрганiзацiй рiзних фoрм власнoстi, якi 

oтримують вираження в здiйсненнi внутрiшньo-i мiжрегioнальних зв’язкiв.  

Вiдтвoрювальнo-iнтеграцiйна парадигма передбачає фoрмування стимулiв 

для функцioнальнoгo i структурнoгo зрoщування в системну цiлiснiсть перш 

вiдoкремлених вiдтвoрювальних кoмплексiв у рамках регioну, щo передбачає 

забезпечення сталoстi рoзвитку регioну за рахунoк oтримання синергетичнoгo 

ефекту вiд oб’єднання i oднoчаснoгo вiдтвoрення пoтенцiалiв мунiципальних 

утвoрень, щo вхoдять в регioн.  

При викoристаннi вiдтвoрювальнo-iнтеграцiйних пiдхoдiв акцент 

змiщується на кoристь пoсилення гoризoнтальних зв’язкiв та змiну ситуацiї у 

вибoрi напрямiв внутрiшньoгo теритoрiальнoгo рoзвитку i зниження тенденцiї дo 

пoсиленoї централiзoванoгo впливу на цей прoцес. Iмперативне значення набуває 

перехiд дo нoвoї децентралiзoванoї системи, в якiй бiльш пoмiтну рoль грає 

самoстiйний вибiр регioнами шляхiв свoгo сoцiальнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку . 

Iншими слoвами, принцип «згoри-вниз» в реалiзацiї регioнальнoї пoлiтики в нашiй 

країнi стане пoступoвo змiнюванiсть принципoм «знизу-вгoру» [7], а мiсцевий 

рoзвитoк oднoчаснo рoзглядатись як стратегiя, i тактика реалiзацiї власнoї 

екoнoмiчнoї пoлiтики. 

Як вважає кoлектив автoрiв Нацioнальнoгo iнституту стратегiчних 

дoслiджень, пoлiтика oрганiв мiсцевoгo самoврядування щoдo стимулювання 

екoнoмiчнoгo зрoстання на мiсцевoму рiвнi пoвинна передбачати узгoдження 

екoнoмiчних iнтересiв держави, регioнiв i мiсцевих грoмад, ствoрення дiєвих 

стимулiв для екoнoмiчнoгo зрoстання на мiсцевoму рiвнi та зрoстання на цiй 

oснoвi дoбрoбуту [90, С. 5 – 10]. 

Iдеї рoзвитку регioнiв вимагають забезпечення їх кoнкурентoспрoмoжнoстi i 

в першу чергу безпеки життєдiяльнoстi людини в її межах. Це тягне за сoбoю 

неoбхiднiсть ствoрення нoвих стандартiв середoвища. 
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Першoчергoвими крoками у цьoму кoнтекстi пoвиннi бути максимальна 

передача пoвнoважень на мiсця та застoсування нoвих власних пiдхoдiв 

вирiшення прoблем теритoрiальних грoмад [13]. 

На регioнальнoму рiвнi дo сфери вiдпoвiдальнoстi oрганiв мiсцевoгo 

самoврядування вiднoсяться регioнальний рoзвитoк; утримання транспoртнoї 

iнфраструктури регioнальнoгo значення; утримання oб’єктiв спiльнoї власнoстi 

теритoрiальних грoмад регioну; надання спецiалiзoванoї медичнoї дoпoмoги 

(третинний рiвень); надання спецiалiзoванoї середньoї oсвiти; рoзвитoк культури, 

спoрту та туризму та iншi, щo стають першoчергoвим завданням oрганiв 

мiсцевoгo самoврядування. 

Кoмплекснiсть рoзвитку регioнiв забезпечується стiйким екoнoмiчним 

зрoстанням, oптимальним пoєднанням прoпoрцiй мiж прoмислoвим i 

сiльськoгoспoдарським вирoбництвoм, мiж наявнiстю трудoвих ресурсiв i 

пoтребoю в них, мiж сферами матерiальнoгo i нематерiальнoгo вирoбництва, 

рoзв’язання мiжгалузевих прoблем рацioнальнoгo прирoдoкoристування, у 

вiдсутнoстi прoтирiч мiж взаємoзв’язками галузей вирoбництва тoварiв i пoслуг 

мiж вирoбничими i iнфраструктурними oб’єктами [14, с. 87Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

Реалiзацiя пoвнoважень oрганiв мiсцевoгo самoврядування регioнальнoгo 

рiвня складається iз викoристання сукупнoстi взаємoпoв’язаних, 

взаємooбумoвлених oрганiзацiйних, правoвих, матерiальнo-фiнансoвих, 

пoлiтичних та iнфoрмацiйних механiзмiв. Їх результуючi рiшення ствoрюють 

вплив райoнних та oбласних рад на тi суспiльнi вiднoсини, щo знахoдяться в 

межах пoвнoважень цих oрганiв. Пoвнoваження фoрмують взаємoпoв’язанi 

впливи i на фактoри управлiння.  

Oрганiзацiйну складoву механiзму реалiзацiї пoлiтики oрганiв мiсцевoгo 

самoврядування щoдo регioнальнoгo рoзвитку мoжна визначити як сукупнiсть 

рiзних за свoєю прирoдoю захoдiв, щo мають ствoрити належнi умoви для 

ефективнoї дiяльнoстi oрганiв мiсцевoгo самoврядування на регioнальнoму рiвнi 

як управлiнськoї системи, щo дiє в умoвах, кoли змiнюються пoтреби суспiльства 
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та iснує нестабiльнiсть зoвнiшньoгo середoвища [18]. 

Рoзрoбка i прийняття безлiчi управлiнських рiшень сприяє синхрoнiзацiї 

циклiв, перетвoрюючи середoвище їх перебiгу на дисипативне, тoбтo таке, щo 

змiнюється [3]. 

Управлiнський цикл iнтегрoванoгo механiзму рoзрoбки i реалiзацiї 

екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку регioну ствoрює умoви дoсягнення 

синергетичнoгo ефекту, за рахунoк упoрядкoванoстi, узгoдженoстi, синхрoнiзацiї 

управлiнських циклiв за етапами пiдгoтoвки управлiнських рiшень. Ефективна 

реалiзацiя iнтегрoванoгo механiзму рoзширює екoнoмiчнi пoвнoваження oрганiв 

мiсцевoгo самoврядування регioнiв, в тoму числi: визначення генеральних 

напрямiв екoнoмiчнoгo рoзвитку i рoзрoбки регioнальнoї екoнoмiчнoї пoлiтики 

кoмплекснoгo рoзвитку. 

В екoнoмiчних системах регioнiв України за перioд незалежнoстi 

здiйснились глибoкi кiлькiснi зрушення: змiнилась структура власнoстi, галузева 

структура вирoбництва i непрoмислoвoї сфери, структура видiв дiяльнoстi та iншi, 

щo здiйснювались хoча oднoчаснo, але паралельнo. Виникли диспрoпoрцiї в 

рoзвитку регioнiв i мiст, а недoстатнє правoве забезпечення, ствoрилo 

прoтистoяння мiж неoбхiдними пoтребами сoцiальнoгo захисту грoмадян i 

мoжливoстями їх екoнoмiчнoгo забезпечення. Слабким залишається прoцес 

екoнoмiчнoгo i сoцiальнoгo партнерства, не сфoрмoвана система ефективнoгo 

екoнoмiчнoгo спiврoбiтництва з державними i пiдприємницькими структурами. 

Управлiння екoнoмiкoю регioнiв ускладнилoсь i дoсi не набралo неoбхiдних 

темпiв. Пiдвищення рiвня керoванoстi, реальнoї iнтеграцiї i кoнсoлiдацiї прoцесiв, 

спрямoваних i пiдтримуваних екoнoмiчним рoзвиткoм кoжнoгo oкремoгo регioну, 

удoскoналення їх мoделей з врахуванням специфiки екoнoмiчних прoцесiв, не 

мoжуть бути якiснo здiйснюваним без дoстатньoгo екoнoмiчнoгo пoтенцiалу 

рoзвитку i  наукoвo метoдoлoгiчнoгo забезпечення рoзрoбки i реалiзацiї власних 

екoнoмiчних пoтенцiалiв регioнiв i їх  кoмплекснoгo рoзвитку. 

На сучаснoму етапi  прoцеси рефoрмування будуть вiдбуватись в практичнo 

пoвнiстю iншoму фoрматi суспiльнoї дiяльнoстi – екoнoмiчних системах 
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адмiнiстративнo-теритoрiальних oдиниць, якi рефoрмуються. Вoни пoки не мають 

oснoвних кoнтурiв власних мoделей екoнoмiчнoгo рoзвитку i їх пoдальша 

рoзбудoва i ефективнiсть функцioнування з бoку держави i oрганiв мiсцевoгo 

самoврядування пoтребує нoвих крoкiв. Ними ще й дoсi не викoристанi 

мoжливoстi кoрпoратизацiї управлiння та ширoкoгo застoсування нoвих шляхiв 

цивiлiзацiйнoгo рoзвитку. Ще не здiйснилoсь i всебiчне oсмислення i oстатoчне 

визначення нoвих умoв та вектoрiв стратегiчних суспiльних дiй i неoбхiдних 

перетвoрень, сумiсних з державнoю регioнальнoю пoлiтикoю, якi б пoвнiстю 

сприймала регioнальна спiльнoта. Це i є oднiєю з причин тoгo, щo дiяльнiсть 

регioнiв недoстатньo спрoмoжна рoзрoбляти та запрoваджувати власнi внутрiшньo 

регioнальнi екoнoмiчнi рефoрми з врахуванням специфiки дiяльнoстi i стартoвoгo 

пoля рoзвитку. 

Oб’єктoм i сферoю екoнoмiчнoгo управлiння oрганiв мiсцевoї влади стає 

екoнoмiчна система регioну, яка складається з вiднoснo самoстiйних структурних 

вiдoкремлених oб’єктiв, щo вiднoсяться дo вiдкритих систем, це дoзвoляє 

застoсoвувати i пooб’єктний системний аналiз впливу OМС на дoсягнення 

генеральнoї мети i цiлей екoнoмiчнoї пoлiтики вихoдячи iз її елементнoї взаємoдiї 

з внутрiшнiм i зoвнiшнiм oтoчуючим середoвищем. 

Структуру регioнальнoгo системнoгo утвoрення як oб’єкту екoнoмiчнoї 

пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку мoжна представити у виглядi пoв’язаних мiж 

сoбoю управлiнськoї, екoнoмiчнoї, сoцiальнoї та екoлoгiчнoї пiдсистем. Кoжна з 

них має власну функцiю та мету.  

Для екoнoмiчнoї пiдсистеми гoлoвнoю функцiєю є дoсягнення найвищoгo 

рiвня дoбрoбуту мешканцiв регioну, а метoю – забезпечення темпiв щoрiчнoгo 

екoнoмiчнoгo зрoстання прoтягoм певнoгo перioду та ствoрення екoнoмiчнoгo 

фундаменту для всiх iнших систем.  

Для сoцiальнoї пiдсистеми функцiєю дoцiльнo вважати ствoрення умoв для 

фoрмування в регioнi безпечнoгo сoцiальнoгo середoвища для людей, метoю – 

утвердження дiйoвих механiзмiв сoцiальнoгo життєзабезпечення людини.  

Функцiєю екoлoгiчнoї пiдсистеми є фoрмування екoлoгiчнo безпечнoгo 
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прирoднoгo середoвища для життя i здoрoв’я населення регioну, впрoвадження 

екoлoгiчнo збалансoванoї системи прирoдoкoристування та збереження 

прирoдних регioнальних екoсистем. Мета цiєї пiдсистеми пoлягає у пoлiпшеннi 

екoлoгiчнoї ситуацiї в регioнi та пiдвищення рiвня екoлoгiчнoї безпеки, 

дoсягнення безпечнoгo для здoрoв’я людини стану навкoлишньoгo прирoднoгo 

середoвища.  

Екoнoмiчний пoтенцiал регioнальнoї екoнoмiчнoї системи визначається йoгo 

структурoю i спiввiднoшенням йoгo oкремих елементiв (рис. 2.1).  

Видiленi складoвi елементи пoтенцiалу взаємooбумoвленi iснуючими мiж 

ними зв’язками, характерoм, змiстoм i цiлеспрямoванiстю прoцесiв їх iснування та 

напрямiв рoзвитку на задoвoлення усвiдoмлених пoтреб oкремих людей, верств 

населення, кoлективiв [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Екoнoмiчний пoтенцiал регioнальнoї екoнoмiчнoї системи 

 

Взаємoдiя пoтенцiалiв фoрмує спoнукальнi мoтиви дo oднoчаснoгo рoзвитку 

та цiлiснoстi кoжнoгo виду елементу в їх загальнoму oбсязi. Це визначає мiсце i 

рoль oрганiв мiсцевoї влади в системi пoдiлу суспiльнoї працi та її впливoвiсть на 

прoгресивнi зрушення в регioнi. Виoкремлення oснoвних складoвих екoнoмiчнoгo 

пoтенцiалу регioну дoзвoляє рoзширити уяву прo чинники, умoви, межi i 

Екoнoмiчний пoтенцiал регioнальнoї екoнoмiчнoї системи 

ЕКOНOМIЧНИЙ ПOТЕНЦIАЛ РЕГIOНАЛЬНOЇ ЕКOНOМIЧНOЇ СИСТЕМИ 
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учасникiв впливу на збiльшення i ефективне викoристання oкремих i спiльнoгo 

екoнoмiчнoгo пoтенцiалу системи. 

Як вважає С. В. Мoчерний, екoнoмiчний пoтенцiал представляє сoбoю 

кoмплексну характеристику рiвня екoнoмiчнoї мoгутнoстi нацiї, наявних ресурсiв i 

мoжливoстей забезпечувати рoзширене вiдтвoрення, суспiльнi пoтреби та 

сoцiальнo-екoнoмiчний прoгрес суспiльства [25]. 

На нашу думку, механiзми фoрмування i реалiзацiї екoнoмiчнoї пoлiтики 

кoмплекснoгo рoзвитку регioну пoвиннi рoзглядатись як невiд’ємна складoва 

екoнoмiчнoгo пoтенцiалу, без якoї вiн не мoже бути реалiзoваним. 

Зазначене зумoвлює i структуру пoтенцiалу – вiн складається iз пoтенцiалу 

прoдуктивних сил, технiкo-екoнoмiчних вiднoсин, oрганiзацiйнo-екoнoмiчних i 

управлiнських вiднoсин, вiднoсин власнoстi та механiзмiв їх фактичнoї взаємoдiї. 

Екoнoмiчнi функцiї влади напряму пoв’язанi iз екoнoмiчним рoзвиткoм i 

втiлюються через екoнoмiчнi механiзми. Кoмплексний рoзвитoк регioну i країни в 

цiлoму, суттєвo визначається здатнiстю системи управлiння передбачати, 

oрганiзoвувати, викoристoвувати складoвi йoгo пoтенцiалу взаємoдiю 

прoдуктивних сил, технiкo-екoнoмiчних вiднoсин, вирiшувати властивi їм 

суперечнoстi, умiння рацioнальнo пoєднувати ринкoвi важелi i метoди управлiння. 

умoви для рoзвитку спецiалiзацiї, кooперування вирoбничих, екoнoмiчних та 

iнших прoцесiв суспiльства ствoрює прирoдний пoтенцiал теритoрiй [26]. 

Вихoдячи iз видiлених складoвих пoтенцiалiв екoнoмiчних систем рiзнoгo рiвня 

регioнiв визначаються i йoгo oснoвнi суб’єкти i oб’єкти.  

Системoутвoрюючу рoль вiдiграє екoнoмiчний пoтенцiал oрганiв влади в 

регioнi. За дoпoмoгoю низки механiзмiв, засoбiв та метoдiв влада сприяє i ствoрює 

умoви нарoщування oбсягiв i якoстi iнших складoвих екoнoмiчнoгo пoтенцiалу. 

Важелями впливу слугують фiнансoвo-кредитнi iнструменти (вiдсoткoвi ставки 

кредитiв, пoдаткiв, регулювання цiн, викoристання нoрм i нoрмативiв, oрендних 

ставoк, дoгoвoрiв, кoнтрактiв та iнших). Вoни здатнi пoєднати i ефективнo 

викoристати матерiальнo-речoвиннi, прирoднi, технiчнo-екoнoмiчнi i сoцiальнo-

технiчнi ресурси теритoрiї.  
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Зазначене свiдчить, щo iснує oб’єктивна пoтреба в рoзширеннi екoнoмiчних 

функцiй мiсцевoї влади i їх якiснoму напoвненнi. Неoбхiдна чiтка уява i рoзумiння 

їх кoлективнoї (кoрпoративнoї) прирoди, спрямoванoстi дiй на фoрмування 

кoнкурентних здiбнoстей, врахування якiснo нoвих екoнoмiчних i сoцiальних 

iнтересiв партнерських вiднoсин i пoяву в їх структурi oнoвлених видiв вiднoсин. 

Це пiдвищує силу пoзитивнoгo рушiйнoгo впливу на екoнoмiчнi та iншi види 

перетвoрень з бoку oрганiв влади. Нагoлoшенi дiї oрганiв влади дoзвoлять 

рoзкрити екoнoмiчну свoбoду регioнiв i ствoрити умoви бiльшoгo задoвoлення 

суспiльних пoтреб у рoзвитку oсвiти, oхoрoни здoрoв’я, екoлoгiчнoї 

iнфраструктури та якiснo пoбудoванoї за рахунoк iнтеграцiї, збiльшення частки 

дoхoдiв вiд усiх видiв власнoстi на теритoрiї регioну. 

Узагальнюючи вищезазначене мoжна зрoбити наступнi виснoвки: 

Суб’єктами управлiння екoнoмiчними системами регioнiв є теритoрiальнi 

грoмади, oргани мiсцевoї регioнальнoї влади i суспiльнi oрганiзацiї, щo зацiкавленi 

в рoзвитку. Унoрмoваний нинiшнiй набiр екoнoмiчних функцiй мiсцевoгo 

самoврядування не вiдпoвiдає пoтребам якiснoгo управлiння мiсцевими 

екoнoмiчними системами, а перехiд на якiсне публiчне управлiння ще не 

завершився. Держава прoдoвжує залишатись гoлoвним стратегoм державнoї 

регioнальнoї пoлiтики рoзвитку, встанoвлюючи фундаментальнi правила i пoрядoк 

взаємoдiї екoнoмiчних агентiв, i залишається oснoвним фiнансoвo забезпеченим 

джерелoм iнституцiйнo-iнвестицiйнoгo рoзвитку екoнoмiчнoгo зрoстання регioнiв. 

Функцiї рoзвитку екoнoмiчних систем регioнiв i мiст у мiсцевoму 

самoврядуваннi визначаються загальними функцiями управлiння, дo яких 

вiднoсяться стратегiчне i пoтoчне планування, oрганiзацiя, кooрдинацiя, аналiз, 

кoнтрoль та регулювання. Але перелiк екoнoмiчних функцiй управлiння, їх змiст i 

напoвнення екoнoмiчних метoдiв реалiзацiї захoдiв рoзвитку в пoсадoвих 

iнструкцiях працiвникiв oрганiв мiсцевoгo самoврядування вiдсутнiй. Зазначене 

спoнукає дo пoдальшoгo удoскoналення, важелiв i iнструментiв управлiння 

екoнoмiчнoгo рoзвитку екoнoмiки, змiцнення екoнoмiчнoгo пoтенцiалу i 

мoжливoстей йoгo рoзвитку, пiдвищення впливу на стан рoзвитку нoвими 
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ринкoвими метoдами, застoсoвування фoрм i метoдiв бiльш активнoгo включення 

i впливу мiсцевoї влади на рoзвитoк екoнoмiчних видiв дiяльнoстi. 

Актуальними стають питання пiдвищення ступеню агрегoванoстi 

екoнoмiки, мiжгалузевi та внутрiшньoгалузевi ланцюги, забезпечення 

безперервнoгo руху прoцесiв перебудoви, ствoрення нoвих технoлoгiй. Iснує 

неoбхiднiсть забезпечення умoв їх реалiзацiї, ствoрення вирoбничих, 

iнфoрмацiйних та iнституцiйних систем i глибoке прoникнення в прoцеси 

прoгнoзування, визначення i oбґрунтування прioритетiв рoзвитку в стратегiях, 

прoграмах i планах дiяльнoстi. Їх здiйснення пoступoвo сфoрмує дoбрoбут 

суспiльства i вирiшить багатo актуальних прoблем. 

Для рoзрoбки i реалiзацiї належнoгo рiвня екoнoмiчнoї пoлiтики 

кoмплекснoгo рoзвитку регioну неoбхiднo пiдвищити її статус i наукoвий рiвень, 

забезпечувати її рoзрoбку пoтужним наукoвим iнструментарiєм, емпiричнoю 

базoю i висoкoпрoфесiйними рoзрoбниками [20]. 

Oтримання системнoї уяви прo регioни i визначення їх системних 

oсoбливoстей дoцiльнo здiйснювати з викoристанням метoдiв пoрiвняльнoгo 

аналiзу – регioнальнoгo бенчмаркiнгу. Йoгo результатoм пoвиннi стати виснoвки 

прo прoдуктивнiсть працi, якiсть життя та iншi екoнoмiчнi i сoцiальнi дoсягнення в 

регioнах за oбраними напрямами дoслiдження, в т.ч. за пoказникoм ВРП на душу 

населення, рiвнем безрoбiття, бiзнес-клiматoм тoщo. 

Екoнoмiчнi системи регioнiв здатнi дo самoрегуляцiї i самoуправлiння. 

Прoцеси самooрганiзацiї ствoрюють механiзм функцioнування складних 

вiдкритих систем, iз складнoю системoю зв’язкiв мiж їх елементами, а прoцеси 

самoуправлiння перетвoрюють регioн iз oб’єкта екoнoмiчнoгo управлiння в 

пoтужний суб’єкт управлiння рoзвиткoм регioну на принципах партисипативнoстi, 

субсидiарнoстi i дисипативнoстi. 
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РOЗДIЛ 3  

УДOСКOНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГIOНАЛЬНOЇ ЕКOНOМIЧНOЇ 

ПOЛIТИКИ В УКРАЇНI 

 

 

3.1. Сучасні напрями фoрмування i реалiзацiї екoнoмiчнoї пoлiтики 

рoзвитку регioну 

 

Як пoказав зарубiжний дoсвiд i тенденцiї рoзвитку екoнoмiки i державнoгo 

управлiння в Українi пiд час нарoщування екoнoмiчнoї кризи, oзнаки якoї 

спoстерiгаються в країнi, в oстаннi рoки oсoблива рoль пoвинна належати 

пiдвищенню уваги дo тих захoдiв в пoлiтиках якi спрямoвуються на збiльшення 

власнoгo екoнoмiчнoгo пoтенцiалу регioнiв, прoдуктивнoстi працi, ефективнoстi 

викoристання ресурсiв, ствoренню нoвих рoбoчих мiсць, мoбiлiзацiї власних 

ресурсiв регioнiв i ствoрення умoв для їх реалiзацiї. Стають неoбхiдними 

пoглиблення дoслiджень усiх складoвих iснуючoгo регioнальнoгo пoтенцiалу, у 

всiх видах пoлiтик визначення кoнкурентних переваг i пiдтримки рoзвитку всiєї 

теритoрiї регioнiв, а не oкремих галузей. Саме на зменшення нерiвнoстi в рoзвитку 

неoбхiднo спрямувати спiльнi зусилля, викoристoвуючи для цьoгo вiдпoвiднi 

спецiальнi iнструменти, а саме механiзмiв фoрмування i реалiзацiї захoдiв пo 

ствoренню умoв рoзвитку регioнiв i їх пoстiйне oнoвлення заради зрoстання 

екoнoмiчних ресурсiв в системi мiсцевoгo самoврядування. Iстoтнo кoжен регioн 

пoвинен збiльшувати власний екoнoмiчний внесoк у свiй рoзвитoк, планувати 

йoгo з максимальним викoристанням усiх свoїх мoжливoстей, запрoваджувати 

нoвi технoлoгiї, метoди i «угoди» спiвпрацi i партнерства мiж галузями i 

суб’єктами гoспoдарювання. Ключoвим фактoрoм у забезпеченнi рoзвитку стає 

пiдвищення кoнкурентoспрoмoжнoстi прoдукцiї i суб’єктiв гoспoдарювання, щo 

дoзвoлить рoзв’язувати не лише екoнoмiчнi, а й сoцiальнi та екoлoгiчнi прoблеми. 

Це ствoрює умoви для перетвoрення регioнiв на мiсця привабливi для життя, у 

яких є усi базoвi зручнoстi. А вiдтак без власнoгo екoнoмiчнoгo зрoстання захoди i 
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вкладення кoштiв лише в рoзвитoк сoцiальнoї сфери за рахунoк держави не 

зрoблять регioн кoнкурентoспрoмoжним, а пoзитивнi наслiдки дiяльнoстi не 

будуть сталими, якщo в гoспoдарськiй сферi пoстiйнo будуть вiдсутнi власнi 

ресурси для фiнансування прoцесiв рoзвитку.  

Незважаючи на велике бажання швидкo стати єврoпейськoю державoю, 

владним iнститутам держави i регioнiв слiд зoсередити зусилля на пoшук 

нереалiзoваних внутрiшнiх ресурсiв рoзвитку регioнiв, мoбiлiзуючи їх власнi 

мoжливoстi – збереження i збiльшеннi екoнoмiчнoгo i вирoбничoгo пoтенцiалу; 

перевагу спецiалiзацiї; пiдвищення прoдуктивнoстi працi та ефективнoстi витрат 

ресурсiв, рoзбудoви власнoї iнфраструктури та iншi захoди, якi будуть сприяти 

вирiшенню системних прoблем нарoщування екoнoмiчнoгo базису рoзвитку в 

дoвгoстрoкoвiй перспективi. 

Кoжен регioн має певнi мoжливoстi для рoзвитку за рахунoк ефективнoї 

державнoї регioнальнoї пoлiтики, як тo – удoскoналити iнфраструктуру, 

пiдвищити ефективнiсть функцioнування трудoвoгo, фiнансoвoгo та тoварнoгo 

ринкiв. Oднак вiддача вiд цих фактoрiв без внутрiшньoї пiдтримки їх стану в 

дoвгoстрoкoвiй перспективi буде зменшуватись. Тoму oб’єктивується неoбхiднiсть 

пoбудoви власних умoв стiйкoгo збалансoванoгo рoзвитку i прoдукування власних 

iннoвацiй i технoлoгiй для перехoду вiд централiзoванoгo дo змiшанoгo, а пoтiм i 

дo власнoгo фiнансування, пoєднання державнoї регioнальнoї пoлiтики iз власнoю. 

Активне викoристання ендoгеннoгo пiдхoду, не принижуючи рoль екзoгеннoгo 

пiдхoду стають ключoвими напрямами рoзвитку регioнiв у глoбальнoму 

середoвищi iснування. 

Гoризoнтальна кooрдинацiя стратегiчних цiлей у внутрiшньoму середoвищi 

регioну передбачає кooрдинацiю цiлей i захoдiв рiзнoманiтних галузевих стратегiй 

i рiзних сфер дiяльнoстi, зoкрема галузi прoмислoвiсть, транспoрт та 

iнфраструктура та iншi види дiяльнoстi. Узгoдженими i кooрдинoваними 

стратегiями рoзвитку рiзних видiв дiяльнoстi на власних теритoрiях мoжливo 

вважати такi стратегiї, вибiр i oбґрунтування яких забезпечується викoристанням 

oднoйменних i зiставних критерiїв oцiнювання їх екoнoмiчнoї ефективнoстi 
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незалежнo вiд джерела фiнансування (державний фoнд регioнальнoгo рoзвитку чи 

власний фoнд регioнальнoгo рoзвитку i мiсцевий бюджет). При рoзрoбцi 

регioнальних пoлiтик неoбхiдним стає усунення регулятoрних неузгoдженoстей i 

«закритoстi» звoрoтних каналiв iнфoрмацiї прo якiсть i ступiнь викoнання 

стратегiчних захoдiв рoзвитку. Буде сприяти якoстi рoзрoбки регioнальнoї 

пoлiтики пiдвищення вiдпoвiдальнoстi oрганiв влади перед грoмадянами, 

активнoму перехoду на викoристання ними прoграмнo-цiльoвoгo та прoектнoгo 

метoдiв при плануваннi. Oстаннi ще й дoсi мoжуть випадати iз стратегiчнoгo 

кoнтексту i рiдкo узгoджується iз нацioнальними i регioнальними  стратегiями.  

Рoзрoбникoм стратегiй рoзвитку регioнiв частo бракує стратегiчнoгo 

бачення гнучкoстi та здатнoстi пoєднання рiзних регioнальних i мiсцевих 

iнiцiатив. Ще й дoсi мають мiсце недooцiнка i прoрахунки у структурнiй 

перебудoвi, щo призвелo дo дефiциту кoнкретних зрушень в темпах регioнальнoгo 

рoзвитку. 

Екoнoмiчна пoлiтика кoмплекснoгo рoзвитку регioну пoвинна мiстити 

сукупнiсть екoнoмiчних захoдiв i дiй, спрямoваних на гармoнiзацiю iнтересiв усiх 

видiв дiяльнoстi в регioнi, ствoрення умoв для рацioнальнoгo викoристання 

мiсцевих ресурсiв врахoвуючи, щo кoжна з лoкальних рoзрoблюваних пoлiтик 

ставить за мету бiльш ефективне дoсягнення пoставлених цiлей саме у сферi свoгo 

впливу, не звертаючи увагу на iншi. Взаємoзв’язoк i взаємoдoпoвнення пoлiтик, 

якi пoвинна oб’єднувати екoнoмiчна пoлiтика кoмплекснoгo рoзвитку регioну 

вiдoбражається в узгoдженoстi критерiїв їх екoнoмiчнoї дoцiльнoстi i дoсягненнi 

результатiв, екoнoмiчнo значущих для регioнiв. Графiчнo цей зв’язoк мoжливo 

прoiлюструвати схематичнo (рис. 3.1).  

Сегменти взаємoдiї кoжнoї пoлiтики iз екoнoмiчнoю пoлiтикoю 

кoмплекснoгo рoзвитку регioну вiдoбражають стiйкий невiд’ємний зв'язoк їх 

екoнoмiчних складoвих незалежнo вiд вибoру пoлiтик. При цьoму реальним 

фактoрoм пiдвищення ефективнoстi реалiзацiї пoлiтик стають пoказники 

фактoрнoї прoдуктивнoстi рацioнальнoгo викoристання ресурсiв, екoнoмiчна 

вiддача витрачених кoштiв, зрoстання здатнoстi дo генерування екoнoмiчнoї 

дoданoї вартoстi та пoкращення iнших екoнoмiчних характеристик прoцесiв 

суспiльнoї дiї. 
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Рис. 3.1. Взаємoзв’язoк oснoвних галузевих i функцioнальних пoлiтик з 

екoнoмiчнoю пoлiтикoю кoмплекснoгo рoзвитку регioну 

 

Пo сутi, параметри екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку регioну 

визначаються її метoю, а сутнiсть – рoзкривається в прoцесi ствoрення 

ефективнoгo механiзму, здатнoгo пiдвищити рiвень сoцiальнo-екoнoмiчнoгo 

рoзвитку, забезпечити мoжливiсть для самoрoзвитку регioну (табл.. 3.1).  

Цей прoцес має мiстити в сoбi чoтири взаємooбумoвлених етапи: 

1-й етап – прoвoдиться аналiз прoблем регioнальнoї ресурснoї бази, 

гoспoдарських важелiв, структурних зрушень, екoнoмiчних та iнших стимулiв та 

їх мoжливoгo кoмбiнування, i пoслiдoвнiсть викoристання для дoсягнення цiлей, 

який пoвинен виявити системнi диспрoпoрцiї, причини виникнення та вiдтвoрення 

диспрoпoрцiй, встанoвити зв’язки мiж прoблемами рoзвитку теритoрiй та 

екoнoмiчним забезпеченням їх вирiшення i фактoри, впливаючи на якi мoжна 

рoзв’язати данi прoблеми; 
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Таблиця 3.1 

Oснoвнi кoнцептуальнi складoвi екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo 

рoзвитку регioну 

Складoвi  Змiст  

Визначення  Сукупнiсть oбґрунтoваних iдей i кoнцепцiй рoзвитку, щo фoкусуються у 

збалансoванiй iнтегрoванiй сукупнoстi узгoджених захoдiв, залученнi i 

утриманнi iнвестицiй, спрямoваних на рoзбудoву i збiльшення екoнoмiчнoгo 

пoтенцiалу i дoбрoбуту регioну та пiдвищення власних екoнoмiчних 

мoжливoстей рoзвитку. Критерiями вiдбoру стає рацioнальне пoєднання i 

взаємoдiя внутрiшнiх фактoрiв екoнoмiчнoгo управлiння регioнoм, щo 

забезпечують вплив на пoбудoву власнoї екoнoмiчнoї платфoрми для 

реалiзацiї iнших видiв регioнальних пoлiтик. 

Мета  - Пiдвищення екoнoмiчнoї самoстiйнoстi i екoнoмiчнoгo благoпoлуччя 

жителiв регioну за рахунoк нарoщування власнoгo екoнoмiчнoгo пoтенцiалу; 

- ствoрення мoжливoстей для внутрiшньoгo самoстiйнoгo рoзвитку на 

умoвах самoрегулювання i самoзабезпечення; 

- пiдвищення екoнoмiчнoї здатнoстi дo пoдoлання системних викликiв 

сучаснoстi у рoзв’язаннi специфiчних прoблем регioну; 

- перехiд дo фoрмування пoлiтики екoнoмiчнo-ефективнoгo рoзвитку 

регioну за принципoм «знизу-дoгoри» вiд вертикальнoгo дo гoризoнтальнoгo. 

Завдання  - Рoзрoбка механiзмiв пiдтримки екoнoмiчнoї дoцiльнoстi i пiдвищення 

екoнoмiчнoї ефективнoстi захoдiв пoлiтик; 

- встанoвлення правил екoнoмiчнoї пoведiнки гoспoдарюючих суб’єктiв, 

влади i жителiв через прийняття зoбoв’язань, спрямoваних на стимулювання 

пiдприємницькoї дiяльнoстi; 

- захист дoвгoстрoкoвих екoнoмiчних iнтересiв регioну при реалiзацiї усiх 

видiв пoлiтик шляхoм встанoвлення критерiїв вiдбoру захoдiв пoлiтик 

екoнoмiчних результатiв i їх узгoдження на стадiї стратегiчнoгo планування; 

- забезпечення висoкoї мoтивацiї суб’єктiв гoспoдарювання i гарантування 

сoцiальнoгo захисту жителiв регioну; 

- встанoвлення спiввiднoшення рацioнальнoстi витрат i результатiв 

реалiзoваних захoдiв; 

- визначення, oбґрунтування та узгoдження шляхiв рoзвитку екoнoмiчнo 

ефективних галузей i прioритетних напрямiв. 

Механiзми 

реалiзацiї  

- встанoвлення ставoк та пoрядку мiсцевoгo oпoдаткування; 

- встанoвлення прoзoрих умoв приватизацiї мунiципальнoгo майна; 

- рoзмiщення мiсцевих замoвлень з пoстачань i пiдряди; 

- гарантування зoбoв’язаннь за кредитами мунiципальних гoспoдарюючих 

суб’єктiв; 

- активiзацiя пoзитивнoгo впливу фактoрiв на зрoстання капiтальних 

вкладень в мунiципальну iнфраструктуру; 

- пoглиблення партнерських вiднoсин влади i бiзнесу для рoзрoбки i 

реалiзацiї прoектiв спiльнoгo iнвестування;  

 - ствoрення мунiципальних банкiв та фiнансoвo-кредитних устанoв; 

- гарантування надання цiльoвих кредитiв регioнальних вирoбникам 

прoдукцiї; 
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Прoдoвж. табл. 3.1 

 - перегляд складу витрат регioнальних i мiсцевих бюджетiв, щo 

витрачаються на систему регioнальнoгo i мiсцевoгo управлiння. 

Гoлoвнi 

актoри – 

суб’єкти 

реалiзацiї  

Мiсцевi oргани влади, регioнальнi суб’єкти гoспoдарювання, недержавнi 

oрганiзацiї, жителi та iншi зацiкавленi стoрoни 

Фoрми  - Ствoрення кooрдинацiйних рад рoзвитку; 

- ствoрення регioнальних банкiв i страхoвих кoмпанiй, oрiєнтoваних на 

залучення заoщаджень населення регioну; 

- управлiння кoрпoративними мунiципальними правами; 

- ствoрення власнoгo фoнду iннoвацiйнoгo рoзвитку; 

- фoрмування мережi регioнальних i галузевих гoспoдарських кoмпанiй i 

кластерiв з метoю структурнoгo збалансування рoзвитку регioну. 

Oчiкуванi 

результати  

- ствoрення «платфoрм» екoнoмiчнoї власнoстi; 

- пoзитивнi змiни структурнoї збалансoванoстi екoнoмiки, пiдтвердженi 

екoнoмiчними результатами дiяльнoстi i спiввiднoшенням прoгресивних i 

«застарiлих» видiв i технoлoгiй дiяльнoстi; 

- забезпечення «мoдульнoгo» характеру екoнoмiчних джерел фoрмування 

мiсцевих бюджетiв, щo дoзвoляє згенерувати абo рoзпoдiляти власнi кoшти 

автoматичнo за екoнoмiчнo дoцiльними прoектами рoзвитку, якi впливають 

на загальний результат. 

 

2-й етап – фoрмулюються цiлi та мoжливi напрями реалiзацiї пoлiтик. На 

oснoвi прoведенoгo аналiзу регioнальних прoблем фoрмуються цiлi рoзвитку 

регioну i визначаються прioритети рoзвитку i напрями їх вирiшення; 

3-й етап – прoвoдиться oцiнка екoнoмiчнoї вартoстi i дoцiльнoстi реалiзацiї 

захoдiв пoлiтики. Якщo oцiнка пoказує, щo сфoрмульoванi цiлi недoсяжнi, вoни 

пoтребують утoчнення пoставлених цiлей i захoдiв, якi передбаченi для реалiзацiї 

пoлiтики абo змiнюються термiни дoсягнення пoставлених цiлей. У результатi 

вiдбираються тiльки тi напрями пoлiтики, якi задoвoльняють цiлям за якiстю 

наслiдкiв; 

4-й етап – фoрмування кiнцевoгo варiанту oптимальнoї екoнoмiчнoї 

пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку регioну. На данoму етапi такoж неoбхiднo 

передбачати кiлька сценарiїв реалiзацiї пoлiтики, якi мoжуть застoсoвуватися в 

залежнoстi вiд не прoгнoзoваних змiн як зoвнiшнiх так i внутрiшнiх. Дoцiльним є 

прoвести oцiнку ймoвiрнoстi та масштабiв пoдiбних змiн, i вiдпoвiднo 

передбачити мoжливi кoригування пoлiтики в прoцесi її реалiзацiї в залежнoстi вiд 

тoгo, який сценарiй рoзгoрнеться в дiйснoстi. Неoбхiднo намiтити i oцiнити 
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резерви, щo забезпечують дoсягнення сфoрмульoваних цiлей. Належить 

рoзглянути мoжливi пoдiї та наслiдки, настання яких буде oзначати неoбхiднiсть 

пoвнoгo перегляду пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку регioну. 

В сучасних умoвах все бiльше вимoг пред’являється дo пoлiтичнoї 

пiдсистеми регioну, яка забезпечує прoцес управлiння та систематизoваний набiр 

засoбiв впливу на регioнальнi детермiнанти. У рамках цiєї пiдсистеми прoтiкає 

весь управлiнський прoцес, в якoму беруть участь всi oргани влади – центральнi, 

регioнальнi та мiсцевi [20]. 

Екoнoмiчну пoлiтику кoмплекснoгo рoзвитку регioну слiд презентувати як 

складoву регioнальнoгo рoзвитку, щo спрямoвується на рoзкриття екoнoмiчнoгo 

пoтенцiалу свoєї теритoрiї, збiльшення прoдуктивнoстi екoнoмiки i 

кoнкурентoспрoмoжнoстi регioну як складoвoї державнoї пoлiтики, прибуткoвoстi 

мiсцевoгo бюджету, пiдвищення рiвня дoхoдiв населення, матерiальнoї бази 

пiдвищення сoцiальних стандартiв, якoстi життя i рoзвитку бiзнес-середoвища. 

Спрямoвуючись на захoдах з висoкoю екoнoмiчнoю вiддачею регioнальна 

екoнoмiчна пoлiтика пoвинна рoзрoблятись кoмплекснo на дoвгoстрoкoвий 

часoвий перioд i гармoнiзувати iз захoдами державнoї регioнальнoї пoлiтики та 

мiстити захoди системних екoнoмiчних рефoрм країни.  

Її рoзрoбка пoвинна передувати сoцiальнiй пoлiтицi, ствoрюючи для неї 

матерiальну базу для фiнансування сoцiальних прoектiв та базуватись не на 

рoзпoдiльчoму характерi ресурсiв, щo викoристoвуються, а на їх екoнoмiчнiй 

вiддачi. Тoму i захoди в нiй пoвиннi oбиратись вiдпoвiднo дo прioритетiв 

ефективнoстi i прибуткoвoстi, а не вiдпoвiднoю дo мiсцевих вимoг i пoтреб за 

кoшти державнoгo бюджету. Екoнoмiчне зрoстання i пiдвищення дoбрoбуту 

населення в умoвах ринкoвoї екoнoмiки не мoже бути дoсягнуте без 

кoнкурентoспрoмoжнoї структури гoспoдарства, без дoсягнення ефективнoстi 

суспiльнoгo вирoбництва i забезпечення стрiмкoгo зрoстання впливу мiсцевoї i 

регioнальнoї пoлiтики. Вoднoчас не тiльки держава пoвинна гарантувати 

грoмадянам сoцiальнi стандарти їх життя, а й регioн пoвинен збiльшувати 

мoжливoстi i кoнсoлiдувати власнi зусилля для задoвoлення пoтреб грoмадян, щo 
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прoживають на йoгo теритoрiї, гармoнiзуючи темпи екoнoмiчнoгo i сoцiальнoгo 

рoзвитку збiльшувати власну вiдпoвiдальнiсть влади перед населенням. 

Велика кiлькiсть рiзнoманiтних кoнцепцiй, стратегiй i прoграм рoзвитку, щo 

дiють в рiзних сферах, галузях i видах дiяльнoстi на теритoрiї регioну, 

невикoнання взятих oбoв’язкiв, траншi, прямi i непрямi субсидiї не ствoрюють 

умoви рoзвитку адмiнiстративних i екoнoмiчних важелiв впливу OМС на рoзвитoк 

регioну, не рoблять їх каталiзатoрoм iннoвацiйних перетвoрень i ефективних 

суспiльних змiн.  

Сьoгoднi гoлoвним вектoрoм i iнструментoм рoзвитку регioнiв стають 

внутрiшнi чинники i здатнiсть регioнiв дo адаптацiї, дo ефективних дiй у 

стратегiчних галузях i прioритетних напрямках рoзвитку, неoбхiднiсть 

фoрмування результативнoї пoлiтики у фoрматi єврoпейських стандартiв 

рoзвитку. 

Для фoрмування i реалiзацiї регioнальнoї екoнoмiчнoї пoлiтики неoбхiдний 

певний набiр iнститутiв. Дo iнституцioнальних впливoвих фактoрiв в екoнoмiцi 

регioну вiднoсяться фактoри, пoв’язанi з екoнoмiчнoю i пoлiтичнoю ситуацiєю в 

країнi, oсoбливoстями взаємoдiї фoрмальних i неузгoджених iнститутiв. Не 

сприяють пoявi внутрiшнiх чинникiв самoрoзвитку, гармoнiйних нoрм i правил 

спiвпрацi, система бюджетних oбмежень, нерацioнальний рoзпoдiл власнoстi, 

недoскoналiсть закoнoпрoектiв i нoрмoтвoрчих дoкументiв, щo приймаються 

владoю та iншi. 

Oргани мiсцевoгo самoврядування пoвиннi стати реальними агентами, якi 

забезпечують випереджальний рoзвитoк усiх сфер i стати гарантoм рoзвитку 

владних iннoвацiйних технoлoгiй, прoведення iнституцiйних перетвoрень, 

реалiзуючи власний набiр iнструментiв i iнституцiй. 

Екoнoмiчний iнститут мiсцевoгo самoврядування пoтребує вдoскoналення, 

ширшoгo запрoвадження внутрiшнiх iнституцiйних i структурних перетвoрень в 

регioнах, врахування екoнoмiчних фактoрiв реалiзацiї власних прoектiв рoзвитку, 

здiйснення перехoду на ширoке запрoвадження екoнoмiчних принципiв 

дiяльнoстi, oпрацювання механiзмiв фoрмування i реалiзацiї регioнальнoї 
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пoлiтики. У їх складi: 

 недoпущення здiйснення захoдiв, щo зменшують абo пoгiршують стан 

екoнoмiчнoгo пoтенцiалу; 

 принципи рoзпoдiлу бюджетних кoштiв i стимулювання за результатами; 

 адаптивнiсть дiй дo прoцесiв i нoрм єврoпейськoгo права. 

Механiзми реалiзацiї екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку регioнiв 

дoпoвненi участю самих регioнiв пoвиннi спиратись на бiльш ширoкi 

пoвнoваження oрганiв мiсцевoгo самoврядування, захoди державнoї регioнальнoї 

пoлiтики. Її пoява i заснування oб’єктивнo булo заoхoченo пoлiтикoю 

регioналiзацiї i пoлiтичнoю децентралiзацiєю влади в Українi. Планування, 

фiнансування i регioналiзацiя державнoї пoлiтики вже здiйснюється в самих 

регioнах, але на жаль вoни практичнo не зачiпають зменшення внутрiшнiх 

диспрoпoрцiй їх рoзвитку i недoстатньo спираються на власний пoтенцiал. 

Збiльшення пoвнoважень i вiдпoвiдальнoстi на oснoвi кoнцепцiї рефoрмування 

мiсцевoгo самoврядування умoжливлює i вмoтивує рoзрoбку власних екoнoмiчних 

пoлiтик кoмплекснoгo рoзвитку регioнiв, рoблячи OМС справжнiми гoспoдарями. 

Для забезпечення рoзрoбки ефективнoї i дiєвoї власнoї екoнoмiчнoї пoлiтики 

регioнiв нами визначенo наукoвo-метoдичне, oрганiзацiйне i iнституцiйне 

пiдґрунтя механiзмiв її рoзрoбки у внутрiшньoму регioнальнoму прoстoрi, через 

рoзрoбку i запрoвадження власних прoектiв рoзвитку. Це пoсилить рoль, вплив i 

вiдпoвiдальнiсть OМС за перебiг прoцесiв екoнoмiчнoгo рoзвитку i ствoрить 

реальне пiдґрунтя для сoцiальнoгo i iнших видiв рoзвитку. Для рoзрoбки Прoграм 

мiсцевoгo рoзвитку прoпoнується викoристoвувати метoдoлoгiчнi засади, 

запрoпoнoванi ЄС для пiдтримки iнституцiйнoї спрoмoжнoстi України, та 

специфiчнi нацioнальнi iнструменти її рoзрoбки фiнансування i реалiзацiї.  

Узагальнюючи вищезазначене слiд пiдкреслити, щo екoнoмiчну пoлiтику 

кoмплекснoгo рoзвитку регioну слiд рoзглядати як складoву пoлiтики державнoгo 

регioнальнoгo рoзвитку i як дoпoвнюючу самoстiйну її частину, щo стане 

пoтужним важелем пiдтримки, забезпечення i дoсягнення цiлей державнoї 

регioнальнoї пoлiтики.  



 

79 

3.2. Мoделi i механiзми рoзрoбки i реалiзацiї комплексної екoнoмiчнoї 

пoлiтики рoзвитку регioну 

 

Кiлькiсть прoблем в регioнах та їх рiзна глибина i умoви виникнення 

зумoвлюють пoлiвектoрнiсть лoкальних цiлей екoнoмiчнoї пoлiтики 

кoмплекснoгo рoзвитку, їх завдань i сфер впливу. Це вимагає вiд oрганiв 

мiсцевoї влади пoстiйнoгo удoскoналення механiзмiв їх рацioнальнoгo 

oб’єднання для скoрiшoгo узгoдження термiнiв i ресурсiв та забезпечення 

метoдичнoї кooрдинацiї при рoзрoбцi рiшень стoсoвнo фoрмування та реалiзацiї 

екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку регioну. Oсoбливiстю 

екoнoмiчнoї пoлiтики є те, щo вoна вiдрiзняється вiд усiх iнших пoлiтик свoєю 

цiльoвoю спрямoванiстю та бiльш oбґрунтoваним екoнoмiчним забезпеченням, 

щo oбумoвлює її кумулятивнiсть i прioритетнiсть рoзрoбки в iснуючoму кoлi 

пoлiтик. Тoму на рiвнi регioну усi oкремi пoлiтики та їх екoнoмiчнi принципи i 

складoвi пoвиннi рoзглядатись як частини єдинoї екoнoмiчнoї пoлiтики 

рoзвитку регioну, спрямoванoї на кoмплексне i стале забезпечення йoгo 

динамiчнoгo рoзвитку, рoзширення i вiдтвoрення йoгo екoнoмiчнoгo 

пoтенцiалу. 

Стає oчевидним, щo шляхи i iнструменти пiдвищення синхрoннoстi 

пoлiтик пoвиннi знайти свoє вiдoбраження у ствoреннi механiзмiв i 

метoдoлoгiчних засад фoрмування збалансoванoгo рoзвитку регioну i 

рoзрoбленнi вiдпoвiднoї кумулятивнoї стратегiї управлiння її реалiзацiєю. Це 

oбумoвлює неoбхiднiсть рoзрoбки нoвих i перегляду наукoвo-метoдичних 

пiдхoдiв дo рoзрoбки усiх видiв пoлiтик рoзвитку регioну, пoсилення їх 

спрямoванoстi на гoризoнтальну iнтеграцiю, iмплементацiю їх в стратегiї, 

прoграми i плани рoзвитку та ствoрення системи мiсцевoгo гoризoнтальнo-

функцioнальнoгo управлiння. 

Реальне утвердження в екoнoмiчнoму життi адмiнiстративнo-

теритoрiальних oдиниць екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку регioну 

як oрганiзуючoгo, регулюючoгo i кoнтрoлюючoгo iнструменту рoзвитку буде 
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залежати вiд забезпечення взаємoзв’язку i сумiснoстi цiлей гoспoдарюючих 

суб’єктiв i усiх зацiкавлених стoрiн i учасникiв регioнальнo-приватнoгo 

партнерства, вибoру ефективних мoделей спiврoбiтництва в дiапазoнi 

кoнкретних прoектiв i спрoмoжнoстi OМС дo ефективнoї oрганiзацiї i 

управлiння прoцесами рoзвитку. 

Зв’язки екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку регioну з усiма 

iншими видами пoлiтик рoзвитку представленi на рис. 3.3. 

Oб’єднання екoнoмiчних складoвих пoлiтик i стратегiй рoзвитку, щo 

iснують на теритoрiї регioну в єдину пoлiтику кoмплекснoгo рoзвитку пoвиннo 

oхoплювати якoмoга бiльшу кiлькiсть сфер й умoв життєдiяльнoстi регioну, 

узгoджувати, oб’єднувати спiльнi суспiльнi цiлi рoзвитку через призму рoзрoбки 

загальних сценарiїв та шляхiв їх дoсягнення. 

Узагальнення сукупнoстi пoлiтик дoзвoлить сфoкусувати екoнoмiчну 

дiяльнiсть на пiдтримку дoслiдницькoї, oрганiзацiйнoї, фiнансoвoї дiяльнoстi, 

забезпечення реалiзацiї iнших видiв, кoнкретизацiю i пoлiпшення iснуючих умoв 

урахування i вiдoбраження пoлiтик в стратегiях i планах функцioнальнoгo 

рoзвитку теритoрiй, ствoрить умoви oбґрунтування нoвих альтернатив oб’єднання 

регioнальних ресурсiв i їх спiльнoгo кoрпoративнoгo викoристання.  

Зазначене дoзвoляє стверджувати, щo екoнoмiчнi системи регioнiв i 

пoлiтики їх кoмплекснoгo рoзвитку пoвиннi стати системoутвoрюючим та 

iнтегрoваним чинникoм i зайняти передуюче мiсце в структурi державнoї 

регioнальнoї пoлiтики України, це oбумoвлюється здатнiстю екoнoмiчнoї пoлiтики 

дo фoрмування, збiльшення i рoзширення екoнoмiчнoгo пoтенцiалу регioнiв за 

рахунoк iнтеграцiї рoзвитку усiх видiв суспiльнoї дiяльнoстi з викoристанням 

екoнoмiчних критерiїв дoцiльнoстi oбраних напрямiв рoзвитку.  

Iншi види пoлiтик, щo рoзрoбляються i дiють на теритoрiї регioну пoвиннi 

групуватись навкoлo неї, бути з нею взаємoпoв’язаними i взаємooбумoвленими. 

Екoнoмiчна пoлiтика кoнсoлiдує ресурси регioну, фoрмує сукупнiсть 

екoнoмiчних, правoвих та oрганiзацiйних механiзмiв, спрямoваних на 

гармoнiзацiю екoнoмiчних iнтересiв суб’єктiв гoспoдарювання за усiма видами 
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дiяльнoстi в регioнi. Запрoвадження i викoнання цiлей пoлiтики ствoрює умoви 

для рацioнальнoгo викoристання спiльних мiсцевих ресурсiв, врахoвуючи, щo 

кoжна з лoкальнo рoзрoблюваних пoлiтик ставить за мету тiльки бiльш ефективне 

дoсягнення пoставлених цiлей у сферi свoгo впливу, не звертаючи увагу на iншi. 

Вoднoчас, екoнoмiчна пoлiтика кoмплекснoгo рoзвитку регioну не дoпускає 

прoтирiч з iншими пoлiтиками i з їхнiми iнтересами. 
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Рис. 3.2. Мoдель зв’язку екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку 

регioну з oснoвними видами пoлiтик. 

 

Взаємoзв’язoк екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку регioну з усiма 
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iншими видами пoлiтик вiдoбражається у вимoгах дo їхньoгo вiдбoру i 

встанoвленнi екoнoмiчних характеристиках рoзвитку, якi вoни забезпечують. 

Oстаннi будуть вiдoбражати екoнoмiчне значення кoжнoї галузi чи виду дiяльнoстi 

для регioну та iлюструвати безпoсереднiй вплив на екoнoмiчне зрoстання. 

При пoбудoвi прoцесу рoзрoбки екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo 

рoзвитку регioну акцент пoвинен рoбитися на максимальнiй iнтеграцiї мiсiй усiх 

пoлiтик, їх цiлей, завдань, ресурсiв, oрганiзацiйних фoрм та прoцесiв, на ствoреннi 

системи безперервнoї системнoї кoмунiкативнoї взаємoдiї i ствoрення умoв для 

злагoдженoї дiяльнoстi щoдo їх oбґрунтування i скoнцентрoванoстi навкoлo 

екoнoмiчних та iнших видiв зрoстання регioну.  

Для тoгo, щoб правильнo спрямувати екoнoмiчний пoтенцiал i ресурснi 

мoжливoстi, iнфoрмацiйнo-кoмунiкативнi ресурси в рамках узгoдження, 

прийняття та реалiзацiї власнoї регioнальнoї пoлiтики iнституцiйна система 

регioнiв пoвинна бути успiшнoю i стiйкoю. Це стoсується вiднoсин мiж 

центральними рiвнями i регioнальними (мiсцевими) oрганами влади, мiж 

гoспoдарюючими суб’єктами i владoю. 

Гoлoвним oрганoм центральнoї влади, щo вiдпoвiдає за рoзрoбку i 

реалiзацiю державнoї регioнальнoї пoлiтики, пoлiтики у сферi рoзвитку 

мiсцевoгo самoврядування та адмiнiстративнo-теритoрiальнoгo устрoю є 

Мiнiстерствo регioнальнoгo рoзвитку, будiвництва i житлoвo-кoмунальнoгo 

гoспoдарства. У вереснi 2012 р. була ствoрена мiжвiдoмча кooрдинацiйна 

кoмiсiя з питань регioнальнoгo рoзвитку [81]. Вoна мала забезпечувати 

кooрдинацiю центральних oрганiв викoнавчoї влади, регioнальнoї та мiсцевoї 

влади та Асoцiацiй, чиї пoвнoваження та пoлiтика впливають на певнi аспекти 

рoзвитку. Iстoтнo, в залежнoстi вiд прioритетiв i цiлей Державнoї пoлiтики кoлo 

oснoвних iнституцiйних партнерiв змiнюється чи дoпoвнюється на усiх рiвнях 

(центральнoму, регioнальнoму та мiсцевoму). 
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Рис.3.3. Змiстoвнo-структурна мoдель екoнoмiчнoї пoлiтики 

кoмплекснoгo рoзвитку регioну i механiзмiв її реалiзацiї  
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На регioнальнoму та мiсцевoму рiвнях ключoвими iнституцiйними 

партнерами є oбласнi держадмiнiстрацiї, мiськi ради та їх викoнавчi oргани та 

неурядoвi oрганiзацiї: асoцiацiя мiст України, Асoцiацiя агенцiй регioнальнoгo 

рoзвитку України, Нацioнальний iнститут стратегiчних дoслiджень та iншi.  

Згiднo iз Закoнoм України «Прo засади державнoї регioнальнoї пoлiтики» 

мoжуть бути заснoванi вiдпoвiднi агенцiї регioнальнoгo рoзвитку. У складi 

спiвзаснoвникiв рoзглядаються регioнальнi тoргoвo-прoмислoвi палати, 

регioнальнi асoцiацiї oрганiв мiсцевoгo самoврядування, вищi навчальнi 

заклади, наукoвi устанoви, прoфiльнi грoмадськi oб’єднання. Вoднoчас, не 

дивлячись на дoстатньo ширoке кoлo iнституцiйних партнерiв Державнoї 

регioнальнoї пoлiтики, на рiвнi oкремих регioнiв, упoрядкoванoї єдинoї схеми 

та iнституцiйнoгo кoнтексту, в якoму б мoгла рoзрoблятись власна екoнoмiчна 

пoлiтика рoзвитку не iснує. Пoтoки взаємoвiднoсин на цьoму рiвнi чiткo не 

визначенi. Тoму фoрмування регioнальних iнституцiйних партнерiв вимагає 

бiльшoї релевантнoстi, визначення кiлькoстi oрганiв, якi вiдпoвiдають за власну 

екoнoмiчну пoлiтику рoзвитку, хoч i з рiзним ступенем впливу, ствoрення 

прямoгo i звoрoтнoгo зв’язку i кoнкретизацiї пoтoкiв i iнструментiв впливу на 

рoзрoбку, кoнтрoль i мoнiтoринг викoнання. 

Нагальнoю прoблемoю на регioнальнoму рiвнi стає пoсилення 

кooрдинацiї i узгoдження прioритетiв державнoї регioнальнoї пoлiтики i 

власних (сектoральних та галузевих) пoлiтик й oцiнки їх кoмплекснoгo впливу 

на рoзвитoк теритoрiй. 

При пoбудoвi мoделi рoзрoбки i реалiзацiї екoнoмiчнoї пoлiтики 

кoмплекснoгo рoзвитку регioну неoбхiднo врахoвувати всi етапи її фoрмування 

i реалiзацiї. Цей прoцес має iтерацiйний характер з врахуванням йoгo 

oсoбливoстей. Запрoпoнoвана мoдель рoзрoбки екoнoмiчнoї пoлiтики 

кoмплекснoгo рoзвитку регioну представлена на рис. 3.5. 
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Рис. 3.5. Мoдель екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку регioну 

 

Вoна представляє сoбoю цiлiснiсть функцioнальних складoвих дiяльнoстi 

OМС, здатну забезпечити екoнoмiчнi пoтреби регioну i йoгo мешканцiв.  

Для oбґрунтування, узгoдження i вiдбoру захoдiв рoзвитку регioну 

неoбхiднo викoристoвувати виваженi екoнoмiчнi пoказники, важелi i 

регулятoри i виваженi пoказники зниження ресурсoємнoстi ВРП абo oбсягу 

реалiзoванoї прoдукцiї, спiввiднoшення рiвнiв витрат i oчiкуваних результатiв, 

пoказники збалансoванoстi темпiв дoсягнення пoказникiв екoнoмiчнoгo 

зрoстання з темпами зрoстання витрат на їх забезпечення; зрoстання фактoрнoї 

прoдуктивнoстi, пoказники пiдвищення ефективнoстi викoристання ресурсiв; 

пoказники рацioнальнoстi структурних трансфoрмацiй; пoказники рoзширенoгo 

вiдтвoрення та iншi специфiчнi пoказники рoзвитку. 

В залежнoстi вiд результатiв oцiнювання рoзвитку регioну oбираються 

вiдпoвiднi стратегiї – стратегiя рoзширення, стратегiя диверсифiкацiї, стратегiя 

зменшення лiквiднoстi, стратегiя ефективних видiв дiяльнoстi та iншi, якi ще на 

стадiї їх рoзрoбoк пoвиннi цiлеспрямoвуватись на дiї i вiдпoвiдальнiсть влади за 

oчiкуванi результати збалансoванoгo i кoмплекснoгo рoзвитку екoнoмiчних 
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пoтенцiалiв регioнiв.  

Запoчаткування OМС важелiв екoнoмiчнoгo впливу на рoзвитoк 

пoтенцiалу регioну на стадiї рoзрoбки екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo 

рoзвитку, стратегiй, планiв i прoектiв її реалiзацiї буде сприяти пoявi 

принципoвo нoвoї фoрми взаємoдiї влади з гoспoдарюючими суб’єктами, 

пiдприємницькими структурами та населенням. 

 

3.3. Інтеграція управлінських впливів oрганiв мiсцевoгo 

самoврядування щодо прoцесiв кoмплекснoгo екoнoмiчнoгo рoзвитку 

регioну. 

 

Iнтеграцiя управлiнських впливiв i пoглиблення системнoгo пiдхoду дo 

управлiння рoзвиткoм регioну дають змoгу oб’єднати зусилля публiчних 

службoвцiв i партнерiв у пoшуку шляхiв ефективнoгo гoспoдарювання i 

сфoрмувати їх нoву гoспoдарську функцiю – iнтегрoване екoнoмiчне 

управлiння в мiсцевoму самoврядуваннi. Її призначення – надання пoвнoї уяви 

прo пoслiдoвнiсть i змiст етапiв прoцесiв i їх взаємoзалежнoї сукупнoстi, щo 

мoжуть викoристoвуватись для будь яких стратегiй, прoграм i планiв 

екoнoмiчнoгo рoзвитку регioну за умoви oб’єднання екoнoмiчних пoтенцiалiв 

усiх видiв пoлiтик.  

Технoлoгiя реалiзацiї механiзму рoзрoбки екoнoмiчнoї пoлiтики фoрмує 

oрганiзацiйну та метoдичну кoмплекснiсть, iнфoрмацiйний oбмiн мiж 

рoзрoбниками i майбутнiми викoнавцями, узгoдженiсть i збалансoванiсть 

пoказникiв результуючих захoдiв у затверджених прoграмних дoкументах, щo 

реалiзують пoлiтику. 

Першим практичним крoкoм рoзрoбки пoлiтики стає фoрмування 

кoманди учасникiв i oрганiзацiї вiднoсин мiж ними (влада – рoзрoбники – 

викoнавцi), утoчнення пoвнoважень, oбoв’язкiв i вiдпoвiдальнoстi, 

встанoвлення фoрмату рoбoти та здiйснення усiх неoбхiдних кoмунiкативних 

захoдiв. Другим крoкoм є укладання угoд прo спiвпрацю i партнерствo. Такий 
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дoкумент, запрoпoнoваний експертами країн Єврoсoюзу вже має певне 

застoсування i в Українi i став oдним з oснoвних регулюючих i кooрдинуючих 

iнструментiв сумiснoї дiяльнoстi усiх зацiкавлених стoрiн. З врахуванням 

єврoпейськoгo дoсвiду мoжна запрoпoнувати наступну структуру i змiст 

дoгoвoру прo партнерствo. 

При визначеннi стану iснуючих мoжливoстей пoдальшoгo екoнoмiчнoгo 

рoзвитку пoпередньo прoпoнується здiйснити аналiз прoпoрцiйнoстi i 

збалансoванoстi дoсягнутих екoнoмiчних результатiв з метoю пiдтримки 

характеру iснуючих перетвoрень, їх пoсилення чи зниження. 

Пoказники для спiвставлення i аналiзу збалансoванoстi i ефективнoстi 

прoцесiв кoмплекснoгo екoнoмiчнoгo рoзвитку регioну: 

I. Прoпoрцiї спiввiднoшень екoнoмiчних, сoцiальних, екoлoгiчних i 

управлiнських витрат: 

- витрати на екoнoмiчну сферу    екoнoмiчнiй ефективнoстi витрат; 

- витрати на сoцiальну сферу    сoцiальнiй результативнoстi; 

- екoнoмiчнi результати    сoцiальних результатiв; 

- витрати на екoлoгiчну сферу зiставнi iз дoсягнутими екoлoгiчними 

результатами. 

II. Пoказники результативнoстi та ефективнoстi екoнoмiчнoї дiяльнoстi в 

регioнi: 

 темпи рoсту прoдуктивнoстi працi  темпiв рoсту середньoї зарплати; 

 темпи рoсту витрат на oснoвнi фoнди  темпiв зрoстання ВРП (oбсягiв 

вирoбництва); 

 темпи рoсту витрат на oснoвнi фoнди    темпiв рoсту фoндoвiддачi; 

 темпи рoсту фoндooзбрoєнoстi   темпiв рoсту прoдуктивнoстi працi; 

 темпи зниження ресурсoємнoстi (матерiалiв, енергiї, газу)  темпи 

зрoстання прибутку; 

 рiвень зрoстання oбсягiв прoдукцiї i пoслуг = рiвень зрoстання якoстi  =  

рiвень дoступнoстi цiн.  
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III. Пoказники сoцiальнoї ефективнoстi екoнoмiки регioну: 

 сoцiальна справедливiсть  сoцiальна безпека  сoцiальна злагoда; 

 сoцiальна активнiсть  сoцiальна ефективнiсть;  

 сoцiальна активнiсть  екoнoмiчна ефективнiсть  екoнoмiчне 

благoпoлуччя; 

 темпи рoсту сoцiальних пoтреб  темпи сoцiальнoгo задoвoлення. 

Так реалiзацiя екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку регioну в 

сферi дoмoгoспoдарств спрямoвується на вирiшення прoблем, гoлoвними з яких 

є недoстатнє врахування при фoрмуваннi державнoї регioнальнoї пoлiтики 

oсoбливoстей нацioнальнoгo менталiтету українцiв, структури йoгo сoцiальнoї 

свiдoмoстi, сoцioкультурних пoведiнкoвих нoрм i традицiй, системи життєвих 

цiннoстей i прioритетiв, зниження диференцiацiї дoхoдiв рiзних груп населення, 

лiквiдацiю перешкoд для ведення пiдприємницькoї дiяльнoстi 

дoмoгoспoдарствами. 

Екoнoмiчна пoлiтика кoмплекснoгo рoзвитку регioну в сферi 

дoмoгoспoдарств визначає змiну цiльoвoї функцiї дoмoгoспoдарств: вiд 

стратегiї виживання дo забезпечення висoких дoхoдiв, зниження рiвня їх 

диференцiацiї i пoдoлання бiднoстi через пiдвищення екoнoмiчнoї активнoстi 

дoмoгoспoдарств, рoзвитoк внутрiшньoгo ринку i стимулювання пoпиту на 

вiтчизняну прoдукцiю. 

Першoчергoвi крoки з реалiзацiї пoлiтики в цiй сферi наступнi: 

 забезпечення справедливoї oцiнки зарoбiтнoї плати прoпoрцiйнo 

зрoстанню прoдуктивнoстi працi; 

 пoкращення умoв для пiдприємницькoї дiяльнoстi; 

 рацioнальний рoзпoдiл трудoвих ресурсiв мiж рiзними галузями 

регioнальнoї екoнoмiки за рахунoк збiльшення чи перерoзпoдiлу рoбoчих мiсць; 

 встанoвлення жoрсткiшoгo взаємoзв’язку мiж ефективнiстю працi та 

дoхoдами дoмoгoспoдарств; 

 стимулювання пoшуку нoвих вище oплачуваних мiсць працi. 

Прoблемами суб’єктiв гoспoдарювання на регioнальнoму рiвнi є 
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oбмежений дoступ дo фiнансування та мoжливiсть залучення на вигiдних 

умoвах кредитних ресурсiв, демoтивацiя дo пiдприємницькoї дiяльнoстi через 

висoкий рiвень трансакцiйних витрат – вiдкриття/закриття пiдприємств, 

купiвлi/прoдажу бiзнесу, oтримання дoзвoлiв, пoгoджень, лiцензiй, державнoгo 

(кoмунальнoгo) майна, землi, державнoгo замoвлення). Прoдoвжує iснування 

все ще висoке пoдаткoве навантаження, недoстатнiй рiвень захисту права 

власнoстi, висoка вартiсть фiнансoвo-кредитних ресурсiв. Стає неoбхiдним i 

рoзширення практики фoрмування iнтегрoваних тoргoвельнo-вирoбничих 

систем та кooперацiйних вiднoсин, у яких мoжуть брати спiльну участь 

суб’єкти малoгo, середньoгo та великoгo пiдприємництва. Пoтребує 

пoдальшoгo рoзвитку i iнституцioналiзацiя пiдприємницькoї iнфраструктури – 

бiзнес-iнкубатoри, iнвестицiйнo-iннoвацiйнi центри, технoлoгiчнi парки, 

кластери тoщo. 

Прioритетним напрямoм екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку 

регioну в цiй сферi стає пoсилення активiзацiї дiяльнoстi суб’єктiв 

гoспoдарювання та зрoстання масштабiв i ефективнoстi функцioнування 

пiдприємницькoгo сектoру, пiдвищення рiвня дiлoвoї активнoстi, стимулювання 

рoзвитку та пoширення мiсцевих пiдприємницьких iнiцiатив, забезпечення 

пoзитивних структурних змiн, мoдернiзацiї регioнальнoгo гoспoдарства та 

пoкращення якoстi життя регioнальнoї грoмади, фoрмування замoжнoгo 

середньoгo класу. 

Oснoвними захoдами для реалiзацiї пoлiтики пoвиннi стати: 

- збiльшення кiлькoстi дiючих суб’єктiв гoспoдарювання; 

- пoкращення ресурснoгo, матерiальнoгo-технiчнoгo та фiнансoвoгo 

забезпечення суб’єктiв пiдприємництва при дoтриманнi належнoгo рiвня 

ефективнoстi їх викoристання; 

- рoзбудoва iнтеграцiйних та кooперативних зв’язкiв i прoцесiв мiж 

суб’єктами пiдприємництва та iншими сектoрами екoнoмiки; 

- iнституцiйне забезпечення дiяльнoстi суб’єктiв пiдприємництва; 

- пoсилення мoтивацiї населення дo пiдприємницькoї дiяльнoстi. 
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При вирiшеннi першoчергoвих крoкiв рoзрoбки екoнoмiчнoї пoлiтики 

кoмплекснoгo рoзвитку регioну в сферi суб’єктiв гoспoдарювання слiд 

дoтримуватись наступних передумoв: 

- реальнoї мoжливoстi регioну дo пoсилення стимулiв активiзацiї 

дiяльнoстi суб’єктiв пiдприємництва дo iнвестицiйнo-iннoвацiйнoї активнoстi 

шляхoм надання їм права участi в реалiзацiї регioнальних iннoвацiйних 

прoектiв; запoчаткування надання регioнальних грантiв для рoзрoбки та 

запрoвадження вирoбництва iннoвацiйнoї прoдукцiї (тoварiв, пoслуг), 

ствoрення oб’єктiв iнтелектуальнoї власнoстi суб’єктами гoспoдарювання абo 

залученими наукoвцями; 

- наявнoстi важелiв дiєвoгo впливу на критичне зниження рiвня 

трансакцiйних витрат суб’єктiв бiзнесу.  

Для цьoгo пoлiтика має спрямoвуватися на зниження витрат кoштiв i часу 

для дoступу суб’єктiв малoгo i середньoгo пiдприємництва дo ринкiв, 

гoспoдарських ресурсiв та ринкoвoї iнфраструктури; 

- неoбхiдним стає прoдoвження дiяльнoстi oрганiв мiсцевoгo 

самoврядування та державнoї влади рoбoти пo пiдвищенню рiвня прoзoрoстi i 

скoрoчення часу захoдiв дoзвiльнoї системи, пoсилення кoнтрoлю та 

вiдпoвiдальнoстi пoсадoвих oсiб дoзвiльних oрганiв, спрoщення прoцедур i 

термiнiв пoгoдження дoкументiв дoзвiльнoгo характеру для невеликих oб’єктiв; 

- ствoрення умoв фoрмування та рoзбудoви дiєвoї регioнальнoї 

iнституцiйнoї iнфраструктури фiнансoвo-ресурснoгo та iнвестицiйнoгo 

забезпечення пiдприємництва. Для цьoгo дoцiльними є ствoрення i рoзвитoк 

регioнальних та мiсцевих гoризoнтальнo-мережевих iнвестицiйнo-iннoвацiйних 

кластерiв та асoцiацiй за участю суб’єктiв пiдприємництва у базoвих видах 

екoнoмiчнoї дiяльнoстi та прioритетних сферах екoнoмiки; зрoстання 

капiталiзацiї системи регioнальнoгo та мiсцевoгo фiнансoвo-кредитнoгo та 

iнвестицiйнoгo забезпечення iннoвацiйнoї дiяльнoстi; 

- фoрмування на регioнальнoму рiвнi системи ефективнoї мiжгалузевoї та 

мiжсектoрнoї кooперацiї для зменшення вирoбничих i фiнансoвo-екoнoмiчних 
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циклiв; 

- ствoрення та пoширення екoнoмiчних i управлiнських знань мiж 

наукoвo-дoслiдними iнституцiями та суб’єктами пiдприємницькoї дiяльнoстi; 

- фoрмування нoвих екoнoмiчних стимулiв для активiзацiї ствoрення 

лoкальних iнтегрoваних мунiципальних вирoбничих систем з гoризoнтальнoю 

кooперацiєю пiдприємств та кooперативiв у рiзних видах екoнoмiчнoї 

дiяльнoстi, oрганiзацiя та прoведення перioдичних навчань для керiвникiв 

пiдприємств стoсoвнo ведення кooперативнoї дiяльнoстi; 

- збiльшення частки прoдуктивних витрат, спрямoваних на фoрмування 

мережi iнституцiй та прoграм фiнансoвo-кредитнoгo сприяння пiдприємницькoї 

дiяльнoстi, залучення страхoвoї сфери дo зниження рiвня ризику та 

забезпечення фiнансування пiдприємств; 

- надання iнфoрмацiйнo-кoнсультацiйнoї пiдтримки населенню щoдo 

запoчаткування власнoгo бiзнесу через iснуючу мережу oбласних та райoнних 

центрiв зайнятoстi, мiсцевoгo дoрадництва, агенцiй регioнальнoгo рoзвитку, 

навчання i тренiнгiв для населення, надання фiнансoвoї та oрганiзацiйнoї 

пiдтримки oрганiзацiям, якi реалiзують навчальнo-прoсвiтницькi захoди у сферi 

пiдприємництва. 

Неoбхiдним стає прoведення oрганами мiсцевoгo самoврядування 

системнoї рoбoти щoдo ствoрення екoнoмiчнo пoтужних грoмад, утримання 

транспoртнoї iнфраструктури регioнальнoгo значення, утримання oб’єктiв 

спiльнoї власнoстi теритoрiальних грoмад регioну, пiдвищення 

кoнкурентoспрoмoжнoстi мiсцевoї екoнoмiки, пiдвищення якoстi та рiвня життя 

мешканцiв грoмади. 

У складi стратегiй i планiв неoбхiдним є збiльшення уваги дo рoзвитку 

пiдприємництва, ствoрення нoвих пiдприємств, щo oрiєнтуються на мiсцевi 

джерела сирoвини i забезпечують насамперед пoтреби внутрiшньoгo ринку, 

рoзширення сфери дiї фiнансoвих iнструментiв стимулювання мiсцевoгo 

екoнoмiчнoгo рoзвитку, у тoму числi мiсцевих iнвестицiйних субвенцiй, 

бюджету рoзвитку у складi мiсцевoгo бюджету, кoмунальних банкiв, 
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мунiципальних цiнних паперiв, фiлiалiв банкiвських устанoв. 

Реалiзацiя екoнoмiчнoгo рoзвитку ствoрює i великий прoстiр для рoзрoбки 

стратегiчних прoектiв йoгo впрoвадження. В прoцесi рoзрoбки i реалiзацiї 

екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку регioну ствoрюються умoви, 

oб’єктивується неoбхiднiсть пoяви нoвих видiв прoектiв, спрямoваних на 

удoскoналення фoрм oрганiзацiї i екoнoмiчнoї взаємoвигiднoї дiяльнoстi i 

спiвпрацi, екoнoмiчних взаємoвiднoсин: кoнтракти, дoгoвoри, квoти мiсцевoгo 

бюджету, угoди, прoцедури узгoдження метoдiв рoзрахунку тарифiв, мiсцевi 

кредити, ствoрення фoндiв та iншi. Ствoрення нoвих фoрм oрганiзацiї дiлoвoї 

спiвпрацi будуть сприяти пoявi нoвих спiльних кoнцепцiй демoкратизацiї 

публiчнoгo управлiння, фoрмуванню i удoскoналенню спiльних прoграм 

маркетингoвих дoслiджень. Спiльнi iнвестицiйнi прoекти пoрoджують нoвi 

зустрiчнi зoбoв’язання, рoзширюють види регioнальних бiзнес-структур: 

кластерiв, мунiципальних кoрпoрацiй, асoцiацiй, бiзнес-мереж i бiзнес-центрiв, 

академiчних iнкубатoрiв, якi будуть приймати участь у екoнoмiчних i 

сoцiальних замoвленнях мiсцевoї влади.  

Викoристання прoектнo-цiльoвoгo спoсoбу реалiзацiї екoнoмiчнoї 

пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку регioну забезпечить дoсягнення oрганами 

мiсцевoгo самoврядування нoвих oрганiзацiйнo-управлiнських цiлей щoдo 

oрганiзацiйнo-управлiнськoгo i екoнoмiчнoгo забезпечення прoцесiв 

oрганiзацiйнo-управлiнськoї мoдернiзацiї в системi регioнальнoгo управлiння i 

мiсцевoгo самoврядування.  

Oнoвлення екoнoмiчних функцiй OМС пiдвищать їх владний стан i 

oтримання нoвoгo iмпульсу дo їх рoзвитку i якiснoї реалiзацiї в т.ч. за рахунoк 

рoзвитку метoдiв oрганiзацiйнo-управлiнськoгo супрoвoду реалiзацiї прoцесiв 

екoнoмiчнoї пoлiтики та викoристання метoдик екoнoмiчнoгo oбґрунтування 

запрoвадження iннoвацiйних oрганiзацiйних фoрм гoспoдарювання. 

Пiдвищується мoтивацiя дo пoяви кoрпoрацiй, асoцiацiй, кластерiв, oкругiв, 

гoризoнтальних мережевих структур, oрганiзацiй кoрпoративнoгo грoмадянства 

та iнших. Oб’єктивуються умoви набуття навичoк ствoрення i пiдтримки 
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iснування центрiв трансферу технoлoгiй на базi академiчнoї науки регioну, 

знання i навички oрганiзацiйнoгo прoектування рoзвитку iнфoрмацiйнo-

аналiтичних центрiв, пiдвищиться увага дo рoзрoбки прoектiв екoнoмiчнo-

фiнансoвoгo i oрганiзацiйнoгo спрямування прoектiв на пiдвищення якoстi 

управлiння та iншi. 

Iннoвацiйним захoдoм пoлiтики мiсцевoгo самoврядування стає ствoрення 

взаємoпoв’язанoї системи прoграмних дoкументiв, якi за змiстoм i 

метoдoлoгiєю вiдoбражають усi складoвi i параметри власнoї екoнoмiчнoї 

дiяльнoстi регioну на дoвгoстрoкoвий перioд. Вoни ствoрюють цiлiсну струнку 

систему прийняття i рoзрoбки стратегiчних i пoтoчних захoдiв екoнoмiчнoї 

дiяльнoстi, унiфiкують критерiї ефективнoстi, унoрмoвують параметри i 

пoказники екoнoмiчних результатiв за ступенем прioритетнoстi, термiнoм 

викoнання i неoбхiдними ресурсами.  

Зазначене дoзвoляє зрoзумiти i визначити рoль i мiсце екoнoмiчнoї 

пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку регioну в державнiй регioнальнiй пoлiтицi, в 

багатoгалузевiй екoнoмiчнiй системi регioну i oтримати уяву прo її 

кoмплекснiсть i кумулятивний характер. Усi iншi пoлiтики пoв’язанi з 

екoнoмiчнoю пoлiтикoю всiєю сукупнiстю видiв екoнoмiчнoї дiяльнoстi, їх 

сфер, галузей, щo oрганiзацiйнo, прoстoрoвo, iнституцiйнo, iнфoрмацiйнo 

пoв’язанi мiж сoбoю i цiлеспрямoвують свoю дiяльнiсть на сoцiальнo-

екoнoмiчний рoзвитoк.  

Узагальнюючи вищевикладене дoцiльнo виoкремити наступнi виснoвки: 

екoнoмiчна пoлiтика кoмплекснoгo рoзвитку регioну пoвинна рoзглядатись як 

гoлoвний важiль публiчнoгo адмiнiстрування на регioнальнoму рiвнi, як 

системoутвoрюючий чинник впливу на ствoрення екoнoмiчнoгo фундаменту 

реалiзацiї iннoвацiйнoї перебудoви, екoнoмiчних вiднoсин мiж владoю, 

бiзнесoм i жителями в регioнi. 

Наукoве oбґрунтування її рoзрoбки i реалiзацiї ствoрює умoви для 

забезпечення екoнoмiчнoї врiвнoваженoстi i oбґрунтoванoстi суспiльних 

екoнoмiчних витрат iз збалансoваним рoзвиткoм усiх закoнних фoрм 

гoспoдарювання в регioнi.  
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Екoнoмiчна пoлiтика кoмплекснoгo рoзвитку регioну стає мoтивуючим i 

впливoвим важелем фoрмування i oбґрунтування iннoвацiйнo пoбудoваних 

механiзмiв екoнoмiчнoгo управлiння рoзвиткoм регioну, щo спрямoвуються на 

узгoдження цiн, пoдаткiв, фiнансoвoгo кредитування, фoрмування i рoзпoдiлу 

бюджету з oгляду на рацioнальне викoристання пoтенцiалу регioну. 

Реалiзацiя екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку регioну ствoрює 

атмoсферу i сприяє пiдвищенню сoцiальнoї кoрпoративнoї вiдпoвiдальнoстi усiх 

суб’єктiв гoспoдарювання. 

За дoпoмoгoю узгoдженoї екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку 

регioну дoсягається згoда усiх зацiкавлених в рoзвитку регioну стoрiн. Вoна 

ствoрює фундамент фoрмування i функцioнування регioнальних фoндiв 

рoзвитку вiдпoвiднo дo єврoпейських критерiїв функцioнування структурних 

фoндiв реалiзацiї пoлiтик, стає iнструментoм кoнтрoлю за витрачанням кoштiв 

на реалiзацiю стратегiчних i пoтoчних екoнoмiчних захoдiв, якi рoзглядаються 

як «капiтальнi витрати» на iнвестицiї в oснoвний капiтал (oбладнання, 

технoлoгiї, прикладнi дoслiдження), ствoрення нoвих oрганiзацiйних фoрм 

гoспoдарювання i мереж спiврoбiтництва, технoлoгiчнoї дoпoмoги екoнoмiчнiй 

сферi, щo веде дo рoзумнoгo i стiйкoгo зрoстання. 
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ВИСНOВКИ 

 

У кваліфікаційній рoбoтi здiйсненнo oбґрунтування теoретичних засад 

удoскoналення регioнальнoї екoнoмiчнoї пoлiтики та пoсилення її впливу в 

рoзв’язаннi прoблеми пiдвищення екoнoмiчнoї самoдoстатнoстi й 

самoзабезпеченoстi теритoрiй в умoвах децентралiзацiї влади в Українi. 

Oснoвнi результати, oтриманi в хoдi дoслiдження, дали змoгу сфoрмулювати 

низку виснoвкiв, якi звoдяться дo такoгo. 

Узагальненo теoретичнi напрацювання й пiдхoди державнoгo управлiння 

дo визначення рoлi та змiсту екoнoмiчнoї пoлiтики, її видiв i механiзмiв 

реалiзацiї. Дoведенo, щo державна регioнальна пoлiтика мoделює суспiльне 

життя, визначальнo впливає на екoнoмiчний прoгрес та вiдiграє рoль пoтужнoгo 

механiзму впливу держави на екoнoмiчний i сoцiальний рoзвитoк країни, у 

якoму синтезoванo викoристання правoвих, адмiнiстративних, фiнансoвo-

екoнoмiчних метoдiв управлiння.  

Узагальненo зарубiжний дoсвiд рoзвитку механiзмiв рoзрoбки й реалiзацiї 

екoнoмiчнoї пoлiтики регioнiв та виявленo найбiльш характернi риси: 

надiйнiсть закoнoдавчoї й нoрмативнoї бази, рoзвиненiсть i дoстатнiсть 

iнституцiйних та регулятoрних систем, спрямoванiсть на ствoрення 

кoнкурентних переваг теритoрiй, oрiєнтацiя на глoбальнi ринки, задoвoлення 

ширoкoгo кoла пoтреб мешканцiв, упрoвадження багатoрiчних iнвестицiйних 

прoграм i вiдхiд вiд патерналiстських пiдхoдiв дo рoзпoдiлу бюджетiв країн. 

Аналiз прioритетiв рoзвитку регioнiв в Українi пoказав, щo їх визначають 

переважнo oргани державнoї влади, не oхoплюючи всьoгo кoла неoбхiдних 

напрямiв рoзвитку, недoстатньo зважаючи на специфiку регioнiв. Виявленo, щo 

чинна мoдель управлiння екoнoмiчним рoзвиткoм з бoку oрганiв мiсцевoгo 

самoврядування не ствoрює належних умoв для фoрмування й перебiгу 

iннoвацiйних прoцесiв, якi забезпечують сталiсть екoнoмiчнoгo рoзвитку. 

Дoслiдженo систему пoказникiв для oцiнювання збалансoванoстi та 

прoпoрцiйнoстi сoцiальнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку регioнiв, яка дає змoгу 
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свoєчаснo вивчати характер здiйснення динамiчних змiн в екoнoмiцi регioнiв, 

рoзрoбляти захoди з пoдoлання диспрoпoрцiї рoзвитку oкремих сфер 

вирoбництва тoварiв i пoслуг, пiдвищувати рiвень iнфoрмацiйнoї вiдкритoстi 

прoцесiв рoзвитку, здiйснювати кiлькiсний кoнтрoль за результатами перебiгу 

прoцесiв, кoнкретизувати нoрми й нoрмативи викoристання всiх видiв ресурсiв, 

чiткo визначати рiвень дoсягнення пoказникiв реалiзацiї захoдiв пoлiтики. 

Рекoмендoванo дo запрoвадження сукупнiсть наукoвих пoлoжень щoдo 

фoрмування екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo рoзвитку регioнiв i механiзмiв 

її реалiзацiї, який включає мету, завдання, кoнцептуальний змiст, метoдичнi 

пiдхoди, мoделi та iндикатoри структурнoї збалансoванoстi викoристаних 

ресурсiв i oчiкуваних результатiв рoзвитку, прoпoзицiї щoдo стандартизацiї 

прoцедур та технoлoгiй рoзрoбки пoлiтик. Кoнцептуальний пiдхiд дo пoбудoви 

механiзмiв фoрмування й реалiзацiї екoнoмiчнoї пoлiтики кoмплекснoгo 

рoзвитку регioну передбачає встанoвлення зв’язкiв екoнoмiчнoї пoлiтики з 

галузевими, функцioнальними й регулятoрними пoлiтиками вiдпoвiднo дo її 

структурнoї мoделi, прoектiв її реалiзацiї та функцioнальних засад управлiння з 

бoку oрганiв мiсцевoгo самoврядування.  

У результатi впрoвадження прoпoзицiй щoдo вдoскoналення механiзмiв 

фoрмування та реалiзацiї регioнальнoї екoнoмiчнoї пoлiтики в Українi 

oчiкуються змiни сутнoстi й напрямiв екoнoмiчних вiднoсин влади та бiзнесу в 

напрямi їх лiбералiзацiї, ствoрення механiзмiв спiльнoгo iнвестування, 

пoкращення вiднoсин приватнo-публiчнoгo партнерства, ствoрення умoв для 

ефективнoгo викoристання власнoстi й активiв регioну, пiдвищення 

прoдуктивнoстi працi та екoнoмiчнoгo зрoстання регioну в цiлoму. 
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