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досліджено теоретичні та методологічні засади регіональної політики розвитку. досліджено сучасний 
інструментарій забезпечення регіонального розвитку. аналіз сучасного стану механізму підтримки регіо-
нального розвитку. аналіз особливостей закордонного досвіду реалізації державної підтримки розвитку 
регіонів. досліджено інноваційні підходи до реалізації механізму державної підтримки розвитку регіонів. 
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Постановка проблеми. сучасна практика 
відносин між державою і регіонами, а та-

кож між окремими регіонами свідчить, що полі-
тика вирівнювання, яка спрямована на підтримку 
менш економічно та соціально розвинутих тери-
торій, не дає необхідного результату. Політика ви-
рівнювання спрямована на досягнення певної еко-
номічної рівноваги між регіонами, що об'єктивно 
досить проблематично забезпечити як у най-
ближчій, так і у віддаленій перспективі. Більш 
дієвою є політика стимулювання територіального 
розвитку. вона має на меті вживання заходів на 
державному і регіональному рівнях щодо макси-
мального використання наявних матеріальних, 
трудових, організаційних і фінансових можливос-
тей. для того щоб така політика стала ефектив-
ним важелем розвитку як регіонів, так і їх скла-
дових (адміністративно-територіальних одиниць), 
необхідно використовувати методи економічного 
регулювання. такі методи можуть застосовува-
тися як у масштабах країни, так і в масштабах 
окремого регіону й адміністративно-територі-
альної одиниці (населеного пункту, району). від 
повноти використовуваного інструментарію еко-
номічного регулювання залежить можливість за-
безпечення поступального регіонального розвит-
ку. у зв’язку з цим, одним з актуальних завдань 
стає розробка нових й удосконалення існуючих 
методів, прийомів, механізмів економічного регу-
лювання регіонального розвитку.

сучасна практика регіонального розвитку від-
значається непостійністю та неузгодженістю при 
використанні окремих способів і методів еконо-
мічного регулювання. тому, саме впровадження 
в практику організаційних та економічних ме-
ханізмів, здатних адаптувати його до умов ре-
гіонального розвитку забезпечить поступальний 
розвиток як окремих регіонів, так і всієї держави 
в цілому. тим самим економічне регулювання ре-
гіонального розвитку одержить необхідну адап-
тацію до умов конкретних регіонів.

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
теоретичним і прикладним аспектам вирішення 
багатогранних проблем щодо формування меха-
нізмів державної підтримки регіонального роз-
витку присвячено праці о. амоші, о. алимова, 
в. Бондаренка, М. Бутка, василенка, в. геєця, 
з. герасимчук, с. гриценка, Б. данилишина, 
М. долішнього, с. дорогунцова, в. дубницького, 
в. захарченка, л. ковальської, т. Пепи, с. сонь-

ка, д. стеченка, в. удовиченка, в. худолєй, 
л. чернюк, М. чумаченка, с. Шкарлета та інші. 
розв’язання різнопланових завдань ефектив-
ного розвитку регіонів досліджували зарубіжні 
вчені, серед яких особливо відзначаються пра-
ці е. алаєва, к. астапова, а. вебера, о. гран-
берга, П. друкера, М. колосовського, в. лєксина, 
а. льоша, а. Маршала, Ф. Перру, М. Портера, 
дж. Фрідмана, й. Шумпетера.

виділяючи належне теоретичній та практич-
ній цінності існуючих науково-прикладних на-
працювань, існує потреба у розробці напрямів 
удосконалення державної підтримки розвитку 
регіонів в умовах економічної кризи та загострен-
ня воєнного конфлікту на території україни.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. основні проблеми сучасного 
регіонального розвитку іноді розуміють звужено, 
лише як суто економічні. звичайно, всі виниклі пи-
тання потрібно вирішувати найбільш ефективними 
шляхами. однак головна мета все ж має полягати 
у створенні та підтримці в регіонах сприятливого 
соціально-економічного середовища, бажано без-
конфліктного, сприянні вирішенню місцевих ре-
гіональних проблем, підтримці інтеграційних сти-
мулів – як у регіонах, так і між ними.

мета статті. головною метою цієї роботи є по-
глиблення теоретичних положень щодо механіз-
му державної підтримки регіонального розвитку 
та обгрунтування напрямів його удосконалення.

виклад основного матеріалу. з перших ро-
ків незалежності уряд україни приділяв увагу 
регулюванню розвитку регіонів. свідченням цьо-
го є постанови кабінету Міністрів про розробку 
програм соціально-економічного розвитку окре-
мих регіонів 1993, 1995 рр. [1; 2]. у теперішній час 
регіональна політика україни здійснюється на 
основі законодавчих актів, жоден з яких не міс-
тить визначення понять «державна регіональна 
політика» та «регіональний розвиток», про зміст 
та тлумачення яких, навпаки, активно дискуту-
ють вчені та урядовці.

державна регіональна політика є однією 
з важливих складових національної стратегії со-
ціально-економічного розвитку.

у концепції державної регіональної політики 
та відповідному законопроекті 2008 р. [2] регіональ-
ний розвиток трактується як виключно позитив-
ні зміни у соціальних, економічних, екологічних, 
гуманітарних, етнонаціональних процесах на рів-
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ні регіонів відповідно до загальних цілей держав-
ної стратегії розвитку. визначення регіонального 
розвитку за аналогічним законопроектом 2010 р. 
дещо інше. воно не містить ознаки «позитивні» 
для змін, що відбуваються у регіоні, акцентує ува-
гу на процесі змін, а не на змінах, як результаті. 
отже, регіональний розвиток за цим законопроек-
том – це «процес соціальних, економічних, еколо-
гічних, гуманітарних та інших змін у регіонах» [2]. 
суб’єктами регіонального розвитку згідно вищена-
ведених документів визнаються учасники програм 
та проектів регіонального розвитку [1; 2].

основні проблеми сучасного регіонального 
розвитку іноді розуміють звужено, лише як суто 
економічні. звичайно, всі виниклі питання по-
трібно вирішувати найбільш ефективними шля-
хами. однак головна мета все ж має полягати 
у створенні та підтримці в регіонах сприятли-
вого соціально-економічного середовища, бажано 
безконфліктного, сприянні вирішенню місцевих 
регіональних проблем, підтримці інтеграційних 
стимулів – як у регіонах, так і між ними [3].

важливими передумовами поступального роз-
витку регіонів є забезпечення найбільш сприятли-
вого режиму функціонування регіональної еконо-
мічної системи і забезпечення позитивної динаміки 
зміни основних її параметрів. у першому випадку 
серед цих передумов можна виділити інституційні 
умови, самостійність регіонів, місцеве самовряду-
вання, механізм господарювання, економічне регу-
лювання (державне і локальне) тощо. для другої 
групи це будуть збалансованість і пропорційність 
розвитку, використання різних видів капіталу 
(уречевленого, людського, фінансового) та ін.

цей перелік не виключає й інших чинни-
ків. наприклад, «до основних чинників роз-
витку території можна віднести такі як рин-
кова кон'юнктура (поточний стан економіки, 
діловий клімат, перспективи збільшення терито-
рії); інституційні ринки (наявність інфраструк-
тури розвитку бізнесу); транспортно-географічне 
розташування; трудові ресурси (віковий склад, 
безробіття, якість трудових ресурсів, їх кваліфі-
кація і професіоналізм); науково-технічний по-
тенціал території; фінансово-економічні чинники 
(умови інвестицій, баланс доходів і витрат, рі-
вень рентабельності суб'єктів господарювання); 
організаційні чинники (ефективність системи 
управління, відносини між рівнями влади, відно-
сини влади і суб'єктів господарювання, наявність 
стратегії розвитку території та програм соціаль-
но-економічного розвитку, ступінь участі гро-
мадськості в процесі управління розвитком те-
риторії); підприємництво та держава (діяльність 
і активність громадських організацій, організації 
із захисту прав, інвестиційних фондів й інші ін-
формаційні фактори); маркетинг території (імідж 
території, ступінь просування і конкурентоспро-
можності території, діяльність та активність 
зМі, наявність сайтів в інтернеті)» [4].

економічну сутність механізму управлін-
ня регіональним розвитком визначають цільо-
ва спрямованість, рівень економічної діяльнос-
ті та специфіка об'єкта управління, принципи 
функціонування. «При цьому на форму прояву 
механізму управління регіональним розвитком 
впливають чинники як ендогенного, так і екзоген-
ного характеру. Перші визначають поелементну 

структуру даного механізму і містять суб'єкти 
управління та їх повноваження, тип і характер їх 
взаємодії, форму правового й організаційно-фі-
нансового забезпечення, склад і характер інстру-
ментів (методів) управління. екзогенні чинники 
обумовлюють цільову спрямованість і конкретну 
форму функціонування. до основних із них мож-
на віднести: рівень економічної сфери та об'єкт 
управління; тип макроекономічної системи, обу-
мовлений співвідношеннями механізмів коор-
динації діяльності (стихійного та ієрархічного) 
суб'єктів господарювання; фазу господарського 
циклу функціонування економіки на відповідно-
му рівні й у певному періоді» [5, с. 44].

Bажливою умовою забезпечення регіональ-
ного розвитку є процес стимулювання господар-
ської діяльності на відповідній території. Під сти-
мулюванням регіонального розвитку розуміється 
використання відповідних методів, спрямованих 
на забезпечення такого режиму функціонуван-
ня, при якому мінімізуються витрати виробни-
цтва і максимізується можливий дохід, а також 
використання преференцій і пільг для суб'єктів 
господарювання, що вирішальною мірою впли-
вають на темпи економічного і соціального роз-
витку регіону. особливо важливим стимулюван-
ня є для залучення і використання інвестицій, 
обмеженість яких відчувається постійно. вихо-
дячи з того, що «велика частина чинників, які 
визначають ступінь сприятливості інвестиційно-
го клімату, діє на регіональному рівні, політика 
стимулювання інвестицій у розвинутих країнах 
є прерогативою місцевих органів влади» [6, с. 7].

стимулювання регіонального розвитку забез-
печується з використанням спеціальних інстру-
ментів, які можна класифікувати на: економічні 
ресурси, нормативно-правові ресурси та адмі-
ністративні. крім того, ці інструменти можна 
кваліфікувати відповідно їх специфічних харак-
теристик: стимулюючі і обмежуючі, прямі і не-
прямі, активні і пасивні. наприклад, «до прямих 
заходів стимулювання належать: субсидії, піль-
гові позики, податкові пільги, в тому числі за ра-
хунок використання прискореної амортизаційної 
політики. основна особливість допомоги, що на-
дається, полягає в тому, що вона надається одно-
разово, а не у вигляді постійної фінансової під-
тримки окремим підприємствам. така допомога 
має сприяти структурній перебудові, а не кон-
сервації нежиттєздатних підприємств» [7, с. 21]. 
непрямі заходи мають сприяти спільному поліп-
шенню інвестиційного клімату, що дозволяє ско-
рочувати масштаби прямої фінансової допомоги. 
Їх основа – розвиток господарської інфраструк-
тури, що широко розуміється: від доріг до підго-
товки робочої сили. Можна виділити такі заходи: 
створення і модернізація локальної інфраструк-
тури, необхідної для функціонування різних га-
лузей господарства, розвиток мережі державної 
інфраструктури (представництва міністерств, 
митні та прикордонні переходи тощо) безпо-
середньо у вибраному ареалі або поблизу ньо-
го, здійснення наукових досліджень і створення 
інформаційних систем тощо. Прямі інструмен-
ти територіального розвитку (нормативні акти) 
впливають лише на симптоми проблеми, тоді як 
непрямі – найчастіше стримують або вирішують 
саму проблему.
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досить важливим і не менш складним для за-

безпечення регіонального розвитку є його еконо-
мічне регулювання. Багато в чому проблема еко-
номічного регулювання регіонального розвитку 
обумовлена прагненням держави надавати від-
повідну підтримку менш розвинутим в економіч-
них відносинах регіонам, що знаходить втілення 
в так званій політиці вирівнювання. у світовій 
практиці вирівнювання є міжбюджетними відно-
синами, тобто фінансовою підтримкою регіональ-
них і муніципальних бюджетів [8, с. 23].

основними способами вирівнювання еконо-
мічних і соціальних можливостей різних за сво-
їм потенціалом регіонів виступають вертикальне 
і горизонтальне бюджетне вирівнювання. Метою 
вертикального бюджетного вирівнювання є за-
безпечення достатньої фінансової бази для реа-
лізації бюджетних повноважень усіх рівнів влади. 
основою механізму вертикального вирівнювання 
бюджетної системи є законодавче закріплення 
за кожним бюджетним рівнем фінансування кон-
кретних сфер діяльності, відповідних розмежуван-
ню предметів відання і повноважень між центром 
і регіонами, а також розмежування бюджетної 
відповідальності між центральними державними 
і регіональними органами влади й управління за 
ефективність використання бюджетних ресурсів. 
Мета горизонтального бюджетного вирівнюван-
ня полягає в забезпеченні єдиного стандартного 
рівня споживання державних послуг мешканця-
ми різних регіонів країни шляхом вживання єди-
них формалізованих методів розподілу державної 
фінансової допомоги нижчим бюджетам. Меха-
нізм горизонтального бюджетного вирівнювання 
орієнтований на вирішення двоєдиного завдання 
з одного боку, це вирівнювання рівня споживання 
державних послуг із територій, а з іншого – ви-
рівнювання вартості державних послуг для кож-
ного рівня влади [9, с. 36].

у систему методів забезпечення регіонального 
розвитку входить комплексне обстеження мож-
ливих результатів, засноване на аналізі й контр-
олі реалізації запропонованих заходів. економіч-
ний аналіз будь-якого регіону країни передбачає 
його вивчення з різних позицій: освоєності те-
риторії, соціально-економічної ефективності його 
діяльності, обсягів виробництва і ролі регіону 
в економіці країни [10, с. 19]. іншими словами, 
регіональний аналіз соціально-економічного роз-
витку здійснюється з метою вирішення двох 
основних завдань: визначення рівня інтеграль-
ної оцінки розвитку регіонів для визначення 
провідних і тих, що «відстають»; побудова сітки 
районування україни за комплексом соціально-
економічних характеристик з метою виділення 
соціально-економічних районів як цілісних утво-
рень, які можуть використовуватися як об'єкти 
державної регіональної політики.

для досягнення основних пріоритетів держав-
ної регіональної політики, які полягають в усу-
ненні регіональних диспропорцій та забезпеченні 
сталого розвитку у 2005 р. було прийнято закон 
україни «Про стимулювання розвитку регіонів» 
[11], у якому запроваджено й дотепер функціо-
нуючий механізм взаємодії держави та регіонів, 
який полягає в укладанні між кМу та обласни-
ми радами спеціальної угоди щодо регіонального 
розвитку на основі програмно-цільового підходу 

та принципу концентрації коштів бюджетів усіх 
рівнів. згідно цього закону у 2006 р. було при-
йнято державну стратегію регіонального розвит-
ку на період до 2015 р. [11], метою якої визначе-
но зростання конкурентоспроможності регіонів, 
їх сталого розвитку та оновлення технологічної 
бази виробництва, що призведе до зростання 
продуктивності та зниження рівня безробіття.

ухвалення державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року, а також ухва-
лення згаданого проекту закону україни «Про 
засади державної регіональної політики», у яко-
му визначено, що «регіональні стратегії розвитку 
розробляються на період дії державної стратегії 
регіонального розвитку україни» [11], що акту-
алізує необхідність модернізації регіональних 
стратегій, і у т.ч. – за рахунок застосування но-
вих підходів до формулювання стратегічних прі-
оритетів регіонального розвитку.

Проблеми формулювання пріоритетів у чин-
них регіональних стратегіях:

1. відсутність єдиного підходу до визначен-
ня пріоритетів у всіх стратегіях регіонального 
розвитку в україні, внаслідок цього – звуження 
поняття «пріоритет» та невідповідність його стра-
тегічному виміру регіонального розвитку. здебіль-
шого, це відбувалося внаслідок орієнтації місце-
вих органів виконавчої влади на короткострокові 
цілі регіонального розвитку та, відповідно, не вра-
хування ними довгострокових цілей розвитку.

2. відсутність схеми означення регіонально-
го пріоритету та його словесного формулювання. 
відсутність логічної схеми означення пріоритету – 
тобто процедури, за якою визначається пріоритет, 
призводить до того, що «пріоритет» не є значущим 
для розвитку території, не створює довгострокові 
стимули для розвитку регіонів. зокрема, таке фор-
мулювання пріоритету, як «сільське господарство 
і агропромисловий комплекс» (у первинних стра-
тегіях) не давало відповіді на питання, яким чином 
і з якою метою розвивати аПк, натомість пере-
творення цього пріоритету на «створення кластерів 
в аПк за рахунок розвитку високотехнологічного 
агропромислового виробництва» одразу акцентує 
увагу на механізмі, за яким буде розвиватися аг-
ропромисловий комплекс.

3. неузгодженість пріоритетів регіонально-
го розвитку із пріоритетами, визначеними у дер-
жавній стратегії регіонального розвитку (чинній 
на момент прийняття стратегій регіонального 
розвитку). важливим є узгодження регіональних 
пріоритетів розвитку з пріоритетами розвитку, 
визначеними у чинній державній стратегії, що 
обумовлено необхідністю формування єдиного 
поля дії центральних та місцевих органів вико-
навчої влади і органів місцевого самоврядування 
у сфері регіональної політики. стратегічного зна-
чення набуває й ініціативність місцевих органів 
влади та органів місцевого самоврядування щодо 
формулювання і документального закріплення 
пріоритетів розвитку. зокрема, аналізуючи про-
цес виходу економіки кожного регіону з кризово-
го стану, можна побачити, що ті місцеві органи 
влади й органи місцевого самоврядування, які 
проводили активну антикризову політику – здій-
снювали пошук інвесторів, залучали кредити, 
проводили реструктуризацію галузей промисло-
вості – мали кращі результати розвитку у підпо-
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рядкованих їм регіонах. така ініціативність орга-
нів публічної влади має стати нормою, основою 
управління регіональним розвитком.

4. недостатній зв’язок регіональних пріори-
тетів регіону із пріоритетами розвитку сусідніх 
регіонів у контексті активізації міжрегіонального 
та транскордонного співробітництва. економіка 
кожного регіону має тісні взаємозв’язки з еконо-
міками інших регіонів, і у першу чергу – сусідніх. 
відповідно, пріоритети розвитку сусідніх регіонів 
певною мірою мають бути взаємопов’язаними. 
у первинних регіональних стратегіях неможливо 
було оцінити ступінь зв’язку пріоритетів певних 
регіонів із пріоритетами сусідніх регіонів. не ві-
дображалися й питання, що мали спільне зна-
чення для даного регіону та сусідніх з ним регіо-
нів. зокрема, це видно з висвітлення у первинних 
стратегіях таких питань, як міжрегіональне 
та транскордонне співробітництво, які або були 
відсутні у первинних стратегіях, або прописува-
лись дуже стисло і без суттєвого змістового на-
повнення, загальними фразами. 

5. нечітке визначення або взагалі відсут-
ність механізмів фінансування стратегічних прі-
оритетів регіонального розвитку. комплексне 
формулювання стратегічних пріоритетів регіо-
нального розвитку та завдань щодо їх досягнен-
ня не є дієвим без чіткого визначення джерел 
і способів фінансування пріоритетів. у первин-
них стратегіях способи фінансування пріори-
тетів, як правило, вказувались абстрактно, без 
прив’язки до конкретних завдань. це призводило 
до неможливості визначення порядку і способів 
фінансування пріоритетів і, як наслідок, до роз-
порошення обмежених коштів на фінансування 
завдань, що не мали прямого впливу на вирі-
шення комплексних, стратегічних проблем регіо-
нального розвитку. Поряд з цим, у питаннях фі-
нансування акцент робився на бюджетні кошти, 
яких завжди є обмаль, водночас необхідність по-
шуку додаткових джерел не прописувалася.

Повноцінне функціонування регіону зокрема 
та країни загалом залежить від розвитку еко-
номіки. вкладення коштів, яке здійснюється за 
допомогою інвестицій, дає змогу забезпечити 
розширене відтворення, що є одним з основ-
них показників економічного зростання. одни-
ми з джерел такого фінансування є капітальні 
інвестиції. водночас розвиток економіки в кра-
їні не є рівномірним. цілком допустимим є при-
пущення, що одні регіони функціонують краще 
та ефективніше, а інші, відповідно, гірше.

на сьогодні одним із ключових інструментів 
розвитку на регіональному рівні є регіональні (об-
ласні) цільові програми розвитку (рцП). Порядок 
розроблення, моніторингу та звітності про ви-
конання обласних / районних цільових програм 
регламентуються Методичними рекомендаціями, 
розробленими Міністерством економіки україни 
у 2006 р. відповідні нормативні документи затвер-
джуються у кожній області / районі окремо.

згідно з цими документами, опис рцП 
має включати таку інформацію: проблеми, на 
розв’язання якої спрямована програма; мету; пе-
релік завдань і заходів; обґрунтування шляхів 
і засобів розв’язання проблеми, обсягів та дже-
рел фінансування, строки виконання завдань, 
заходів; координація та контроль за ходом ви-

конання програми. окрім описової частини, рцП 
містить ряд додатків – паспорт, план ресурсного 
забезпечення по роках, перелік завдань, захо-
дів та показників виконання, форми проміжних 
та підсумкового звітів. 

Методичні рекомендації Міністерства еконо-
міки україни, на основі яких у кожній області/
районі діють нормативні документи про порядок 
розроблення обласних/районних цільових про-
грам, моніторингу та звітності про їх виконання, 
строго регламентують основні стадії ініціюван-
ня, підготовки, порядку проходження експер-
тизи, погодження та затвердження, здійснення 
контролю за виконанням. При цьому жодних 
вимог щодо відповідності регіональних (облас-
них / районних) цільових програм регіональним 
стратегіям розвитку не передбачено. основними 
підставами для розроблення програми є існуван-
ня проблеми на рівні регіону, розв'язання якої 
потребує залучення бюджетних коштів; наяв-
ність у місцевому бюджеті реальної можливос-
ті ресурсного забезпечення виконання заходів 
програми та відповідність мети програми пріо-
ритетним напрямам розвитку регіону. ця «відпо-
відність» розробниками програм трактується до-
статньо вільно і вони на свій розсуд декларують 
чи ні відповідність програми до стратегії регіо-
нального розвитку. 

україна – не перша і не остання країна, яка 
здійснює пошук механізмів і форм поєднання 
економічних інтересів держави та агентів адмі-
ністративно-територіальних утворень, що пере-
бувають під її юрисдикцією. Потреба в критич-
ному переосмисленні наявних концептуальних 
засад промислової політики регіонів на предмет 
їх «розв’язувальних здатностей» значною мірою 
зумовлена зміною режиму відтворення економіч-
ного життя в країні. у цьому насамперед доціль-
но розглянути світовий досвід наукових уявлень 
про місію (призначення) регіональної промисло-
вої політики, роль держави в її здійсненні, місце 
цієї політики в системі державного регулювання 
економічного життя суспільства, її взаємозв’язок 
із макро- та мікрогосподарською політикою, ме-
ханізми реалізації зазначеної політики [12, с. 32].

значення промисловості в економічному 
розвитку провідних країн світу сьогодні важ-
ко переоцінити. саме промисловість забезпечує 
мультиплікативний ефект в економіці в цілому, 
формуючи попит на сировину, енергетичні ре-
сурси, робочу силу, створюючи найбільші обсяги 
доданої вартості. це відноситься як до великих, 
так і до середніх, а також малих економічно роз-
винених країн, «нових індустріальних країн», а 
також до країн, що розвиваються.

стратегічними орієнтирами сучасної регіо-
нальної політики в розвинутих зарубіжних кра-
їнах є такі:

1) фокусування регіональної політики здій-
снюється на людей, їх навички та інноваційні 
можливості;

2) регіони враховують невикористаний по-
тенціал, шукають можливості для розвитку, а не 
лише розв’язують існуючі суперечності;

3) стратегії регіонального розвитку включа-
ють заходи щодо вирішення питань сталого роз-
витку та добробуту людини, а не лише економіч-
ного зростання;
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4) заходи стратегії регіонального розвитку 

та підвищення конкурентоспроможності підкріп-
лені відповідними фінансовими ресурсами і роз-
поділяються переважно на конкурсній основі.

отже, практика багатьох країн світу, особли-
во Польщі, Франції, сШа, канади, свідчить про 
ефективність планування економіки і територі-
ального управління в умовах високорозвинених 
ринкових відносин.

на державному рівні проголошено, що регу-
лювання соціально-економічного розвитку регіо-
нів належить до пріоритетних завдань держав-
ного управління, є одним із ключових питань 
у процесі становлення нової моделі соціально-
орієнтованої ринкової економіки в україні, ваго-
мим механізмом забезпечення територіальної ці-
лісності та стабільності в державі. однак на разі 
відсутність обгрунтованої політики регіонально-
го розвитку держави призводить до зростання 
територіальних диспропорцій та загострення 
економічних, політичних і соціальних проблем. 
вищезазначена проблема актуалізує пошук, роз-
робку і впровадження в практику нових механіз-
мів державної підтримки соціально-економічного 
розвитку регіонів, застосування адекватних ме-
тодів управління регіональним розвитком.

аналізуючи сучасний стан соціально-еконо-
мічного регіонального розвитку в нашій державі, 
теоретичні та практичні підходи до визначення 
основних завдань в управлінні регіональним роз-
витком можна сказати, що в державному управ-
лінні регіональним розвитком на сьогодні існує 
значний ряд проблем, вирішення яких має стати 
одним із чинників стабілізації ситуації в нашій 
державі та формування умов для подальшого 
розвитку регіонів та країни в цілому.

з метою забезпечення ефективного державно-
го управління соціально-економічними процеса-
ми в регіоні, для вирішення стратегічних завдань 
перш за все необхідна розробка довгострокового 
плану дій, котрий має погоджувати різні елементи 
державної економічної та соціальної політики з ре-
сурсними і фінансовими можливостями регіону.

відповідно до сучасних реалій соціально-еко-
номічного розвитку регіонів ми пропонуємо скон-
центрувати увагу на таких пріоритетах. Перший 
пріоритет повинен концентруватися на створенні 
оптимальних умов, які б надавали регіонам мож-
ливість розкрити свій потенціал і ефективно ско-
ристатися конкурентними перевагами регіональ-
ної економіки.

другий пріоритет має містити завдання і за-
ходи, спрямовані на недопущення поглиблення 
регіональних диспропорцій та створення інфра-
структури задля співпраці різних регіонів укра-
їни в рамках конкретних проектів.

третій пріоритет повинен окреслювати необ-
хідність створення бази для реалізації ефектив-
ної регіональної політики — механізмів та ін-
струментів державного управління регіональним 
розвитком, які б відповідали вимогам часу.

для ефективного регіонального соціально-еко-
номічного розвитку варто чітко визначити факто-
ри котрі сприяють підвищенню його конкуренто-
спроможності [13]. для цього потрібне проведення 
спеціального дослідження або діагностики з ме-
тою вибору й оцінки таких факторів конкурен-
тоспроможності, що показують наявність у те-

риторії певних властивостей, затребуваних або 
особливо важливих для споживача при рішенні 
питання про розміщення виробництв, переміщен-
ні вантажу або відвідуванні даного місця. на по-
чатковому етапі аналізу території варто викорис-
товувати маркетингову «метрику», що відображає 
стандартизовану вибірку основних показників 
маркетингових аспектів життєдіяльності терито-
рії. При проведенні діагностики крім традиційних 
інструментів маркетингу, як от swot аналіз, 
Pest аналіз, портфельний аналіз тощо, виправ-
дане використання моделювання [14, с. 156]. При 
цьому досліджувана територія описується систе-
мою факторів різної природи, взаємозв'язків між 
ними й початковими тенденціями зміни.

Підвищення якості державного управління 
регіональним розвитком має забезпечуватися за 
рахунок виконання таких завдань: підвищення 
ефективності діяльності місцевих органів влади, 
удосконалення взаємовідносин між місцевими 
державними структурами та фізичними і юри-
дичними особами шляхом упровадження системи 
електронного урядування; створення ефективної 
системи підготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців центральних та місцевих органів вико-
навчої влади, органів місцевого самоврядування 
у сфері державного управління регіональним 
розвитком; удосконалення системи моніторингу 
ефективності використання бюджетних коштів, 
посилення відповідальності місцевих органів 
виконавчої влади за ефективне використання 
ресурсів, спрямованих на розв'язання соціаль-
но-економічних проблем розвитку регіонів; ви-
значення ролі громадських об'єднань у форму-
ванні, упровадженні та здійсненні контролю за 
реалізацією пріоритетних напрямів розвитку 
регіонів; розроблення інституційного механізму 
управління процесом взаємодії органів виконав-
чої влади та громадських об'єднань для забез-
печення їх участі у формуванні, упровадженні 
та здійсненні контролю за реалізацією пріори-
тетних напрямів розвитку регіонів; створення 
системи управління державним сектором еконо-
міки з визначенням функцій, ролі та місця міс-
цевих органів виконавчої влади, органів місцево-
го самоврядування щодо управління державною 
власністю; створення кадрового резерву керів-
них працівників органів виконавчої влади та ор-
ганів місцевого самоврядування та забезпечення 
систематичної роботи з особами, включеними до 
такого резерву, у тому числі проведення їх ста-
жування та навчання в різних регіонах країни; 
розвиток органами державної влади інформацій-
них послуг для громадян, туристів, ділових ко-
ристувачів, пов'язаних з іншими адміністратив-
ними послугами, зокрема з іншими питаннями 
та послугами, охопленими заходами втручання 
щодо регіонального розвитку (наприклад, інфор-
маційні послуги для осіб, котрі шукають роботу).

висновки і пропозиції. аналіз поточного стану 
і пріоритетів соціально-економічного розвитку ре-
гіонів україни в контексті європейської інтеграції 
дозволив конкретизувати проблеми регіональної 
економіки та обґрунтувати необхідність викорис-
тання певного теоретико-методологічного підґрун-
тя для їх вирішення. економіка регіонів україни 
у порівнянні з розвинутими країнами Єс функціо-
нує в умовах низького рівня узгодження інтересів 



«Молодий вчений» • № 12 (64) • грудень, 2018 р. 644

е
к

о
н

о
м

іч
н

і 
н

а
у

к
и

економічних суб’єктів, що першочергово проявля-
ється у неврівноваженості механізмів централі-
зованого та децентралізованого регулювання те-
риторіального розвитку. Проблеми не достатнього 
фінансового забезпечення реалізації програм еко-
номічного розвитку регіонів, низької якості надання 
державних послуг на місцях, повільного вирішен-
ня екологічних завдань тісно пов’язані з процесом 
формування місцевих бюджетів, який у теперішніх 
умовах не відповідає принципам економічної сис-
темної динаміки і тому обумовлює поширення яви-
ща «тіньової економіки». 

доведено, що перед регіональними господар-
ськими комплексами з’являються нові перспек-
тиви розвитку, зумовлені впливом наступних 
чинників. По-перше, це продовження децентра-
лізації влади та передачі доходних джерел бюд-
жету на рівень громад. цей чинник є важливим 
для впливу на соціально-економічне становище 
саме регіонів. важливими для розвитку регіонів 
є санкції у зовнішній торгівлі. а по-друге, зміна 
конфігурації міжрегіональної взаємодії всере-
дині країни та поява нових виробничо-збутових 
зв’язків регіонів на зовнішніх ринках. внаслідок 
дії цього чинника з’являється необхідність по-
ступової зміни структури виробництва в регіо-
нах, що надає регіонам нові можливості у фор-
муванні нішевих виробництв, зміні спеціалізації, 
упровадженні інноваційних технологій. 

Підвищення якості державного управління регіо-
нальним розвитком має забезпечуватися за рахунок 
виконання таких завдань: підвищення ефективності 
діяльності місцевих органів влади, удосконалення 
взаємовідносин між місцевими державними струк-
турами та фізичними і юридичними особами шля-

хом упровадження системи електронного уряду-
вання; створення ефективної системи підготовки 
та підвищення кваліфікації фахівців центральних 
та місцевих органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування у сфері державного управлін-
ня регіональним розвитком; удосконалення системи 
моніторингу ефективності використання бюджетних 
коштів, посилення відповідальності місцевих органів 
виконавчої влади за ефективне використання ресур-
сів, спрямованих на розв'язання соціально-еконо-
мічних проблем розвитку регіонів; визначення ролі 
громадських об'єднань у формуванні, упровадженні 
та здійсненні контролю за реалізацією пріоритетних 
напрямів розвитку регіонів; розроблення інституцій-
ного механізму управління процесом взаємодії орга-
нів виконавчої влади та громадських об'єднань для 
забезпечення їх участі у формуванні, упровадженні 
та здійсненні контролю за реалізацією пріоритет-
них напрямів розвитку регіонів; створення системи 
управління державним сектором економіки з визна-
ченням функцій, ролі та місця місцевих органів ви-
конавчої влади, органів місцевого самоврядування 
щодо управління державною власністю; створення 
кадрового резерву керівних працівників органів ви-
конавчої влади та органів місцевого самоврядуван-
ня та забезпечення систематичної роботи з особами, 
включеними до такого резерву, у тому числі прове-
дення їх стажування та навчання в різних регіонах 
країни; розвиток органами державної влади інфор-
маційних послуг для громадян, туристів, ділових ко-
ристувачів, пов'язаних з іншими адміністративними 
послугами, зокрема з іншими питаннями та послу-
гами, охопленими заходами втручання щодо регіо-
нального розвитку (наприклад, інформаційні послу-
ги для осіб, котрі шукають роботу).
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СУЩноСть, анализ и СоверШенСтвование  
механизма региональной политики развития

аннотация
исследованы теоретические и методологические основы региональной политики развития. исследова-
но современный инструментарий обеспечения регионального развития. анализ современного состояния 
механизма поддержки регионального развития. анализ особенностей зарубежного опыта реализации 
государственной поддержки развития регионов. исследованые инновационные подходы к реализации 
механизма государственной поддержки развития регионов.
ключевые слова: региональная политика, механизм региональной политики развития, регион, регио-
нальное развитие, региональные целевые программы развития.
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essenCe, anaLYsIs and IMprOVeMent  
Of the MeChanIsM Of regIOnaL deVeLOpMent pOLICY

summary
the theoretical and methodological principles of regional development policy are explored. the modern 
tool for regional development is explored. analysis of the current state of the mechanism for supporting 
regional development. analysis of peculiarities of foreign experience in the implementation of state sup-
port for the development of regions. innovative approaches to implementation of the mechanism of state 
support for the development of regions are investigated.
Keywords: regional policy, mechanism of regional development policy, region, regional development,  
regional target development programs.


