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Досліджується роль процесів регіоналізації та децентралізації у розвитку ресурсного потенціалу регіону 
за допомогою реалізації принципів досконалого управління на прикладі європейських країн. З’ясовується, 
що досвід розвитку ресурсного потенціалу регіонів Європейського Союзу (ЄС) є актуальним для України, 
оскільки він може бути застосований в різних умовах. Встановлюється, що основна мета регіональної по-
літики ЄС полягає у зменшенні нерівності в рівнях розвитку ресурсного потенціалу найбільш розвинених 
і найбільш відсталих регіонів. Розглянуто особливості державного регулювання розвитку ресурсного по-
тенціалу регіону на прикладі Данії, Німеччини, Італії, Швеції. Зроблено висновок, що ефективність роз-
витку ресурсного потенціалу кожного регіону в значній мірі залежить від скоординованої діяльності всіх 
адміністративно-територіальних структур і державного регулювання соціально-економічних процесів. Без-
посередньою реалізацією політики повинні займатися координаційні органи відповідного рівня управління.
Ключові слова: державне управління, органи державної влади, регіон, ресурсний потенціал, країни ЄС, 
регіональна політика, державне регулювання.

Постановка проблеми. Регіоналізація та де-
централізація стали провідними напряма-

ми світової політики на сучасному етапі розвит-
ку. Процеси децентралізації, що є провідними 
в більшості європейських країн, відбуваються 
за допомогою реалізації принципів досконало-
го управління під впливом європейської регіо-
нальної політики. Стійкість розвитку території 
характеризується стійкістю динамічного типу 
і реалізується за певних співвідношеннях тих 
параметрів, які характеризують стан всієї со-
ціально-економічної системи регіону: в економі-
ці, соціальній сфері, політиці, праві. Зміни, що 
відбуваються в будь-який з зазначених сфер 
без кардинальних змін в інших може призвес-
ти до порушення динамічної рівноваги. У зв’язку 
з цим, визначення загроз та вжиття заходів 
щодо забезпечення розвитку ресурсного потенці-
алу є важливим завданням, рішення якої лежить 
в основі управління будь-якою територією.

Сучасна реальність характеризується тим, що 
відбувається збільшення числа суб’єктів управ-
ління і суб’єктів впливу на прийняття управлін-
ських рішень: політичні партії, неурядові гро-
мадські організації, інститути громадянського 
суспільства та ін. З цього випливає, що система 
управління є складною, але при цьому відкри-
тою, яка знаходиться під впливом великої кіль-
кості факторів, а суб’єкт управління характери-
зується складною ієрархічністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Необхідність управління з боку держави ресурс-
ним потенціалом регіону вже не є об’єктом спору 
між теоретиками і практиками, спірним залиша-
ється тільки питання щодо ступеня подібної учас-
ті. Для сучасного управління характерна активна 
участь у ньому держави як регулятора ринкових 
відносин, і як держави-власника. В економіці за-
рубіжних країн втручання держави в управлін-

ня – це динамічний процес, за допомогою якого 
ступінь державно регулювання постійно зміню-
ється. Що стосується форми і методів держав-
ного регулювання, то вони різні в різних країнах 
і можуть бути різними в межах однієї країни, 
що залежить від стану економіки. У свою чер-
гу, посилення регулюючої ролі владних структур 
є природною реакцією на зниження стійкості со-
ціально-економічного стану тієї чи іншої тери-
торії, а також при втраті керованості ресурсним 
потенціалом регіону. Питанням розвитку ресурс-
ного потенціалу регіону присвятили свої дослід-
ження І.О. Дегтярьова, О.М. Ліпич, С.І. Логвінов-
ська, М.К. Орлатий, С.А. Романюк, І.І. Шкуратова 
та ін. Однак, недостатньо дослідженими залиша-
ються проблеми розробки і визначення способів 
впровадження в практику відповідних держав-
но-управлінських рішень, спрямованих на роз-
виток ресурсного потенціалу регіону.

Мета статті – проаналізувати роль влади в роз-
витку ресурсного потенціалу регіону на основі ви-
користання досвіду європейських країн в умовах 
функціонування сучасної економічної системи.

Виклад основного матеріалу. Особливий ін-
терес представляє досвід розвитку ресурсного 
потенціалу регіонів Європейського Союзу (ЄС), 
оскільки цей досвід стосується цілого ряду дер-
жав і тому може бути застосований в різних 
умовах. Регіональна політика ЄС щодо розвитку 
ресурсного потенціалу на загальноєвропейсько-
му рівні здійснюється паралельно з проведенням 
регіональної політики самими країнами-учасни-
цями і спрямована на залучення до вирішення 
завдань провідних політичних діячів і партнерів 
на всіх рівнях: європейському, національному, 
регіональному. З моменту підписання Римсько-
го договору в 1957 р. ЄС прагне скоротити ре-
гіональну нерівність [1]. Ця мета, підтверджена 
в Договорі про утворення Європейського Союзу, 
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підписаному в Маастрихті в 1992 р., полягає 
в зменшенні нерівності в рівнях розвитку най-
більш розвинених і найбільш відсталих регіонів. 
За минулі роки доцільність проведеної ЄС ре-
гіональної політики розвитку ресурсного потен-
ціалу неодноразово отримувала підтвердження 
в реалізації таких важливих принципів, як:

1) концентрація ресурсів в найбільш нужден-
них регіонах і групах регіонів;

2) фінансування розвитку ресурсного потен-
ціалу регіону – це довгострокова програма, а не 
одноразовий проект;

3) політика розвитку ресурсного потенціалу 
регіону здійснюється шляхом встановлення від-
носин партнерства між Європейською комісією, 
національним урядом, місцевими та регіональни-
ми органами влади;

4) принцип додатковості, коли фінансування 
розвитку ресурсного потенціалу регіону на рівні 
ЄС доповнює, а не замінює собою ресурси, які 
асигнуються на ці цілі на національному рівні;

5) принцип субсидіарності, за якого управління 
ресурсами здійснюється на відповідному, в залеж-
ності від ситуації, адміністративному рівні: регіо-
нальному, національному або європейському [2].

Розглянемо особливості державного регулюван-
ня розвитку ресурсного потенціалу регіону у дея-
ких країнах ЄС: Данії, Німеччини, Італії, Швеції.

Дослідження в сфері розвитку регіонального 
ресурсного потенціалу Данії виявили пріорите-
ти національного планування економічного роз-
витку, які знаходять своє відображення в сти-
мулюванні розвитку співпраці між державними 
науково-дослідними установами та приватним 
сектором, а також в комерціалізації результатів 
наукових досліджень. В рамках програм іннова-
ційного розвитку ресурсного потенціалу регіону 
забезпечується рівномірний розвиток регіонів 
шляхом активізації підприємництва, збільшення 
інвестицій в наукові дослідження і дослідно-кон-
структорські розробки, збільшення кількості фа-
хівців, що мають науковий ступінь. Дані заходи 
дозволили досягти позитивних результатів, що 
відбилися на показниках економічної стійкості 
всіх п’яти адміністративних регіонів Данії.

Організацією території в Німеччині займається 
Федеральне відомство будівельної справи і регіо-
нального планування, яке підпорядковується Фе-
деральному міністерству навколишнього середови-
ща, охорони природи, будівництва та безпеки [3].

Основним постулатом регіональної політики 
Німеччини є створення рівноцінних умов життя 
на всій території країни. Федеральне міністер-
ство фінансів Німеччини в системі федерального 
фінансового вирівнювання розвитку ресурсного 
потенціалу регіону виділяє чотири етапи:

1) вертикальний розподіл податків – розпо-
діл податкових надходжень між федеральним, 
земельними і місцевими (або муніципальними) 
бюджетами;

2) горизонтальний розподіл податків, що пе-
редбачає певні правила зарахування ряду подат-
ків до бюджетів окремих земель;

3) вирівнювання бюджетних доходів земель – 
горизонтальний перерозподіл доходів між «бід-
ними» і «багатими» землями;

4) додаткові гранти (відрахування) з феде-
рального бюджету «бідним» землям.

Найцікавішим є третій етап фінансового ви-
рівнювання, що передбачає горизонтальний пе-
рерозподіл доходів між землями, тобто вилучен-
ня коштів у «багатих» земель для зарахування 
їх до бюджетів «бідних» земель. В ході такого 
перерозподілу враховуються податкові доходи 
не тільки земельних, а й частково місцевих (об-
щинних) бюджетів (оскільки землі відповідають 
за забезпечення місцевих бюджетів необхідними 
їм ресурсами). При перерозподілі коштів вихо-
дять з того, що потреби в бюджетних доходах на 
душу населення в усіх землях однакові, за ви-
нятком міст-земель (Гамбурга, Бремена, Берлі-
на), які потребують більш високих обсягів коштів 
на душу населення.

Серед усього розмаїття інструментів регіо-
нальної політики виділяються заходи підтрим-
ки соціально-економічного розвитку окремих 
регіонів, пов’язані з розміщенням органів дер-
жавної влади. Наприклад, Міністерство охорони 
здоров’я розташоване в Берліні, Бонні, Кельні, 
Лангені; Міністерство продовольства і сільського 
господарства – в Берліні, Бонні, Ганновері, Бра-
уншвейзі, Карлсруе, Кведлінбурзі [3].

Цей досвід, з одного боку, створює певні ко-
мунікаційні складності і додаткові бюджетні ви-
трати (вищі органи влади зручніше розміщувати 
в одному місті), з іншого боку, подібне розмі-
щення дає регіонам більше інфраструктурних 
та соціально-економічних можливостей зростан-
ня, обумовлених більш пильною увагою з боку 
органів влади.

Для Італії характерні диспропорції в соціаль-
но-економічному розвитку регіонів. Південь Іта-
лії – великий регіон, який значно відстає від се-
редніх по країні показників рівня свого розвитку. 
Важливість регіональної політики ЄС щодо роз-
витку ресурсного потенціалу для Італії полягає 
в тому, що вона формує принципи, які взяті на 
озброєння на національному рівні. Однак, не вар-
то перебільшувати значення заходів, прийнятих 
на рівні ЄС, оскільки в частині регіональної по-
літики наднаціональні і національні органи в Єв-
росоюзі ділять повноваження приблизно порівну. 
Італія, як і будь-яка інша країна ЄС, має влас-
ну Національну рамкову програму, яка повинна 
відповідати стратегії ЄС в тому, що стосується 
регіонального вирівнювання ресурсного потенціа-
лу. Для здійснення єдиної регіональної політики 
на основі співпраці національних і регіональних 
рівнів в межах Національної рамкової програ-
ми засновано Національний комітет координації 
та моніторингу єдиної регіональної політики, який 
знаходиться під контролем Міністерства еконо-
мічного розвитку Італії. Об’єктами італійської ре-
гіональної політики розвитку ресурсного потенці-
алу стають області, провінції і муніципалітети.

Основним інструментом фінансування регі-
ональної політики розвитку ресурсного потен-
ціалу в Італії є заснований в 2003 р. Фонд для 
слаборозвинених регіонів. Ресурси Фонду роз-
поділяються між трьома його фондами, кожен 
з яких відповідає за один з цільових напрямків 
діяльності. Це Інфраструктурний фонд, Стра-
тегічний фонд підтримки реальної економіки 
і Фонд підтримки зайнятості і освіти [4].

Основна мета регіональної політики розвитку 
ресурсного потенціалу Швеції – створення умов 
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для рівномірного розвитку всіх регіонів – дося-
гається шляхом реалізації регіональних програм 
в галузі транспорту, зайнятості, комунікації та ін.

Невід’ємною частиною політики регіонально-
го розвитку ресурсного потенціалу є промислова 
політика, її методи будуються на оцінці унікаль-
них умов і можливостей кожного регіону, а ме-
тою є стабільний економічний розвиток.

Основним інструментом зазначеної політики 
є підготовка «угод про розвиток», які базуються 
на фундаментальному аналізі передумов еконо-
мічного зростання. Зазвичай до підготовки угод, 
поряд з місцевими органами влади, залучають-
ся ключові підприємства регіону. Угода визначає 
осіб, які фінансують і координують її реалізацію.

Висновки і перспективи подальших дослід-
жень. Таким чином, регіональна політика розвитку 
ресурсного потенціалу в будь-якій країні має свої 
особливості, обумовлені конкретними обставинами 
географічного положення, історичного розвитку, 
формування і розвитку господарського комплексу. 
Цим пояснюється неможливість простого перене-
сення досвіду однієї країни до іншої. Але вивчення 
і розуміння закономірностей регулювання регіо-
нальної економіки в інших країнах дозволяє глиб-
ше і ясніше розуміти процеси, що відбуваються 
в Україні. Очевидно, що пряме копіювання досві-
ду високорозвинених країн буде малоефективним, 
але, з огляду на специфіку становища в україн-
ських регіонах, можна визнати доцільним поєднан-

ня державного ініціювання регіональних програм 
з механізмами соціально-орієнтованого ринку.

На підставі проведеного дослідження в якості 
позитивного і застосовного досвіду розвитку ре-
сурсного потенціалу регіонів і поліпшення їх со-
ціально-економічного становища, на нашу думку, 
можна використовувати наступне:

– створення фондів для слаборозвинених 
регіонів за рахунок коштів державного бюджету 
з метою фінансування створення робочих місць 
і розвитку інфраструктури;

– реалізація програм з розвитку інновацій-
них територіальних кластерів;

– підготовка «угод про розвиток» на заса-
дах державно-приватного партнерства, які базу-
ються на фундаментальному аналізі передумов 
економічного зростання. 

Ефективність розвитку єдиного економічно-
го простору країни в значній мірі залежить від 
скоординованої діяльності всіх адміністративно-
територіальних структур і державного регулю-
вання соціально-економічних процесів розвитку 
ресурсного потенціалу кожного регіону. Безпосе-
редньою реалізацією політики повинні займатися 
координаційні органи відповідного рівня управ-
ління. Економічна політика держави може і по-
винна бути диференційованою по відношенню до 
різних територій з урахуванням їх ресурсного 
становища, а також сукупного потенціалу, необ-
хідного для вирішення поставлених завдань.
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РОЛЬ ВЛАСТИ В РАЗВИТИИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА  
НА ПРИМЕРЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

Аннотация
Исследуется роль процессов регионализации и децентрализации в развитии ресурсного потенциала 
региона посредством реализации принципов совершенного управления на примере европейских стран. 
Выясняется, что опыт развития ресурсного потенциала регионов Европейского Союза (ЕС) является 
актуальным для Украины, поскольку он может быть применен в различных условиях. Устанавлива-
ется, что основная цель региональной политики ЕС заключается в уменьшении неравенства в уров-
нях развития ресурсного потенциала наиболее развитых и наиболее отсталых регионов. Рассмотрены 
особенности государственного регулирования развития ресурсного потенциала региона на примере 
Дании, Германии, Италии, Швеции. Сделан вывод, что эффективность развития ресурсного потенци-
ала каждого региона в значительной степени зависит от скоординированной деятельности всех адми-
нистративно-территориальных структур и государственного регулирования социально-экономических 
процессов. Непосредственной реализацией политики должны заниматься координационные органы со-
ответствующего уровня управления.
Ключевые слова: государственное управление, органы государственной власти, регион, ресурсный  
потенциал, страны ЕС, региональная политика, государственное регулирование.
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THE ROLE OF POWERS IN THE DEVELOPMENT OF THE RESOURCE POTENTIAL 
OF THE REGION BY THE EXAMPLE OF EUROPEAN COUNTRIES

Summary
The role of processes of regionalization and decentralization in the development of regional resource po-
tential through the implementation of the principles of perfect management on the example of European 
countries is explored. It turns out that the experience of developing the resource potential of the regions of 
the European Union (EU) is relevant to Ukraine, since it can be applied in different conditions. It is deter-
mined that the main objective of the EU regional policy is to reduce inequalities in the levels of develop-
ment of the resource potential of the most developed and most backward regions. The peculiarities of state 
regulation of development of resource potential of the region are considered on the example of Denmark, 
Germany, Italy, Sweden. It is concluded that the effectiveness of the development of the resource poten-
tial of each region depends to a large extent on the coordinated activity of all administrative-territorial 
structures and state regulation of socio-economic processes. Direct implementation of the policy should be 
carried out by the coordinating authorities of the appropriate level of management.
Keywords: state administration, state authorities, region, resource potential, EU countries, regional policy, 
state regulation.


