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У статті розглядається ефективність впровадження стратегії розвитку регіону у відповідності дер6

жавної стратегії розвитку та Євроінтеграційних процесів шляхом зіставлення відносин у стратегічній

політиці між державою та регіонами, які повинні складатися із взаємоналагоджених механізмів співпраці

на договірній основі щодо регіонального розвитку та програм подолання депресивного стану територій

відповідно до чинного законодавства України. Також, з огляду на євроінтеграційні прагнення нашої дер6

жави, на цьому етапі основоположним документом повинна стати Стратегія сталого розвитку ЄС. Стра6

тегія має на меті визначити та запровадити заходи, за допомогою яких країни Євросоюзу будуть здатні

досягти постійного довгострокового поліпшення якості життя шляхом утворення сталих спільнот, здат6

них управляти і ефективно використовувати природні ресурси, підвищувати екологічний та соціальний,

інноваційний потенціал економіки, охорону довкілля та єдність суспільства.

In the article the efficiency of the regional development strategy in accordance with the state development

strategy and the European integration process by comparing the relationship in the strategic policy of the State6

Regions, which should consist of mutually established cooperation mechanisms on contractual basis for regional

development and programs to overcome the doldrums territories under applicable legislation of Ukraine. Also,

given the European aspirations of our country at this stage should be the basic document Strategy for sustainable

development. The strategy aims to identify and implement measures in which EU countries will be able to achieve

constant long6term quality of life through the creation of sustainable communities able to manage and efficiently

use natural resources, improve the ecological and social, innovative potential of the economy and prosperity,

environmental protection and unity of society.
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на основі використання внутрішніх ресурсів зростання,
зумовили формування нових поглядів на особливості
використання просторового стратегічного ресурсу. Від
просторового виміру та регулювання особливостей те�
риторіально�структурних процесів залежить потенціал
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регіону, який в сою чергу залежить від потужності, на�
прямів, інтенсивності територіально�структурних про�
цесів. Тому вивчення територіально�структурних про�
цесів актуалізується й у зв'язку з необхідністю удоско�
налення державної регіональної політики у контексті
стратегії розвитку територій, підвищенні якості життя
населення, забезпечення процесів євроінтеграції та пе�
реходу до інноваційного етапу розвитку економіки дер�
жави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню методологічних підходів до визначен�

ня сутності економічного простору та його властивос�
тей, інтеграційних засад серед вітчизняних вчених слід
зазначити праці Ю. Білоконь, І. Бистряков, В. Геєць, Б. Да�
нилишин, М. Долішній, В. Захарченко, С. Іщук, В. Крав�
ців, Н. Павліха, М. Паламарчук, М. Пістун, С. Рудниць�
кого, С. Сонько, О. Топчієв, Д. Стеченко, М. Чумачен�
ко, О. Хомра, А. Чухно, О. Шаблій, Г. Швебс, Л. Шев�
чук, С. Шульц та інші.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є встановлення факторів, які
впливають на ефективність впровадження стратегії роз�
витку регіону у відповідності державної стратегії роз�
витку та Євроінтеграційних процесів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Стратегічний розвиток будь�якого регіону вимагає

враховувати специфіку структури природно�антропо�
генних систем, рівень розвитку продуктивних сил і ха�
рактер виробничо�екологічної взаємодії в межах конк�
ретної території. Регіонально система показників ре�
гіонального розвитку має грунтуватись на специфіці
соціально�економічного розвитку конкретної території,
враховувати концепції пріоритетного розвитку галузей
національної економічної системи. В умовах сучасних
глобальних та локальних соціально� економічних транс�
формацій, нерівномірності економічного розвитку те�
риторій і соціальної диференціації, розробникам та про�
відникам регіональної політики необхідно визначати
новий зміст методології управління стратегічним роз�
витком регіонального економічного простору.

Традиційно індустріальні регіони України стикають�
ся з проблемою моноспеціалізації, індустріально�аграр�
ні втрачають промисловий потенціал, а аграрні, з огля�
ду на значний перелік проблем, перетворюються на деп�
ресивні території. Ускладнює ситуацію використання в
сфері регулювання регіонального розвитку практики
перерозподілу ресурсів і капіталу на користь одних і тих
самих регіонів, що не дозволяє забезпечити прозорість
та правомірність управлінських рішень [1, с. 156].

Сукупність існуючих проблем поряд із новими ви�
кликами, що диктуються сучасними реформами в країні,
доводять необхідність кардинальних змін у практиці
управління ресурсами як на рівні держави, так і регіонів,
територіальних громад, перегляду форм і механізмів
забезпечення виконання функцій органами місцевого
самоврядування, удосконалення існуючої моделі фінан�
сового забезпечення повноважень органів місцевого са�
моврядування в напрямі посилення оптимальності її
фіскального та стимулюючого ефектів і відповідності як
реаліям сьогодення, так і потребам збалансування інте�
ресів центру та регіонів, усунення диспропорцій фінан�
сової забезпеченості окремих територій, зниження на�
пруги у міжбюджетних відносинах. У реалізації задек�
ларованих завдань вагома роль належить чіткому ок�
ресленню пріоритетів та формуванню концепції розвит�
ку територіальних громад в Україні,та співвідношення
стратегії розвитку регіону та державної стратегії роз�
витку.

У сучасних умовах розвитку особливого значення
набуває мож�ливість формування й реалізації ефектив�
ної регіональної політики на основі аналізу структур�
них характеристик регіону. Дослідження особливостей
просторових змін у галузево�територіальній структурі
промисловості регіону дозволить адекватно реагувати
на наслідки світової фінансової кризи, яка відобрази�
лася загостреннями процесів поляризації соціально�
економічного простору. Це дасть змогу враховувати
особливості окремих територій при розробці просторо�
вої політики: підтримка "полюсів розвитку", посилення
конкурентних переваг тощо [1, с. 45].

Намагання визначити перспективи регіонального
розвитку за допомогою використання інструментарію
стратегічного планування, безумовно, є прогресивним
кроком, однак відсутність узгодження стратегічних
пріоритетів розвитку регіонів із загальнонаціональни�
ми, секторальними та галузевими не забезпечили ефек�
тивність реалізації національної та регіональних стра�
тегій. Через велику кількість визначених цілей втра�
чається їх пріоритетність, виникає "конфліктність" між
різними цілями, розпорошуються ресурси, необхідні для
їх досягнення, виявляється непродуктивною діяльність
управлінських структур через неузгодженість дій. За
таких умов очевидною є необхідність чіткої ієрархічної
структуризації цілей регіонального розвитку, що мають
установлюватись виходячи з реалій сьогодення та з ура�
хуванням зміни пріоритетів у рамках усього світового
співтовариства, а не застосування усталених виробни�
чих підходів, що використовувались протягом попе�
редніх десятиліть [2, с. 649—563].

Ускладнює стратегічний вибір і те, що регіон є полі�
структурним утворенням, до складу якого входять
різноманітні об'єкти — економічні райони, адміністра�
тивно�територіальні одиниці, особливі просторові утво�
рення — вільні економічні зони, території пріоритетного
розвитку, різні види транскордонних об'єднань, що ма�
ють індивідуальні особливості. Важливим кроком на
шляху модернізації державної регіональної політики
стало затвердження постановою Кабінету Міністрів
України від 6 серпня 2014 р. №385 Державної стратегії
регіонального розвитку до 2020 р. До позитивних сторін
документа слід віднести: застосування інтегрованого
підходу при формуванні цілей і пріоритетів державної
регіональної політики, що передбачатиме поєднання
секторального, територіального та управлінського
підходів; визначення інституційних партнерів реалізації
Стратегії; створення системи індикаторів результатів
реалізації Стратегії. При цьому у новій Стратегії регіо�
нального розвитку не зроблено необхідний акцент на
проблемі децентралізації влади в Україні, а сьогодніш�
ня ситуація в країні вимагатиме врахування її особли�
востей.

У процесі розробки та впровадження державної
регіональної політики в Україні й досі відсутнє єдине
бачення шляхів, механізмів та інструментів узгодження
трьох взаємопов'язаних і взаємозалежних складових
комплексного виміру регіонального розвитку: секто�
рального (галузево�секторального, що забезпечує ста�
більне функціонування регіональних економічних ком�
плексів і їх стійке соціально�економічне зростання),
територіально�просторового (з урахуванням досягнен�
ня збалансованого просторового розвитку, у т. ч. на
рівні: міста — приміські території — сільські території;
вирішення системних проблем периферійних, депресив�
них територій, міських агломерацій і прилеглих до них
"зелених зон" тощо); управлінського (у т. ч. створення
єдиної системи стратегічного планування та прогнозу�
вання розвитку держави та регіонів, оптимізація систе�
ми територіальної організації влади, розвиток місцево�
го самоврядування тощо). Усвідомлення необхідності
триєдиного підходу до формування нової регіональної
політики — запорука підвищення конкурентоспромож�
ності регіонів, досягнення збалансованого територіаль�
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ного розвитку, успішного здійснення комплексу запо�
чаткованих реформ, що впроваджуються на місцевому
і регіональному рівнях і у межах України загалом [3, с.
3].

Підсумовуючи наведене, зазначимо, що основною
особливістю сучасного етапу формування регіональ�
ної політики в Україні залишається її акцент на
децентралізацію влади, необхідність забезпечення
дієвого самоврядування та ефективного розвитку
місцевих громад. У цьому контексті уряд країни ак�
тивно напрацьовує інституційно�правовий інструмен�
тарій цих реформ. Однак на шляху визнання місцево�
го розвитку як окремої і специфічної ланки регіональ�
ного розвитку та розбудови реальної децентралізації
влади в Україні ще дуже багато треба зробити. На�
самперед йдеться про необхідність забезпечення
чіткої та узгодженої законодавчої бази як у сфері
реалізації регіональної політики загалом, так і щодо
вирішення окремих питань, зокрема щодо регулюван�
ня відносин між радами громад, що входять в одну ад�
міністративно�територіальну одиницю, де постійно
виникають правові колізії, особливо з питань бюдже�
ту, власності й земельних відносин. Це нерідко пород�
жує порушення законів на місцях, стримує соціаль�
но�економічний розвиток регіонів як єдиної території
[4, c. 84].

Наявність конкретних цілей, аналіз та моніторинг
ефективності механізмів державного управління все це
впливає на стратегію розвитку регіонів. Сама система
стратегічних відносин між державою та регіонами по�
винна складатися з внутрішніх структурних та узгодже�
них операцій, мати концептуальну ясність, логічність і
простоту формулювання нових цілей. Простота форму�
лювання нових цілей не повинна завдавати шкоди
цілісності системи та заважати виконанню завдань стра�
тегії, програми і проекти в межах державних завдань
повинні бути простими і зрозумілими, що значно змен�
шить час на їх виконання, допоможе організувати та
вдосконалити процес управління ними не тільки під час
розробки стратегій.

ВИСНОВКИ
З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, стратегія та відносини в стратегічній
політиці між державою та регіонами повинні складати�
ся із взаємоналагоджених механізмів співпраці на до�
говірній основі щодо регіонального розвитку та програм
подолання депресивного стану територій відповідно до
чинного законодавства України [5, с. 38].
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