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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Виконання місії і досягнення стратегічних цілей

регіонального управління соціально'економічним
розвитком муніципальних утворень пов'язане із за'
безпеченням практичної реалізації суб'єктами управ'
ління (регіональними органами державної влади та
органами місцевого самоврядування муніципальних
утворень) визначених пріоритетних напрямків підви'
щення якості життя населення, що проживає на те'
риторії муніципальних утворень. Розробка регіональ'
них та муніципальних стратегічних документів тери'
торіального розвитку повинна передбачати конкретні
механізми та інструменти практичної реалізації регі'
ональними органами влади і органами місцевого са'
моврядування пріоритетних напрямків підвищення
якості життя населення.
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При формуванні методичних основ системи стра'
тегічного регіонального управління розвитком муніци'
пальних утворень особливу увагу необхідно приділи'
ти обгрунтуванню вибору спрямованості перспектив'
ного розвитку муніципальних утворень, що вкладаєть'
ся в загальну стратегію регіональної політики, і фор'
муванню системи взаємодії органів державної влади та
органів місцевого самоврядування муніципальних ут'
ворень, що створює позитивну мотивацію у взаємному
нарощуванні територіального потенціалу та підвищує
зацікавленість і відповідальність органів влади та уп'
равління всіх рівнів за результати соціально'економі'
чного розвитку муніципальних утворень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Питаннями методики формування простору інди'

каторів економічного розвитку регіонів займалось чи'
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мало вчених та управлінців'практиків. Зокрема Ава'
ков А. Б., Бубенко П.Т., Зайцева Л., Кравцов О.С.,
Кушнарьов Є.П., Пономаренко В.С., Пухтаєвич Р.,
Тищенко О.М. та ін.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою нашого дослідження є формування мето'

дичних основ розробки системи стратегічного дер'
жавного управління розвитком регіонів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Система стратегічного регіонального управління

соціально'економічним розвитком муніципальних ут'
ворень повинна включати формуючий блок, ресурс'
ний блок, блок реалізації, блок моніторингу і конт'
ролю.

У результаті створення формуючого блоку повин'
на, по'перше, з'явитися цілісна ідеологія і методоло'
гія стратегічного регіонального управління соціаль'
но'економічним розвитком муніципальних утворень.
По'друге, повинна бути сформована структура нор'
мативно'правового та методичного забезпечення цьо'
го управління. По'третє, має бути проведена інфор'
маційно'аналітична оцінка пріоритетів і можливостей
регіону в сфері управління соціально'економічним
розвитком муніципальних утворень. По'четверте, не'
обхідно передбачити створення загального внутріш'
ньорегіонального інформаційного простору шляхом
організації стратегічного індикативного планування
територіального розвитку держави і муніципальних
утворень [2].

Таким чином, завдання формуючого блоку — те'
оретично обгрунтувати та сформувати методологію
стратегічного регіонального управління соціально'
економічним розвитком муніципальних утворень і на'
дати йому законну силу.

Ресурсний блок системи стратегічного регіональ'
ного управління соціально'економічним розвитком
муніципальних утворень повинен складати ту части'
ну фінансових, майнових, матеріальних та інших ре'
сурсів регіону, яку необхідно виділити для забезпе'
чення вирішення конкретних цілей і завдань стратег'
ічного управління розвитком муніципальних утво'
рень, а також ту частину недержавних ресурсів (за'
собів приватних осіб та суб'єктів господарювання,
зовнішніх по відношенню до регіону позик, муніци'
пальних ресурсів і тощо), які на законній підставі мо'
жуть бути спрямовані на зазначені цілі. Без достат'
нього ресурсного забезпечення практичне застосу'
вання механізмів та реалізація заходів стратегічного
регіонального управління соціально'економічним
розвитком муніципальних утворень неминуче будуть
носити декларативний характер [1].

Реалізація блоку системи стратегічного управлі'
ння розвитком муніципальних утворень найбільш
різноманітна, структурно неоднорідна і здатна вклю'
чати в себе десятки конкретних дій, інструментів і
процедур. У даний блок можуть входити такі якісно
різні заходи, як політичні рішення територіальних
органів влади і управління; адміністративні заходи;
механізми організаційно'правової та методичної
підтримки; заходи фінансової підтримки та бюджет'
ного забезпечення та інші. Зазначені елементи реалі'
зації блоку можуть бути не тільки якісно різні, але й
по'різному використовуватися в залежності від
підстав і напрямків їх застосування.

Блок моніторингу та контролю повинен включати
комплексні заходи всебічного і постійного спостере'
ження, аналізу та коригування ходу реалізованих за'
ходів і процесів соціально'економічного розвитку му'
ніципальних утворень [4].

Обгрунтування спрямованості розвитку дозво'
лить забезпечити предметність розуміння процесів
стратегічного управління територіальним розвитком,

розкрити з функціональної точки зору доцільність уп'
равлінської діяльності регіональних і місцевих органів
влади і управління. Забезпечення спрямованості соц'
іально'економічного розвитку муніципальних утво'
рень у рамках загальної стратегії регіонального роз'
витку дозволить скоординувати управлінські дії всіх
рівнів влади і управління та сприяти формуванню
стратегічного бачення перспектив розвитку муніци'
пальних утворень і шляхів їх досягнення. Залежно,
система координат соціально'економічного розвит'
ку муніципальних утворень регіону повинна бути по'
рівнянна і співвіднесена до кращої світової та вітчиз'
няної практики управління територіальним розвит'
ком, відповідно до якої регіональні органи держав'
ної влади та органи місцевого самоврядування змо'
жуть вибудовувати і координувати свою управлінську
діяльність, націлену на досягнення стратегічних цілей
соціально'економічного розвитку муніципальних ут'
ворень [2].

На наш погляд, вимогам визначення пріоритетних
напрямків із соціально'економічного розвитку муні'
ципальних утворень із урахуванням сучасних загаль'
носвітових тенденцій територіального розвитку в
повній мірі задовольняє концепція сталого розвитку.

Існують різні визначення сталого розвитку. Згідно
"Словника сучасної економічної теорії" Макміллана,
термін "сталий розвиток" означає максимізацію чис'
тих вигод економічного розвитку за умови збережен'
ня природних ресурсів і таким чином має на увазі фор'
мування потенційно нового підходу до економічного
розвитку суспільства.

Протягом останніх двох десятиліть підходи до ре'
алізації сталого розвитку постійно розвиваються і
розглядаються як запорука успішного поступу люд'
ства в довгостроковій перспективі. Під стійким роз'
витком з точки зору економіки можна розуміти ди'
намічний процес, в ході якого реальне багатство сус'
пільства з часом не скорочується. При цьому необхі'
дно брати до уваги, що найважливішим компонентом
національного багатства всіх країн, разом з виробле'
ним економічним капіталом (фінанси, засоби вироб'
ництва і споживання, нерухомість тощо), виявляєть'
ся людський капітал та природний капітал. При цьо'
му, щоб бути стійким і збалансованим, територіаль'
ний розвиток має спрямовуватися і організовуватися
таким чином, щоб сума цих трьох видів капіталу при'
наймні не зменшувалася. Вважаємо можливим спро'
ектувати постулати концепції сталого розвитку на
процеси соціально'економічного розвитку муніци'
пальних утворень і управління соціально'економіч'
ним розвитком муніципальних утворень [5].

Впровадження в практику стратегічного регіо'
нального управління розвитком муніципальних утво'
рень принципів концепції сталого розвитку направ'
лено на забезпечення взаємообумовленості розвитку
соціально'економічного потенціалу та природно'ре'
сурсного потенціалу території муніципальних утво'
рень. Виділемо наступні пріоритетні напрями підви'
щення якості життя населення муніципальних утво'
рень:

— розвиток сфер народозбереження і галузей
життєзабезпечення населення муніципальних утво'
рень;

— забезпечення стійких темпів якісного економі'
чного розвитку і формування оптимальної для кож'
ної території структури секторів економіки;

— активне підтримання сприятливого для прожи'
вання населення стану навколишнього середовища;

— підвищення ефективності бюджетних витрат і
результативності управлінської діяльності органів
місцевого самоврядування муніципальних утворень
[1].

Крім того, формування єдиних пріоритетів регі'
онального та муніципального управління територі'
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альним розвитком можна розглядати як методичний
інструмент пов'язання стратегічних цілей і завдань
розвитку регіону і муніципальних утворень, спрямо'
ваний на подолання роз'єднаності використання об'
межених внутрішньорегіональних ресурсів та їх кон'
центрації на стратегічно важливих напрямках розвит'
ку.

Блок моніторингу та контролю за досягненням
стратегічних цілей регіонального управління соціаль'
но'економічним розвитком муніципальних утворень
повинен передбачати:

— побудову цільової системи показників;
— створення методики оцінки ефективності та ре'

зультативності управління соціально'економічним
розвитком муніципальних утворень;

— підготовку інформаційно'аналітичних матері'
алів щодо реалізації стратегічних і програмних доку'
ментів і досягнення основних цільових показників у
рамках стратегічного регіонального управління соц'
іально'економічним розвитком муніципальних утво'
рень;

— визначення процедур та механізмів внесення
змін і коректувань в стратегічні документи територі'
ального розвитку регіону і муніципальних утворень.

Оцінка ефективності та результативності управ'
ління соціально'економічним розвитком є основною
умовою вдосконалення інструментів впливу місцевих
органів влади. Система індикаторів соціально'еко'
номічного розвитку муніципальних утворень, що
дозволяє діагностувати внутрішню і зовнішню сере'
ду регіону і муніципальних утворень, є одним з ос'
новних елементів механізму управління їх стійким
розвитком. Достовірно проведений аналіз по конт'
рольним показникам дозволяє оцінити територіаль'
ний потенціал муніципальних утворень і визначити
ефективність територіального управління для досяг'
нення стійкого і збалансованого розвитку муніци'
пальних утворень [3].

З метою проведення оцінки ефективності управл'
іння спрямованим розвитком муніципальних утворень
можливим є впровадження у практику регіонального
управління системи координат сталого розвитку, що
складається з декількох інтегральних показників, які:

— досить чутливі до якісних змін муніципальної
соціально'економічної ситуації в часі і в просторі;

— кількісно вимірювані.
Слід зазначити, що управлінська діяльність ор'

ганів місцевого самоврядування, спрямована на досяг'
нення стратегічних цілей соціально'економічного
розвитку муніципальних утворень, буде більш резуль'
тативною та ефективною в разі забезпечення достат'
ньої зацікавленості керівництва муніципальних утво'
рень у практичній реалізації пріоритетних напрямів
підвищення якості життя.

Сформована в останні десятиліття висока ступінь
залежності органів місцевого самоврядування від
проведеної регіональної соціально'економічної пол'
ітики і від фінансової допомоги з регіонального бюд'
жету, сприяла зниженню зацікавленості місцевих
органів управління у проведенні самостійної резуль'
тативної політики, спрямованої на ефективний соц'
іально'економічний розвиток муніципальних утво'
рень. В якості дієвого стимулу може виступати додат'
кова фінансова підтримка процесів соціально'еконо'
мічного розвитку муніципальних утворень із регіо'
нального бюджету, надання якої може бути взаємо'
вигідно як органам місцевого самоврядування, так і
регіональним органам державної влади, що здійсню'
ють регіональне управління соціально'економічним
розвитком муніципальних утворень. Якщо муніци'
пальні утворення безпосередньо зацікавлені в отри'
манні додаткових обсягів фінансових коштів із вище'
стоящого бюджету, то регіональний рівень управлін'

ня, у свою чергу, прагне забезпечити максимально
можливу віддачу наданих муніципальним утворенням
бюджетних коштів у вигляді стійких темпів соціаль'
но'економічного розвитку муніципальних утворень,
тому що розвиток системи в цілому (регіону) немож'
ливий без розвитку складових її компонентів (муні'
ципальних утворень) [5].

І як раціональному інвестору, регіонам вигідніше
розподіляти обмежений обсяг фінансових коштів се'
ред муніципальних утворень, які найбільш динамічно
розвиваються і володіють характеристиками стійко'
го і збалансованого розвитку. Розробку механізму
фінансового стимулювання реалізації пріоритетних
напрямів підвищення якості життя населення муніци'
пальних утворень (далі — механізм фінансового сти'
мулювання) і його впровадження в систему стратегі'
чного регіонального управління соціально'економі'
чним розвитком муніципальних утворень пропонуєть'
ся здійснити, застосовуючи інструменти регулюван'
ня міжбюджетних відносин регіону і муніципальних
утворень, що передбачають можливість перерозпод'
ілу фінансових коштів між бюджетами різних рівнів
із необхідністю обгрунтування конкретних умов і кри'
теріїв перерозподілу [2].

Для вирішення даної задачі пропонується виді'
лення в складі міжбюджетних трансфертів, що на'
правляються з регіонального бюджету бюджетам
муніципальних утворень, цільових фінансових за'
собів (в організаційній формі Фонду підтримки соц'
іально'економічного розвитку муніципальних утво'
рень), які розподіляються через систему критеріїв і
методів відбору між муніципальними утвореннями з
метою посилення мотивації органів місцевого само'
врядування муніципальних утворень у реалізації
пріоритетних напрямів підвищення якості життя на'
селення та забезпечення перспективного розвитку
муніципальних утворень, відповідного парадигмі ста'
лого розвитку.

ВИСНОВКИ
Таким чином, механізм фінансового стимулюван'

ня дозволить не тільки створити необхідні умови для
стимулювання практичної реалізації органами місце'
вого самоврядування пріоритетних напрямків підви'
щення якості життя населення муніципальних утво'
рень, а й сформувати інформаційну базу, необхідну
для оперативного моніторингу та перспективного
планування управлінської діяльності регіональних і
місцевих органів влади.
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