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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конкурентоспроможний і динамічний розвиток ре-

гіону можливий тільки завдяки повноцінній реалізації
наявного специфічного регіонального потенціалу, ос-
новним елементом якого є інфраструктура регіону. Ме-
тодичні підходи до управління розвитком інфраструк-
турного забезпечення регіону повинні мати уявлення
про власний потенціал інфраструктури, можливості,
умови й способи приведення її в дію. Специфічний по-
тенціал інфраструктури регіону обумовлюється обся-
гом використовуваних ресурсів регіону, їх структурою,
характером, якістю, ступенем використання. Також має
значення розгляд потенціалу інфраструктури регіону за
секторами і галузями економіки.
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У статті обгрунтовано необхідність створення наукових основ управління регіоном. Наведено прин-
ципи регіонального управління інфраструктурою, які доповнені, з урахуванням сучасних уявлень, тен-
денцій і процесів, найбільше актуальними для вітчизняної теорії й практики. Названо базові принципи
сучасного регіонального управління інфраструктурою. Проведені дослідження й узагальнення дозволи-
ли визначити ряд найважливіших завдань, котрі стоять сьогодні перед управлінням регіональною інфра-
структурою. Відзначено, що самим головним завданням застосування нових методів управління є праг-
нення до оптимального використання інфраструктури регіонів. Пропонується використовувати, на ос-
нові розгляду досвіду управління інфраструктурою розвинених країн, методику засновану на послідов-
ному вирішенні чотирьох завдань. На основі вивчення теоретичних основ регіонального управління,
представлено визначення категорії " системи управління регіональною інфраструктурою". Представле-
на концептуальна модель системи управління регіональною інфраструктурою, у якій у відмінності від
традиційних, представлені хоча й відомі, але рідко застосовувані складові: компетенції, механізм управ-
ління, які відіграють ключову роль у сучасних умовах динамічного інноваційного розвитку регіонів. На-
ведено організаційно-інституціональну методологію розвитку системи управління інфраструктурою ре-
гіону, яка включає інтегровану совокупність таких методів, як реструктуризація, приватизація, держав-
но-приватне партнерство, а також інноваційні підходи до управління.

The necessity of creation of scientific bases of management is reasonable by region in the article. Principles
of a regional government are resulted by an infrastructure which are added, with allowance for modern
submissions, tendencies and processes, the most actual for the domestic theory and practice. Are named базове
principles of a modern regional government by an infrastructure. The conducted researches and generalisations
have allowed to define a number of the most important problems standing today before management by a regional
infrastructure. It is noticed that the most basic task of application of new management methods is the aspiration
to optimum use of an infrastructure of regions. It is offered to use, on a basis рассмотерния experience of
management by an infrastructure of the developed countries, a technique based on the consecutive decision of
four problems. On the basis of studying of theoretical bases of a regional government, category definition "control
systems of a regional infrastructure" is presented. The conceptual model of a control system is presented by a
regional infrastructure in which in difference from traditional, seldom applied components are presented though
also known, but: the competence, a controlling mechanism which play a key role in modern conditions of dynamic
innovative development of regions. The methodology of development of a control system resulted organizational-
institutsionalnaja an infrastructure of region which includes the integrated set of such methods as re-structuring,
privatisation, state-private partnership, and also innovative approaches to management.
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Регіональне управління покликано активізувати ви-
користання всіх видів наявної інфраструктури, відкри-
ваючи нові ринкові й соціальні можливості, створюючи
стимулюючі умови, підтримуючи сприятливе середови-
ще для підвищення ефективності господарювання й зро-
стання якості життя населення. При цьому виявляєть-
ся певна залежність між повнотою реалізації накопи-
ченого потенціалу і якістю регіонального управління.
Вона проявляється в наступному: чим вище професій-
ний рівень регіонального управління, тем краще вико-
ристовується й примножується наявний інфраструктур-
ний потенціал регіону. Таким чином, ступінь реалізації
власного інфраструктурного потенціалу регіону визна-
чається рівнем використання сучасних методів управ-
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ління. Цей взаємозв'язок представляється досить цін-
ною закономірністю сучасного регіонального управлі-
ння.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є формування наукових основ регіо-

нального управління розвитком інфраструктури.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Питаннями наукового обгрунтування, методологі-
чного забезпечення системи регіонального управління,
займалося багато вчених: Андрєєв А., Ларіна Н., Мер-
кушов В., Муратов М., Портер М., Ушвицький Л. та ін.
Але проблеми регіонального управління, забезпеченням
конкурентоспроможності регіонів виявилися досить ба-
гатоаспектними й потребують подальших наукових до-
сліджень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Прогресивний розвиток регіону, пов'язаний зі
структурною перебудовою й переходом до інновацій-
ної моделі, представляє собою складені процеси загаль-
нодержавних перетворень, припускає не тільки й не
стільки впорядкування окремих ланок і властивостей
господарської системи регіону, скільки впровадження
в цю систему принципово нових як організаційних, так і
соціально-економічних елементів при одночасній
ліквідації застарілих структур, форм і методів. Разом з
тим існують і внутрішні джерела концептуальних змін в
управлінні регіоном. Це насамперед зростаючий інте-
лектуальний потенціал регіонального співтовариства (
у тому числі системи регіонального управління), збіль-
шення обсягу і якості знань, розвиток інформаційно-
комунікаційних зв'язків, що ведуть у сукупності до роз-
ширення зовнішніх, у тому числі глобальних відносин.

Результативність методів управління інфраструкту-
рою в сучасних умовах оцінюється як з позицій підви-
щення конкурентоспроможності регіону у внутрішньо-
українському просторі, так і з погляду широти й глиби-
ни входження регіону до системи світогосподарських
зв'язків і процесів, здійснюваних з багатобічним обліком
зовнішніх факторів і умов, підвищення або стійкого збе-
реження конкурентоспроможності регіону в різних її
проявах, оскільки викликає, як відомо, зростання доб-
робуту і якості життя населення регіону. А в цій справі
ніяк не обійтися без застосування методів і інструментів
управління інфраструктурою регіону на основі викори-
стання сучасних тенденцій економічно розвинених
країн.

Спрямованість й утримування регіонального управ-
ління в Україні на сучасному етапі, визначають форму-
вання його найважливіших принципів і впливають на
розвиток економіки.

До основних принципам регіонального управління
інфраструктурою науковці (наприклад, Гаврилов А. й
Самофалова Е.) відносять наступні: децентралізацію,
партнерство, субсидіарність, мобільність і адаптивність,
принцип виділеної компетенції [1; 2].

Децентралізація в регіональному управлінні має два
аспекти: перший — передача урядом регіону певних
організаційно-управлінських функцій і повноважень
структурним одиницям (міністерствам, комітетам); дру-
гий означає передачу регіональною адміністрацією пев-
них функцій іншим організаційним структурам, що во-
лодіють достатньою самостійністю й здатністю їх ви-
конувати (наприклад, муніципальним установам, об'єд-
нанням підприємців, торгово-промисловій палаті, сус-
пільним комітетам, асоціаціям, іншим організаціям).

Централізація й децентралізація завжди існують у
регіональному управлінні, однак, їхня комбінація й фор-
ми можуть змінюватися в процесі розвитку або в мін-
ливих ситуаціях. Грамотно організоване регіональне

управління інфраструктурою опирається, насамперед,
на гнучку, збалансовану комбінацію централізації й де-
централізації. Наслідком цього стає підвищення ефек-
тивності управлінських впливів, поява в регіональному
співтоваристві зон спільної компетенції й взаємної
відповідальності, партнерства, субсидіарності, подаль-
шого взаємного делегування повноважень і перерозпо-
ділу функцій.

Тому перший основний принцип регіонального управ-
ління інфраструктурою повинен, на наш погляд, фор-
мулюватися в такий спосіб: "збалансована комбінація
централізації й децентралізації управління". Саме раці-
ональна комбінація цих процесів у регіональній діяль-
ності здатна створити об'єктивну основу для одержан-
ня суспільно значимих результатів.

У числі вищезгаданих принципів фігурує принцип
виділеної компетенції, що означає закріплення функцій
за суб'єктами регіонального управління на основі ресур-
сного забезпечення реалізації кожної функції.

До згаданого вище переліку принципів регіонально-
го управління інфраструктурою, з урахуванням сучас-
ного уявлення, тенденцій і процесів, вважаємо за необ-
хідне додати наступні, найбільш актуальні для вітчиз-
няної теорії й практики: принцип наукової обгрунтова-
ності внутрішньо-регіональної політики, планування,
вироблення рішень, програм, проектів (із застосуванням
досягнень загальносвітового менеджменту) в області
інфраструктури; принцип ситуаційності, який припус-
кає, що визначеність правил, методів дій відіграє ефек-
тивну роль стосовно до конкретних умов функціонуван-
ня. Цей принцип базується на розумінні того, що кож-
ний регіон унікальний, також унікальні, часто непов-
торні економічні, фінансові, суспільні ситуації.

Головна передумова принципу ситуаційності поля-
гає в тому, що не існує єдиного способу виконання якої
б то не було управлінської функції або завдання. "Най-
кращі концепції й методи можна вибрати тільки після
того, як ознайомишся з конкретними обставинами, у
яких доведеться діяти" [3,  с. 60]; принцип стратегічності,
без якого сьогодні неможливо представити стабільне,
ефективне управління; принцип інноваційності, що при-
пускає не тільки відповідне управління інноваційними
процесами, регулювання й підтримку інноваційних рухів
у різних секторах інфраструктури, але й акумуляцію
нових знань усередині системи управління, систематич-
не здійснення організаційних, структурних, економіч-
них і соціальних нововведень, пошук і впровадження
нових схем і технологій управління, а при необхідності
— проведення прогресивної трансформації, відновлен-
ня регіонального управління; принцип приватно-дер-
жавного партнерства, який виходить на передній план
у нових умовах розвитку українських регіонів, коли спо-
стерігається зв'язок господарських відносин з інститу-
ціональними змінами, зокрема, зміцнення взаємодії дер-
жавних органів, регіональних структур і суб'єктів бізне-
су у формуванні сучасних напрямів і моделей розвитку
регіонального співтовариства.

Виходячи з викладеного, до базових принципів су-
часного регіонального управління інфраструктурою на
нашу думку, слід відносити наступні: збалансованої ком-
бінації централізації й децентралізації; наукової обгрун-
тованості; стратегічності; інноваційності; приватно-дер-
жавного партнерства; мобільності й адаптованості; суб-
сидіарності; ресурсного забезпечення закріпленої ком-
петенції; ситуаційності дій. Опираючись на названі прин-
ципи, управління регіональною інфраструктурою здат-
не буде забезпечувати виконання завдань і досягнення
цілей регіону.

Сукупність сучасних принципів управління регіо-
нальною інфраструктурою ілюструє рисунок 1.

Проведенні дослідження й узагальнення дозволя-
ють визначити ряд найважливіших завдань, що стоять
сьогодні перед управлінням регіональною інфраструк-
турою, серед яких наступні:



61www.economy.in.ua

Економiка та держава № 12/2014

— розвиток сучасної й ефективної транспортної
інфраструктури, що забезпечує прискорення руху то-
варів і зниження транспортних витрат в економіці;

— підвищення доступності послуг транспортного
комплексу для населення;

— підвищення конкурентоспроможності транспор-
тної системи України й реалізація транзитного потен-
ціалу регіонів і країни;

— підвищення комплексної безпеки й стабільності
транспортної системи;

— розвиток інтегрованої системи контролю безпе-
ки на транспорті;

— розвиток шляхів сполучення (автомобільні доро-
ги загального користування, залізничні лінії, внутрішні
водні шляхи);

— будівництво швидкісних автомобільних доріг і за-
лізничних ліній для організації швидкісного пасажирсь-
кого руху;

— розвиток аеропортової мережі ( аеропорти-хаби,
внутрішньо-українські вузлові й місцеві аеропорти);

— збільшення пропускної здатності українських
морських портів;

— комплексний розвиток транспортних вузлів,
включаючи термінально-логістичні центри;

— підвищення конкурентоспроможності міжнарод-
них транспортних коридорів;

— відновлення парків транспортних засобів, складів
морського й річкового флоту;

— формування й відпрацьовування механізмів про-
ектного управління інвестиціями.

У рамках зазначених укрупнених завдань регіональ-
не управління реалізує безліч різних за обсягом і змістом
завдань і заходів організаційного, економічного, фінан-
сового, інвестиційного, інноваційного, правового, соці-
ального, суспільно-політичного характеру.

У той же час не можна не відзначити, що не всі з ви-
щезгаданих завдань реалізуються рівною мірою за ре-
гіонами країни. Є розбіжності в підходах, методах, об-
сягах, строках, оцінках при практичнім виконанні тих
або інших завдань. Сьогодні можна стверджувати, що,
незважаючи на триваючі наукові пошуки й наявні наро-
бітки й певний досвід, все-таки теорією й практикою
регіонального управління поки не вироблені досить
переконливі (результативні) методологічні установки
для повноцінного вирішення назрілих і виникаючих про-
блем досягнення конкурентоспроможності регіонів на
базі розвитку інфраструктурного його забезпечення.

Основне завдання застосування нових методів
управління — це прагнення до оптимального викорис-
тання інфраструктури регіонів.

Представляється можливим на основі розгляду досв-
іду управління інфраструктурою розвинених країн вико-
ристовувати наступну методику, засновану на послідов-
ному рішенні чотирьох завдань. Дослідження починаєть-
ся з викладу сучасного огляду, супроводжуваного оцін-
кою й аналізом результатів, проведення семінарів для кон-
сультації зацікавлених осіб, підготовці висновків і реко-
мендацій. Методологія для цього дослідження включає
проектний менеджмент, що підтримує чотири ключові зав-
дання (кожна з відповідними підзадачами). Дані нижче
показують відносини між цими завданнями (рис. 2).

На початку дослідження слід зосередитися на тех-
нічних підходах і методологіях, на динаміці даних, при-
кладах передового досвіду, який може привести до
більш широкого поширення й застосуванню отриманих
результатів. Однак залучення експертів і зацікавлених
осіб приводить до вторинності технічних проблем, тому
що існують бар'єри щодо обміну даними заснованими
на більш тонких елементах. Вони включають накопи-
ченні культурні цінності в суспільному секторі, інтере-
си власності, комерційні переваги в приватному секторі.
Сучасний стан процесу оптимального збору інформації
з перевезень, даних про пересування є дуже мінливим, і
охоплюється неоднорідно. Доступність таких даних за-

лишається самою невідкладною проблемою на всіх
рівнях. Там, де дані доступні, виявляється інша пробле-
ма, що стосується їхньої якості (достатнє для повтор-
ного використання через ланцюжок створення
цінності). Питання якості повинно супроводжуватися
оглядом цілей, для яких необхідні дані повинні бути до-
ступні й знову використані.

Основні результати дослідження полягають у тому,
що є різні "напрями", які менеджери з управління інфра-
структурою можуть використовувати при розподілі пе-
ревезень і транспортних даних (і з іншими органами сус-
пільного сектору й з комерційними третіми особами).
Напрями розділяють загальну кінцеву крапку; тобто, де
ясно визначений перевізний процес і дані транспортних
елементів обмінюються за допомогою електронних баз
з іншими організаціями регіонів, у стандартному фор-
маті й у динаміці. Загальна кінцева крапка може бути
досягнута шляхом наступних кроків:

1. Узгодження специфікації отримування даних, які
перебувають у межах області "перевезень і транспорт-
них даних".

2. Визначення спеціального формату (ів) для того,
щоб представити їх в області "перевезень і транспорт-
них даних" в електронному вигляді (статичної і контек-
стної інформації).

3. Узгодження структурних елементів даних, які за-
явлені як заходи щодо організації пересування.

4. Домовленість про спеціальний формат для того,
щоб представити пов'язані відновлення статусу в елек-
тронному вигляді (динаміка інформації в реальному
часі).

5. Гарантування електронної публікації всіх резуль-
татів щодо попередніх кроків.

6. Гарантування, що отримана інформація, описана
в кроці 5, піддається виявленню іншими державними
органами й постачальниками послуг інтелектуальних
транспортних систем.

Ціль першого завдання полягає в підготовці, доку-
ментальному узгодженні, усвідомленні суті організац-
ійних, договірних і технічних проблем, пов'язаних зі
збором і використанням даних з перевезень, регулюван-
ням пересування й планів управління, (розглянути й пе-
ревірити операційні, технічні, і організаційні рішення,
прийняті дотепер). Зібрана інформація повинна бути
проаналізована більш докладно, щоб дозволити розг-
лянути проекти, що перебувають на стадії становлен-
ня, пріоритетні для наступного дослідження ідентифі-
кувати області для розвитку. Це дозволить домагатися
активності в діяльності із ключовими контактами.

Рис. 1. Основні базові принципи регіонального управління
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Дослідження включає також огляд відібраних нау-
ково-дослідних робіт з певними елементами управлін-
ня пересуванням, згруповані в такий спосіб: cтатичні
дані, дані з вантажних удосконалень, заявлені техно-
логії.

Метою другого завдання є розгляд загальних і ти-
пових елементів плану управління транспортом, щоб
зрозуміти те, що зробило їх успішними в експлуатацій-
ному контексті, що мотивував розвиток, виконання й
публікацію цих планів, і чи була область їх використан-
ня у вигляді інструментів, що дозволяють поліпшити
доступність і придатність транспортних даних до пере-
сування.

Команда дослідження дивиться на проблеми попе-
речного граничного співробітництва і застосовування
підходів до поліпшення комунікацій.

Результати отримані при виконанні першого й дру-
гого завдання, що відображають сучасний стан розгля-
нутих питань були об'єднані.

Третє завдання полягає в організації й проведенні
семінару із зацікавленими особами, щоб розглянути
перспективи зацікавлених осіб, раніше ідентифіковані
в літературі, і придбати більш глибоку здатність про-
никнення до суті за оцінюваними проблемами, підготу-
вати пропозиції щодо "Зауважень до керівництва пла-
ну управління транспортним процесом".

На початку четвертого завдання, команда дослід-
ження проводить внутрішній семінар, щоб об'єднати й
розглянути результати отримані в першому, другому й
третьому завданні, оцінити зворотний зв'язок і стан
справ на даний момент часу. Вироблені дані використо-
вувалися, щоб розвити й удосконалити ряд заходів і ре-
комендацій для того, щоб досягти бажаних цілей при
здійсненні планування управління транспортом. Основ-
ним результатом тут є підсумковий звіт Р4, який є по-
точним документом. "Зауваження до керівництва пла-
ну управління транспортом" представляються як дода-
ток звіту Р4, написані відповідно до плану дій інтелек-
туальної транспортної системи, але побудовані на ос-
нові поточного передового досвіду.

Об'єктивним наслідком переходу до ринкової еко-
номіки є той факт, що можливості прямого впливу на
господарюючі суб'єкти регіону з боку органів регіональ-
ного управління суттєво обмежені. Безпосереднє управ-
ління, у дійсному змісті цього слова, можливо лише сто-
совно організацій державної форми власності, та й то в
припустимих межах. Вплив же на господарюючі су-
б'єкти інших форм власності, а також організації з пев-
ною часткою держвласності може бути тільки опосе-
редкованим. Проте постановка завдання з організації
управління інфраструктурою регіону є, мабуть, право-

мірним, оскільки всі розташовані на
його території організації й відомчі
структури так чи інакше беруть участь
у життєдіяльності й розвитку регіону.
У зв'язку із цим потрібна певна коор-
динація їх діяльності, зусиль, ділової
активності. Це припускає наявність
певної системи управління регіоном.

Тут слід зазначити, що поняття
"система управління регіональною
інфраструктурою" поки не одержало
чіткого визначення й наочного відоб-
раження у зв'язку зі своєю певною
спрямованістю .

Існують деякі трактування й схе-
ми, що характеризують це поняття,
однак, вони страждають або зайвою
об'єктивністю, або фрагментарністю,
що виражається у представленні об-
меженого набору елементів — су-
б'єкту й об'єкту управління, функції,
структури, методів. Також у них не
враховуються сучасні тенденції, нові

рушійні сили управління, значення знань і компетенцій,
що відіграють усе більшу роль у системі управління.

На основі вивчення теоретичних основ управління
й сучасних напрямів менеджменту, можливо сформу-
лювати наступне визначення цієї важливої наукової
категорії: система управління регіональною інфраструк-
турою — це складна сукупність компонентів, що вклю-
чає органи управління, цільові стратегічні установки,
принципи, завдання й функції, структури, ресурси, ме-
тоди, компетенції, технології й інструменти, тісно взає-
мозалежні між собою різні підсистеми, що утворюють,
у їхній інтеграційній цілісності й формують механізм
впливу на інфраструктурний потенціал регіону, його
відтворювальний потенціал, який у свою чергу, визна-
чає умови життєдіяльності населення, суспільні, еко-
номічні й соціальні процеси з метою підвищення конку-
рентоспроможності регіональної економіки і якості
життя населення.

Відмінна ознака цього визначення від існуючих по-
лягає у введенні такого елементу, як компетенції, у си-
стемнім з'єднанні всіх основних компонентів, а також у
позначенні механізму впливу в якості головних складо-
вих системи управління регіональною інфраструктурою
й установленні однієї з її цілей — підвищення конку-
рентоспроможності регіону.

Концептуальна модель системи управління регіо-
нальною інфраструктурою, може бути представлена на
рисунку 3. У ній, на відміну від традиційних організа-
ційно-структурних побудов, представлені, хоча й відомі,
але рідко застосовувані сьогодні складові: компетенції;
механізми управління, котрі відіграють ключові ролі в
сучасних умовах динамічного інноваційного розвитку
регіонів.

Саме система регіонального управління формує ме-
ханізм управління, причому за допомогою всіх основ-
них, названих вище елементів: дій органів управління,
цільових настанов, принципів, функцій, структур, ре-
сурсів, методів, компетенцій, технологій, інструментів
управління. Можна сказати, що механізму управління
не може бути без цих системних компонентів, і в той же
час без механізму управління немає системи управлін-
ня як такої, оскільки останні об'єктивно є не статични-
ми, а високодинамічними й з мінливими характеристи-
ками.

Дана модель відображає сукупність компонентів і їх
взаємозв'язків у системі управління регіональною
інфраструктурою, наочно представляє основні об'єкти
управління, актуальні області впливу й цілі.

На систему управління регіональною інфраструкту-
рою можуть впливати зовнішні фактори: мінлива еко-
номічна ситуація; державна соціально-економічна по-

Рис. 2. План управління перевезеннями на основі застосування
сучасних управлінських методів
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літика й державне регулювання, су-
часні досягнення національного й за-
кордонного менеджменту, державні
органі управління.

Вивчення теоретичних основ фор-
мування й функціонування сучасної
системи управління дозволяє виділити
ряд ознак, характерних для ідеальної
системи, у тому числі: гнучкість, адап-
тивність, маневреність; комплексність
охоплення розв'язуваних проблем
(економічних, соціальних, організацій-
них, фінансових, екологічних і ін.); ра-
ціональна реалізація специфічного по-
тенціалу; ефективне використання но-
вих інструментів менеджменту; децен-
тралізація управління й посилення го-
ризонтальних зв'язків; швидке реагу-
вання на різні зміни у внутрішньому й
зовнішньому середовищі; активізація
творчості, інноваційності, ініціативи;
стимулювання ділової активності,
сприяння підприємництву; впровад-
ження стратегічного планування;
здатність формування соціальної кон-
солідації в регіональному співтова-
ристві.

Особливі принципи регіонального
управління інфраструктурою, а також
розроблена модель і позначені вище
ознаки становлять певну теоретичну базу, виходячи з
якої сучасна система управління регіональною інфрас-
труктурою повинна відповідати наступним вимогам:
здійснювати науково обгрунтоване цілепокладання,
стимулювання й регулювання розвитку регіону відпов-
ідно до загальнодержавної соціально-економічної пол-
ітики й ринкових умов господарювання; забезпечувати
цілісність, збалансованість, внутрішню консолідацію
регіонального господарства; формувати гнучкість, адап-
тивність регіонального господарства й ефективну реа-
лізацію власного специфічного потенціалу; оптимізува-
ти комбінацію факторів розширеного суспільного
відтворення на різних його стадіях; координувати про-
цеси структурної перебудови регіонального господар-
ства; брати участь і сприяти формуванню інноваційної
моделі регіональної економіки; створювати стратегіч-
не бачення розвитку регіону й організовувати реаліза-
цію стратегічних планів; налагоджувати взаємовигідне
міжрегіональне співробітництво; підвищувати конку-
рентоспроможність регіону й активно впроваджувати-
ся в систему світогосподарських зв'язків.

Формування моделі сучасної системи управління
регіональною інфраструктурою створить теоретичну
основу подальших наукових досліджень і дозволить на
практиці підвищити ефективність функціонування кон-
кретного регіону, успішно вписати в глобальні процеси
суспільного розвитку й забезпечити зростання якості
життя населення.

Для забезпечення обгрунтованого організаційно-
інституціонального розвитку системи управління регіо-
нальною інфраструктурою необхідно, насамперед,
сформувати певні принципи, відповідно до яких слід
здійснювати прогресивні зміни. Ці особливі принципи
будуть у певній мері грунтуватися на базових принци-
пах регіонального управління й принципах управління
регіональною інфраструктурою.

Застосування ж тих або інших механізмів і інстру-
ментів або їх комбінації обумовлюється більшою мірою
специфічністю стану й рівня розвитку інфраструктури
конкретних регіонів, особливостями цілей, що ставлять-
ся (як на середньостроковий період, так і на довгостро-
кову перспективу), а також (що вже не раз відзначало-
ся) професійним рівнем керівників і фахівців регіональ-
них органів управління.

Важливе місце в системі управління інфраструкту-
рою регіону повинен займати моніторинг ходу реалізації
сценарію, завдання якого полягають у забезпеченні без-
перебійного контролю, оцінки процесів і проміжних ре-
зультатів, виявленні відхилень і формуванні рекомен-
дацій регіональним органам управління для своєчасно-
го прийняття рішень з коректування відповідних дій,
спрямованих на досягнення цілей у заданих параметрах
і масштабах.

На основі викладеного сформульовано наступні
ключові принципи організації науково обгрунтованого
управління розвитком інфраструктури на регіонально-
му рівні.

Насамперед, це системний підхід до розробки умов,
перспективних напрямів розвитку інфраструктури рег-
іону і його окремих сфер, секторів, галузей, що врахо-
вує всі рівні управління. Далі необхідно безперервне
вдосконалювання системи багаторівневого, різномані-
тного територіального планування з широким обліком
специфіки регіону й мінливих зовнішніх і внутрішніх
умов. Наступний принцип, перевага креативності в роз-
робці, реалізації, коректуванні планів розвитку інфра-
структури. Крім того, необхідно широке залучення
різних категорій регіонального співтовариства до роз-
робки, обговорення, узгодження й реалізації планів
управління інфраструктурою регіону, розробка й зас-
тосування адекватних механізмів і інструментів управ-
ління регіоном, здійснення систематичного комплекс-
ного моніторингу ходу реалізації управління і його ко-
ректування відповідно до мінливих умов.

Системне використання зазначених принципів доз-
волить створити в регіоні сучасний рівень управління,
здатний ефективно вирішувати актуальні завдання роз-
витку інфраструктури регіону й підвищення його кон-
курентоспроможності.

На основі загальної ідеології управління, базових
принципів регіонального управління й ключових прин-
ципів управління регіональною інфраструктурою пред-
ставляється можливим визначити й сформулювати спе-
цифічні принципи організаційно-інституціонального
розвитку системи управління регіональною інфраструк-
турою в сучасних умовах. При цьому слід ураховувати
загальні методологічні пріоритети розвитку системи
управління регіоном, що укладаються в наступному:

Рис. 3. Модель системи управління регіональною інфраструктурою



64 www.economy.in.ua

Економiка та держава № 12/2014

відповідності умовам сучасного етапу суспільного роз-
витку; орієнтації на перспективу; системному впливі
інститутів; цінності новітніх знань; незамінності компе-
тенцій і креативності керівників і фахівців; обов'язко-
вості дотримання етичних аспектів.

Що стосується останнього з названих пріоритетів
(раніше не згадуваного), то він висувається на передній
план назрілих перетворень у системі державного управ-
ління у зв'язку з низькою планкою моральної культу-
ри, що склалася зараз. Удосконалювання сучасного
управління на регіональному рівні і його взаємодії з
бізнес-структурами в цивілізованих рамках неможливі
без наявності принципової високоморальної основи і ви-
никаючих відносин, що склалися й особливо актуально
для нинішньої дійсності.

Далі потрібно відзначити, що в практиці організац-
ійних реформ часто недооцінюється роль економічних
і суспільних інститутів, оскільки передбачається, що ос-
новні правила й механізми прогресивного руху встанов-
люються на державному рівні. Однак в управлінні роз-
витком регіону надзвичайно важливу, а часом вирішаль-
ну роль відіграють такі фактори, як якість громадянсь-
кого суспільства; специфіка ведення у регіоні бізнесу й
активність бізнес-суспільства; традиції, згода й прогре-
сивність груп регіональної еліти; відповідність економ-
ічних інститутів регіону сучасним умовам. Усе це необ-
хідно різнобічно враховувати й оцінювати.

Виходячи з вищевикладених міркувань, тверджень і
обгрунтувань, сформульовані наступні методологічні
принципи організаційно-інституціонального розвитку
системи управління регіональною інфраструктурою:

— системність організаційних і інституціональних
перетворень у всіх ланках і на всіх рівнях;

— збалансованість інститутів, що забезпечують роз-
виток системи управління й інноваційного розвитку
інфраструктури регіону;

— сумісність змін у системі управління інфраструк-
турою з рівнем розвитку й стану регіонального співто-
вариства, його настроями й готовністю сприйняти пе-
ретворення;

— вибудовування результативної системи знань,
когнитивність, компетентності, креативності, навчання;

— створення комплексної інформаційної забезпе-
ченості системи управління інфраструктурою й надійно-
му зворотному зв'язку;

— максимізація реалізації внутрішнього потенціа-
лу системи в умовах інноваційних перетворень;

— контроль ходу, основних параметрів і результатів
змін.

Викладені специфічні принципи становлять одну з
основ пропонованої методології.

Організаційно-інституціональна методологія роз-
витку системи управління інфраструктурою регіону

включає інтегровану сукупність
наступних методів управління та-
ких, як приватизація й державно-
приватне партнерство, а також
інноваційні підходи до управління
(наприклад, інтелектуальні системи
управління на транспорті) й пред-
ставлена на рисунку 4.

Дана методологія, що грун-
тується на специфічних принципах,
зазначених методах і підходах, роз-
роблена вперше, принципово
відрізняється від спроб, що вжива-
ють, системним, оригінальним,
інтегрованим використанням ос-
новних ідей і актуальних положень
зазначених сучасних наукових кон-
цептуальних підходів.

При застосуванні методології
організаційно-інституціонального
розвитку системи управління

інфраструктурою важливим буде складання програми
розвитку інфраструктури регіону, яка буде заснована
на сучасних принципах і методах управління, включати
її модернізацію й ураховувати специфіку регіональної
інфраструктури й особливості зовнішнього середови-
ща регіону.

Не менш актуальним є завдання підвищення компе-
тентності керівників і фахівців у системі управління роз-
витком інфраструктури регіону, для рішення якого по-
трібний відповідний організаційно-методичний підхід.
У зв'язку із цим, надзвичайно важливим у сучасних умо-
вах стає застосування прогресивних, перевірених у
практиці розвинених країн, сучасних методів у системі
управління інфраструктурою регіону.

Відповідно до авторського наукового уявлення си-
стемне використання зазначених основних складових
запропонованої методології здатне забезпечити науко-
во обгрунтований підхід до розвитку системи управлін-
ня інфраструктурою регіону в сучасних умовах.
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Рис. 4. Методологія розвитку системи управління інфраструктурою регіону
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