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ВСТУП
На сьогодні характерною ознакою розвитку Украї�

ни стала орієнтація на європейську інтеграцію, у зв'яз�
ку з чим реалізація політики державного регулювання
соціально�економічного розвитку регіонів та підвищен�
ня їх конкурентоспроможності є першочерговим зав�
данням. Зміцнення вітчизняних ринкових стосунків
відбувається шляхом формування і розвитку різнома�
ніття форм власності і видів господарювання, де взає�
модіють ринкові і державні механізми регулювання. При
цьому докорінно змінюються принципи, організаційні
форми і методи господарювання, характер економічних
зв'язків між учасниками економічної діяльності, обу�
мовлених змішаною економікою.

ОГЛЯД ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
На сьогодні не існує чіткого визначення поняття

"механізм державного регулювання" стосовно розвит�
ку економіки у сучасних умовах. У науковій літературі
ця категорія трактується по�різному. Так, за тверджен�
ням О. Комякова, "механізм державного регулювання
необхідно розглядати як сукупність організаційно�еко�
номічних методів та інструментів, за допомогою яких
виконуються взаємопов'язані функції для забезпечен�
ня безперервної, ефективної дії відповідної системи
(держави) на підвищення функціонування економіки" [1,
с. 8].

Л. Дідьківська та Л. Головко визначають механізм
макроекономічного регулювання ринкової економіки
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змішаного типу як "систему макроекономічних регуля�
торів, що складаються з таких основних елементів: рин�
кові регулятори; важелі державного впливу на еконо�
міку; корпоративне управління; інститут соціального
партнерства" [2, с. 21].

М. Корецький та І. Кириленко у своїх працях
підкреслюють, що "зміст поняття "механізм державно�
го регулювання економіки" можна визначити як систе�
му засобів, важелів, методів і стимулів, за допомогою
яких держава регулює економічні процеси, забезпечує
реалізацію соціально�економічних і правових функцій"
[3, с. 255; 4, с. 16].

П. Макаренко основними складовими механізму
державного регулювання економіки ринкового типу
визначає планування, програмування, структурну і по�
даткову політику, регулювання цін [5, с. 68]. У той же
час він наголошує, що державний механізм регулюван�
ня "включає політико�правові,  організаційно�
управлінські форми та засоби управління (регулюван�
ня) [5, с. 590].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Економічні реформи, що проводяться в країні, не�

дооцінювали роль держави в управлінні економікою, що
практично усунуло її дію на економічну діяльність май�
же усіх галузей і сфер національного господарства.
Рішення цих проблем вимагає відповідного теоретично�
го і методичного забезпечення механізму державного
регулювання з урахуванням специфіки і особливостей
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розвитку конкретного регіону. При цьому основна ува�
га має бути приділена організаційно�економічним аспек�
там проблеми і системному підході до їх вирішення.
Адже метою наукової статті є формування та обгрун�
тування механізмів державного регулювання економі�
чного розвитку та його складових.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ,
РЕЗУЛЬТАТИ

На нашу думку, механізм державного регулювання
розвитку економіки — це спосіб дій суб'єкта регулюван�
ня, який грунтується на базових функціях і принципах,
забезпечуючи за допомогою форм, методів і засобів ефек�
тивне функціонування системи державного регулювання
для досягнення визначеної мети та розв'язання протиріч.

При цьому економічні функції держави визначають
напрямки її діяльності, завдання і цілі, а механізм дер�
жавного регулювання забезпечує способи їх реалізації.

До базових напрямів державного регулювання роз�
витку економіки, на наш погляд, необхідно віднести:

1. Визначення мети, завдань та моделі розвитку.
2. Організаційне забезпечення і координування інте�

ресів.
3. Стимулювання економічних процесів.
4. Моніторинг і аналіз розвитку.
5. Контроль.
Розглянемо сутність першого напряму, а саме: ви�

значення мети, завдань та моделі розвитку, а також спо�
соби її практичної реалізації в економіці України. Мета
— це описаний у формальному вигляді орієнтир, який
бажано досягти протягом визначеного періоду. Вона
являє собою стратегічний напрям розвитку, репрезен�
тує невідкладні або серйозні чи високо пріоритетні зав�
дання, що заслуговують на особливу увагу. Мета повин�
на охоплювати порівняно тривалий період часу. Вона
покликана ліквідувати розрив між поточним і бажаним
рівнем розвитку економіки, окреслює чіткий напрям
розвитку і має бути реалістичною та досяжною.

Сьогодні згідно із Стратегією сталого розвитку "Ук�
раїна — 2020", затвердженою Указом Президента Ук�
раїни від 12 січня 2015року № 5/2015 [6] метою Стра�
тегії є впровадження в Україні європейських стандартів
життя та вихід України на провідні позиції у світі.

Задля цього рух уперед здійснюватиметься за таки�
ми векторами, як:

— вектор розвитку — це забезпечення сталого роз�
витку держави, проведення структурних реформ та, як
наслідок, підвищення стандартів життя;

— вектор безпеки — це забезпечення гарантій без�
пеки держави, бізнесу та громадян, захищеності інвес�
тицій і приватної власності;

— вектор відповідальності — це забезпечення га�
рантій, що кожен громадянин, незалежно від раси, ко�
льору шкіри, політичних, релігійних та інших переко�
нань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, мовних або інших
ознак, матиме доступ до високоякісної освіти, системи
охорони здоров'я та інших послуг в державному та при�
ватному секторах. Територіальні громади самостійно
вирішуватимуть питання місцевого значення, свого доб�
робуту і нестимуть відповідальність за розвиток всієї
країни.

Завдання — це конкретні і вимірювальні показники
для досягнення цілей. У свою чергу, завдання повинні
відповідати такими критеріям:

— відображати конкретні бажані досягнення, а не
способи їх реалізації. Завдання повинні вести до вироб�
лення конкретних дій і бути досить докладними, щоб
бути зрозумілими і вказувати чіткий напрямок іншим;

— бути кількісно вимірюваними, щоб оцінити їх до�
сягнення;

— бути напруженими, але не повинні вимагати не�
можливого. Завдання завжди повинні відповідати наяв�
ним ресурсам;

— вказувати на результат;
— бути обмеженими часовими рамками.
Стратегія передбачає в рамках названих векторів

руху реалізацію таких завдань:
1. За вектором розвитку: дерегуляція та розвиток

підприємництва; Програма розвитку малого та серед�
нього бізнесу; податкова реформа; реформа захисту
економічної конкуренції; реформа корпоративного пра�
ва; реформа фінансового сектору; реформа ринку капі�
талу; реформа сфери трудових відносин; реформа
транспортної інфраструктури; реформа монетарної
політики; реформа енергетики; реформа сільського гос�
подарства та рибальства; земельна реформа; реформа
житлово�комунального господарства; програма залу�
чення інвестицій; реформа державного фінансового
контролю та бюджетних відносин; реформа державної
служби та оптимізація системи державних органів.

2. За вектором безпеки: реформа системи національ�
ної безпеки та оборони; реформа оборонно�промисло�
вого комплексу; судова реформа; реформа правоохо�
ронної системи.

3. За вектором відповідальності: децентралізація та
реформа державного управління; реформа регіональ�
ної політики; реформа системи соціального захисту;
пенсійна реформа; реформа системи охорони здоров'я;
реформа освіти.

Реалізація Стратегії передбачає досягнення 25 клю�
чових показників, що оцінюють хід виконання реформ
та програм:

1) у рейтингу Світового банку "Doing Business" Укра�
їна посяде місце серед перших 30 позицій;

2) кредитний рейтинг України — Рейтинг за зобо�
в'язаннями в іноземній валюті за шкалою рейтингового
агентства Standard&Poors — становитиме не нижче інве�
стиційної категорії "ВВВ";

3) за глобальним індексом конкурентоспромож�
ності, який розраховує Всесвітній Економічний Форум
(WEF), Україна увійде до 40 кращих держав світу;

4) валовий внутрішній продукт (за паритетом купі�
вельної спроможності) у розрахунку на одну особу,
який розраховує Світовий банк, підвищиться до 16000
доларів США;

5) чисті надходження прямих іноземних інвестицій
за період 2015—2020 років за даними Світового банку
складуть понад 40 млрд доларів США;

6) максимальне відношення дефіциту державного
бюджету до валового внутрішнього продукту за розра�
хунками Міжнародного валютного фонду не перевищу�
ватиме 3 відсотки;

7) максимальне відношення загального обсягу дер�
жавного боргу та гарантованого державою боргу до
валового внутрішнього продукту за розрахунками Між�
народного валютного фонду не перевищуватиме 60 від�
сотків (відповідно до Маастрихтських критеріїв конвер�
генції);

8) енергоємність валового внутрішнього продукту
складе 0,2 тонни нафтового еквівалента на 1000 доларів
США валового внутрішнього продукту за даними
Міжнародного енергетичного агентства;

9) середня тривалість життя людини за розрахун�
ками Світового банку підвищиться на 3 роки;

10) питома вага місцевих бюджетів становитиме не
менше 65 відсотків у зведеному бюджеті держави.

Стратегічною метою регіональної політики є ство�
рення умов для динамічного, збалансованого розвитку
регіонів України з метою забезпечення соціальної та
економічної єдності держави, підвищення рівня конку�
рентоспроможності регіонів, активізації економічної
діяльності, підвищення рівня добробуту населення, до�
держання гарантованих державою соціальних та інших
стандартів для кожного громадянина незалежно від
місця проживання.

Стратегічне бачення розвитку регіонів та країни в
цілому полягає в розв'язанні існуючих проблем на ос�
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нові використання внутрішніх та зовнішніх можливос�
тей регіонів та територій і є результатом стратегічного
вибору регіональної політики.

Цілями регіональної політики до 2020 року вбача�
ються наступні.

Ціль 1. Підвищення конкурентоспроможності ре�
гіонів.

Насамперед, передбачається створення механізму
поширення процесу розвитку з центрів економічного
зростання, якими будуть переважно міста — обласні
центри, міста обласного значення, на інші території, що
дасть можливість задіяти внутрішні чинники розвитку
адміністративних центрів районів, малих міст та
сільської місцевості. Це здійснюватиметься за рахунок
розширення мережі між адміністративними центрами
областей, районів і сільськими населеними пунктами,
включаючи покращення транспортної доступності, роз�
виток сільської місцевості, а також заходи, що сприя�
тимуть розвитку людського капіталу, упровадження
новітніх технологій, покращення навколишнього при�
родного середовища, що в результаті сприятиме зрос�
танню привабливості територій для інвестицій та акти�
візації економічної діяльності на всій території країни.

У рамках визначеної стратегічної цілі державна по�
літика регіонального розвитку буде спрямована на реа�
лізацію таких операційних цілей:

— підвищення ролі та функціональних можливос�
тей міст у подальшому розвитку регіонів;

— створення умов для поширення позитивних про�
цесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської
місцевості;

— підвищення ефективності використання внут�
рішніх чинників розвитку регіонів.

Ціль 2. Територіальна соціально�економічна інтег�
рація і просторовий розвиток.

Досягнення цієї мети передбачає підвищення якості
освіти сільської молоді, поліпшення медичного обслу�
говування в малих містах та сільських населених пунк�
тах, покращення умов водопостачання та водовідведен�
ня у населених пунктах, створення інформаційних та
комунікаційних мереж з метою ефективного доступу
населення до послуг, що забезпечує базові умови жит�
тєдіяльності. У кожному регіоні визначатиметься пе�
релік територій з найгострішими проблемами щодо до�
ступу населення до адміністративних та інших послуг з
метою підвищення їх якості та обсягів.

Ця ціль і її завдання сприятимуть звуженню міжрег�
іональних відмінностей, зменшенню просторової дез�
інтеграції, зміцненню коопераційних зв'язків між регіо�
нами у різних сферах (економіці, культурі, освіті, со�
ціальній сфері) із кінцевою метою досягнення єдності
держави за всіма суспільно�економічними параметрами.

У рамках реалізації визначеної стратегічної цілі 2
державна політика регіонального розвитку буде спря�
мована на виконання таких операційних цілей:

— запобігання зростанню диспропорцій, що галь�
мують розвиток регіонів;

— забезпечення комфортного та безпечного жит�
тєвого середовища для людини незалежно від місця її
проживання;

— розвиток міжрегіонального співробітництва.
Ціль 3. Ефективне державне управління у сфері ре�

гіонального розвитку.
До цього часу, незважаючи на наявне законодавство

та розуміння проблем регіонального розвитку, не вда�
лося досягнути суттєвих результатів щодо зменшення
регіональних диспропорцій, раціоналізації системи уп�
равління, децентралізації та деконцентрації владних
повноважень, посилення спроможності органів місце�
вого врядування планувати та реалізувати власні стра�
тегії розвитку. Причиною цього є неадекватність сис�
теми врядування та відсутність прогресу у фундамен�
тальних сферах — проведенні реформи адміністратив�
но�територіального устрою, реформи державної служ�

би в напрямі її професіоналізації, фіскальної децент�
ралізації тощо. Зазначена ціль покликана вирішити саме
ці виклики.

У рамках вищевказаної стратегічної цілі доцільно
досягнути таких операційних цілей:

— удосконалення системи стратегічного плануван�
ня регіонального розвитку на загальнодержавному та
регіональному рівні;

— підвищення якості державного управління регіо�
нальним розвитком;

— посилення міжгалузевої координації в процесі
планування та реалізації регіональної політики;

— інституційне забезпечення регіонального розвит�
ку;

— реформування територіальної організації влади
та місцевого самоврядування [7].

Щодо моделі розвитку, то це таке утворення, що
дозволяє імітувати певний процес. Моделі розробля�
ються і використовуються для досягнення певної мети,
через представлення найважливіших особливостей до�
сліджуваних економічних процесів. Спроби змоделюва�
ти розвиток були зроблені в Стратегії розвитку регіону
(Автономна Республіка Крим) на період 2011—2020
роки. Відповідно до документу розвиток може відбува�
тися за трьома варіантами (сценаріями) [8]:

1. "Інерційний" сценарій: збереження "статус�кво",
передбачає використання наявного в регіоні санаторно�
курортного, туристичного, аграрного, промислового,
транспортного, транзитного, ресурсного потенціалів на
підставі екстенсивного типу економічного зростання,
інерційним шляхом, при збереженні "статус�кво" в
структурі економіки та факторах її розвитку. При та�
кому сценарії, заходи державного управління щодо роз�
витку Криму зорієнтовані на залагодження конфліктів
і усунення негативних соціальних наслідків кризових
ситуацій, що виникають внаслідок консервації хроніч�
них проблем розвитку регіону.

Згідно з прогнозом економічного і соціального роз�
витку до 2020 року, підготовленому Національним
інститутом стратегічних досліджень, при збереженні
"статус�кво" очікується стійке зниження ефективності
соціально�економічного розвитку республіки. На тлі
ймовірного незначного зростання продуктивності праці
і відносно високих показників економічного зростання
очікуються погіршення показників соціального розвит�
ку та рівня життя, підвищення рівня тінізації економі�
ки. При більш високих показниках розвитку туристич�
ного комплексу, ефективність промисловості, сільсько�
го господарства, будівництва буде демонструвати тен�
денцію до зниження.

Ризики розвитку "інерційного" сценарію — це, на�
самперед, втрата керованості соціально�економічним
комплексом, загрози екологічних і техногенних катас�
троф, неадекватність державних фінансів зростаючому
рівню соціального навантаження на бюджет республі�
ки, наростання процесів економічної і соціальної стаг�
нації, посилення етнонаціональної конфліктогенності
у Криму, ослаблення міжрегіональних виробничо�коо�
пераційних зв'язків між регіоном та іншою територією
країни, що може спровокувати посилення господарсь�
кої відірваності економіки регіону від економіки краї�
ни в цілому.

2. "Мобілізаційний" сценарій: ставка на зовнішні
джерела розвитку.

Модель приваблива тим, що не потребує складної
та політично обтяжливою реорганізації державного
апарату, дозволяє ефективно використовувати наявний
кадровий потенціал і відпрацьовану культуру держав�
ного управління. "Мобілізаційний" сценарій ефективний
як антикризова тактика і створює ілюзію досягнення
необхідного стійкого результату при мінімальних ви�
тратах часу і ресурсів.

Разом з тим концентрація на цілях антикризового
менеджменту, відмова від формування посткризової мо�
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делі сталого розвитку, спроби оптимізації сформованої
моделі економічного і соціально�політичного розвитку,
відмова від політики, спрямованої на зміну та підвищен�
ня статусу регіону в системі регіонального та загально�
національного поділу праці, переорієнтація інвестицій�
них потоків в сектори, які мають виключно короткост�
рокову і середньострокову віддачу, не дають адекватної
відповіді на виклики, з якими стикається регіон.

Ризик розвитку "мобілізаційного" сценарію — згор�
тання економічної ініціативи та активності на рівні тери�
торіальних громад міст, сіл і районів. Фінансово�еконо�
мічної віддачі від заходів механічної консолідації та кон�
центрації господарсько�ресурсного потенціалу буде не�
достатньо для здійснення економічного прориву та по�
долання економічного відставання, призупинення про�
цесів декапіталізації, деградації економічної та соціаль�
ної інфраструктури, відставання міжнародної конку�
рентоспроможності економічного комплексу регіону.
Посилюватиметься секторальна залежність від зовнішніх
інвесторів і транснаціональних корпорацій, виникне ри�
зик перетворення економіки регіону в об'єкт зовнішньо�
го управління з боку великих геоекономічних сил.

3. "Модернізаційний" сценарій: успішний регіон в
успішній Україні базується на ефективному викорис�
танні існуючого в регіоні ресурсного потенціалу на
принципах інтенсивного типу економічного зростання.
Зокрема, передбачається, що будуть реалізовані кроки,
спрямовані на підвищення конкурентоспроможності
економіки регіону на основі інноваційно�інвестиційної
моделі економіки, соціально збалансованої й екологіч�
но�орієнтованої політики випереджального розвитку,
створення на території регіону комфортної та безпеч�
ної середовища для проживання людини.

Реалізація сценарію передбачає усвідомлення обме�
женої ефективності суто державних інструментів пол�
ітики розвитку в сучасному відкритому ринковому
суспільстві. Орієнтиром має стати створення умов для
підприємницької активності громадян, інноваційного
розвитку і досягнення нової якості життя.

Пріоритетами розвитку в рамках "модернізаційно�
го" сценарію повинні стати:

— соціально орієнтоване, екологічно безпечне еко�
номічне зростання, стійкість якого базується на ефек�
тивному використанні всіх видів наявного місцевого те�
риторіального потенціалу;

— підвищення конкурентоспроможності госпо�
дарського комплексу регіону, ефективно "вбудованого"
в систему національного і міжнародного геоекономіч�
ного простору і поділу праці;

— досягнення нової якості економічного зростан�
ня за рахунок переходу до інноваційно�інвестиційної
моделі, впровадження наукоємних технологій, інно�
вацій, інших складових "економіки знань";

— ослаблення територіальних диспропорцій соці�
ально�економічного розвитку в межах республіки;

— раціональне використання місцевого природно�
ресурсного та енергетичного потенціалу, переваг гео�
політичного і географічного розташування Криму;

— випереджаючий розвиток сфер і галузей регіо�
нальної економіки, що створюють мультиплікативний
ефект і стимулюючих суміжні виробництва.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на сучасному етапі для економіки на�

став момент якісної зміни моделі розвитку, що ставить
вимогу до певних перетворень у системі та структурі
механізмів державного регулювання розвитку як на цен�
тральному, так і місцевому рівнях. За якісними складо�
вими для економіки України необхідно розробляти та
реалізовувати дві моделі стратегії. Перша — це модель
стратегії першого рівня — інвестиційно�інноваційна
(технологічна), яка буде грунтуватись на максимально
можливому залученні інвестицій (бюджетних, приват�
них, іноземних) і пошуку стратегічних резервів зростан�

ня з метою створення умов для пріоритетного розвит�
ку окремих галузей, де експерти прогнозують макси�
мальні темпи зростання, а також галузей з найбільш
високою доданою вартістю в обсязі виробництва. Вона
може включати антикризові заходи для галузей�аутсай�
дерів; активну державну інвестиційну політику, вико�
ристовуючи ефект інвестиційного "детонатора" для за�
лучення приватних інвестицій; просування перспектив�
них інвестиційних проектів в галузі, які претендують на
"ручний супровід"; інвестиції в техніко�технологічні
інновації. Друга — це модель стратегії другого рівня —
синергічно�інноваційна (організаційна), в основу якої
покладено концепцію синергізма, яка інтегрує в єдиний
вектор розвитку організаційні, економічні, соціальні й
інші складові інноваційних процесів. При цьому голов�
ним фактором розвитку при реалізації цієї моделі по�
винний служити синергічний ефект, що виникає при
об'єднанні. Розробка моделі стратегії розвитку на ос�
нові концепції синергізму є найбільш актуальним і пер�
спективним напрямком державного регулювання еко�
номічних відносин вже сьогодні.
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