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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реформування економіки України повинно здійсню!

ватись на основі сталого розвитку тому, що в умовах
інтеграції України в європейську спільноту не можливо
ігнорувати процеси, які відбуваються в світі та європейсь!
кому співтоваристві. Їх неврахування ускладнює досяг!
нення стратегічних цілей держави, робить його немож!
ливим. Сьогодні, як ніколи раніше, потрібні суттєві, якісні
зміни у здійсненні державного регулювання на всіх рівнях
управління. Безперечно, що на загальнодержавні резуль!
тати сталого розвитку, багато в чому, впливають досяг!
нення кожного регіону. Створити умови для реалізації
регіонами свого потенціалу доволі складна задача для
нашої країни. Реформування економіки потребує зміни
всієї системи регіонального управління, змістом якого є
поєднання інтересів держави та регіоів, метою якого є
забезпечення економічної стабільності. Тому завдання
регіональної політики в економічній сфері полягає у ство!
ренні умов для комплексного і збалансованого соціаль!
но!економічного розвитку регіонів з урахуванням наяв!
ності трудових ресурсів, науково!технічного потенціалу
та можливостей їхнього ефективного використання. Ре!
альна дійсність, яка склалася в Україні у теперішній час
обумовлює необхідність формування власної конкурен!
тоспроможності регіонів і зумовлює якнайскорішого
перегляду напрямів стимулювання регіонального розвит!
ку, спрямованих на забезпечення відповідних переваг.
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Останні як у теоретичному, так і в практичному аспек!
тах повинні виходити з відповідних характеристик ста!
лого розвитку регіонів і стимулювати формування їх кон!
курентних переваг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Значний внесок у розвиток теорії й практики дер!

жавного регулювання й функціонування регіонів, ре!
гіональних аспектів їх сталого розвитку, забезпечення
конкурентоспроможності зробили такі вчені як О. Амо!
ша, В. Геєць, М. Долішний, С. Іванова, Л. Кузьменко,
О. Новікова, Л. Федулова, Л. Черьова, М. Чумаченко,
В. Швець, Л. Шевчук, Р. Шніпер та інші.

Разом з тим, існує нагальна потреба в подальшому
дослідженні проблем державного регулювання сталим
розвитком регіонів, механізмів його реалізації, практич!
ною спрямованістю якого є не що інше як формування
конкурентних переваг регіонів, їх ресурсно!функціо!
нальне забезпечення.

ФОРМУВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою статті є аналіз напрямів державного регулю!

вання сталого розвитку регіонів, їх зміст, можливості
реалізації, які у теоретичному та в практичному аспек!
тах повинні виходити з визначальних характеристик ста!
лого розвитку й сприяти формуванню конкурентних
переваг кожного регіону.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Загальновідомо, що основним критерієм відособлен!

ня регіону є не що інше, як спільність державних і ре!
гіональних завдань, техніко!економічної особливості
розвитку промисловості і сільського господарства, на!
явність суб'єктів господарювання об'єднаних регіо!
нальними, економічними, політичними, соціальними та
етнічними інтересами, в результаті яких утворюється ре!
гіональний тип відтворення соціальних систем [6, с. 165].

На практиці виділення або агрегування регіонів
здійснюється за сукупністю ознак для цілей управлін!
ня, планування, реалізації економічної політики і відпо!
відає адміністративному поділу країни.

Кожний регіон має свої територіальні особливості,
специфіку у ньому складають економічні й соціальні
відносини. Тобто регіон слід розглядати як підсистему
єдиного економічного комплексу, реально існуючий
економічний об'єкт із певними формами організацій
виробничих сил і відносин, якому притаманна вся
складність цілого. Регіон також є господарюючою сис!
темою й нерозривна єдність економічного й адмініст!
ративного поділу країни, що відображає єдність еконо!
міки та організації управління нею. Таким чином, регіон
має всі властивості системи — цілісність, структурова!
ність,відносну відокремленість від оточуючого середо!
вища, підпорядкованість усієї організації системи певній
меті. Під оточуючим середовищем у данному випадку
мається на увазі те, що знаходиться поза рамками сис!
теми і взаємодії з нею. Для економічної системи, що
розглядається у взаємодії з соціальною і економічною
сферами, останні являють собою оточуюче середовище.
Крім того, туди ж відносяться і економічні системи і
ієрархічні вищих рівнів [12, с. 5].

Виходячи з цього, державна регіональна політика —
це сукупність стратегічних заходів, засобів, механізмів,
інструментів та взаємоузгоджених дій щодо організації
державної влади та місцевого самоврядування для за!
безпечення розвитку держави та сталого розвитку її
регіонів, відповідно до поставлених цілей: створення по!
вноцінного життєвого середовища для людей на всій
території України; і забезпечення просторової єдності
держави, сталого розвитку її регіонів [3, с. 103].

Визначення нових підходів до формування цілей,
пріоритетів та механізмів реалізації регіональної по!
літики та регіонального розвитку, зумовлюється євро!
пейським вибором України. З огляду на це, стверджує
Ю.В. Ковбасюк, доцільним видається ознайомлення з
основними засадами формування та реалізації регіо!
нальної політики розвинутих країн Європи, спрямова!
них на вирішення конкретних проблем як державного
рівня, так і розвитку регіонів. Використання досвіду
Європейського Союзу дозволить Україні уникнути по!
милок при побудові власної моделі регіонального роз!
витку [3, с. 103].

Що стосується відтворювального підходу, на нашу
думку, він найбільш адекватно відображає процеси, які
відбуваються в регіоні, особливо з точки зору, принципів
сталого розвитку. Останній системно оцінює об'єктивно
існуючи умови в регіоні та їх зміни і передбачає наявність
певних пропорцій у системі регіонального розвитку.

Є всі підстави стверджувати, що сталий розвиток
регіону — це здатність регіональної системи протисто!
яти негативним впливам зовнішніх і внутрішніх фак!
торів, зберігаючи зростання і забезпечить відтворення
продуктивних сил та економічних виробничих відносин
в регіоні, обов'язково враховуючи соціальні та еко!
логічні складові.

Як було раніше зазначено, особливо важливу роль
у регулюванні сталого розвитку регіонів повинна вико!
нувати державна регіональна політика, яка визначає
участь держави й регіональних органів в цьому розвит!
ку. Як ніколи актуальна сьогодні позиція відомого ук!
раїнського вченого — академіка Н.Г. Чумаченко: "Регі!
ональну політику, — стверджує він, — можна поділити

на два види: тактику держави й внутрішню політику ре!
гіону. Регіональна політика держави, її дії мають бути
спрямовані на вирівнювання умов діяльності регіонів та
їх результатів, ефективне використання регіональних
ресурсів і можливостей, створення умов підвищення
ефективності діяльності регіонів. Внутрішня політика
регіонів спрямовується на використання всіх ресурсів
регіону для підвищення добробуту населення, удоско!
налення структури матеріального виробництва, поліп!
шення стану навколишнього середовища й розвитку
соціальної інфраструктури, сприяння підприємництву
та економічному зростанню регіону" [13, с. 5].

Мета державного регулювання сталого розвитку
регіону визначається певними характеристиками стало!
го розвитку: економічна ефективність, екологічна без!
пека, соціальна справедливість, причому, екологічна
безпека виступає основою безпеки особистості, су!
спільства, держави [9, с. 78].

Виходячи з цієї тріади, політика держави щодо ста!
лого розвитку спрямовується на таке:

— в економічній сфері на забезпечення конкурен!
тоспроможності регіональної економіки на основі ви!
сокого рівня розвитку науки, техніки, технологій та
організацій використання науково!технічних досягнень
у регіональному відтворювальному процесі;

— в екологічній сфері на збереження і відновлення
природних систем, стабілізацію та покращення якості
навколишнього середовища, зниження його забруднен!
ня, скорочення та утилізації відходів;

— у соціальній сфері на досягнення необхідної
якості життя людини, забезпечення рівномірної мож!
ливості в отриманні освіти та медичної допомоги, со!
ціальний захист усіх категорій людей.

Досягти сталого економічного розвитку регіону мож!
на двома шляхами: або за рахунок зовнішньої підтрим!
ки, перерозподілу коштів між регіонами, або за рахунок
мобілізації внутрішніх сил. Зарубіжний досвід свідчить
про те, що держави з розвиненою економікою викорис!
товують ринкові механізми впливу центральної влади на
економічний розвиток окремих територій. В багатьох
країнах, для яких характерно стабільне економічне зро!
стання і які пройшли етап бюджетно!фінансової децен!
тралізації, створено і діють ефективні і гнучкі механізми
пристосовані до змін економічної кон'юнктури [5, с. 72].

Українські вчені вважають, що процес децентралі!
зації взаємовідносин між державою та регіонами потре!
бує на сучасному етапі суттєвого коригування.

З цією метою необхідно реалізувати заходи щодо
зміцнення доходної бази місцевих бюджетів, посилити сти!
мулюючи фактори у роботі органів місцевого самовряду!
вання, упорядкувати основні видатки й повноваження між
різними бюджетами на основі принципу субсидарності.

Необхідно й надалі продовжити процес значного
зменшення рівня централізації у державному бюджеті,
податків, зборів та обов'язкових платежів, сприяти про!
цесу розширення ресурсної бази місцевих бюджетів
шляхом передачі на місцевий рівень значної частини
доходів бюджету. Структура доходів місцевих бюджетів
має відображати баланс самодостатності територіаль!
них громад і фінансової залежності від держави.

У західних країнах в рамках пошуку оптимального
співвідношення централізації й децентралізації в прий!
няті управлінських рішень набула популярності модель
ендогенного розвитку регіонів, яка базується на мак!
симальному використанні місцевих ресурсів: капіталу,
робочої сили, підприємницького потенціалу, специфіч!
них знань виробничого процесу, а також здатності
місцевої економіки контролювати процес накопичення
на локальному рівні. В цьому контексті основна задача
регіональної політики міститься у створенні умов для
формування місцевого потенціалу економічного росту
інноваційного типу. Формування ендогенної моделі
місцевої економіки потребує перегляду цілей та інстру!
ментів національної регіональної політики. На відміну
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від традиційної політики, яка ставить розвиток всієї
країни в залежність від передових регіонів, нова по!
літика повинна сприяти сталому розвитку всіх регіонів
без виключення, що і створює основи для високої кон!
курентоспроможності національної економіки, визна!
чає її місце у глобальній світовій системі. Необхідно
підкреслити, що ендогенний розвиток не можна роз!
глядати як самозабезпечення регіону. Він передбачає
посилення конкурентних позицій на зовнішніх ринках
завдяки виробництву в регіоні нових товарів [11, с. 78—
79]. Такий підхід для України уявляється більш пробле!
матичним та сучасним оскільки він передбачає не!
обхідність всебічного використання інтелектуального
капіталу, який набуває все більшого значення у досяг!
ненні вагомих результатів у соціально!економічному
розвитку як держави, так і кожного регіону.

Особливого значення набуває розмежування видат!
кових повноважень у системі місцевих органів влади.
Наполягаючи на цьому І.О. Луніна, стверджує, що з цією
метою необхідно враховувати особливості різних видів
бюджетних благ і послуг — зокрема, об'єктивні тери!
торіальні обмеження можливостей користування ними
та існування "зовнішніх ефектів". Крім того, важливе
значення має фактор чисельності населення, який виз!
начає фінансову спроможність територіальних громад.
Такий підхід практикується у країнах ЄС. Наприклад, в
Іспанії органи місцевого самоврядування громад з чи!
сельністю менше 5 тисяч осіб мають менше функціональ!
них обов'язків ніж громади з населенням 20 тисяч осіб.
Великим громадам (відповідно, понад 50 тисяч осіб) на!
дане найширші повноваження [4, с. 69].

Коло повноважень органів місцевого самоврядуван!
ня кожного рівня (включаючи районний та обласний) по!
винно включать такі завдання, вирішення яких, не впли!
ває на проблеми розв'язання яких виходить за межі відпо!
відних територій. На рівні районів та областей доцільно
надавати блага і послуги, користувачами яких, з економі!
чної точки зору, є одночасно жителі декількох територі!
альних громад базового рівня ( надання спеціалізованої
медичної допомоги, здобуття вищої освіти тощо) [4, с. 69].

Фінансово!бюджетна децентралізація, як першочер!
гове завдання сьогодення, повинне супроводжуватися
й іншими важливими завданнями, які забезпечують
ефективність державного управління процесом перехо!
ду до сталого розвитку регіонів. Йдеться про не!
обхідність розробки системи програмних і прогнозних
документів державної стратегії довгострокового харак!
теру, довгострокових і середньострокових прогнозів,
які включають як складову компоненту прогнози змін
оточуючого середовища і окремих екосистем у резуль!
таті господарської діяльності; короткострокові прогно!
зи і програми галузевого й регіонального рівнів.

Процес формування регіональних програм повинен
включати концепцію, яка виходить із необхідності дотри!
мання єдності цілей та інтересів соціально!територіальної
спільноти й населення держави як суб'єкта господарюван!
ня, а також державного центру, визначення пріоритетних
проблем загально!регіонального характеру, виявлення
вектора прогресивних структурних зрушень, точок і по!
люсів зростання на основі реалізації порівняльних конку!
рентних переваг держави, що формують майбутній виг!
ляд її економіки з урахуванням господарської спеціалі!
зації, яка склалася, і ринкових тенденцій її трансформації,
всебічного використання регулюючих функцій регіональ!
них органів влади й управління [10, с. 114].

В умовах невизначеності та очікуваних впливів
зовнішніх і внутрішніх факторів на соціально!еко!
номічні процеси в регіоні розробку регіональних про!
грам доцільно здійснювати за різними сценаріями (ва!
ріантами). Принципові розходження між ними повинні
укладатися в ступені інтенсивності використання
внутрішніх і зовнішніх факторів економічного росту при
переході до сталого розвитку, а також у глибині ефек!
тивності проведених економічних реформ.

Розробка різних сценаріїв розвитку регіону дозво!
ляє розглянути можливі ситуації, у яких може прояви!
тися економічна й соціальна сфери регіонів у прогно!
зований період. При цьому, слід мати на увазі, що сис!
темний підхід повинен грунтуватися на відповідній еко!
номічній гіпотезі й мати не тільки кількісні а й якісні
відмінності, що враховують як внутрішні, так і зовнішні
фактори соціально!економічного розвитку регіону.

Для досягнення цілей й прогнозних показників стало!
го розвитку регіонів, реалізації регіональних програм не!
обхідно передбачити взаємопов'язаний комплекс мір і
цілей, економічних важелів, що задіяні у вирішенні основ!
них проблем забезпечення для всіх зацікавлених сторін
(включаючи представників бізнесу й громадських органі!
зацій), які беруть участь у здійсненні кожної програми.

Визначаючи парадигму регіонального розвитку, слід
наголосити, що вона передчасна і не завжди відповідає
реальним завданням регіонального розвитку. По!перше,
інституційною основою сталого розвитку є розвинута
інноваційна економіка. Україна на цьому шляху зробила
перші кроки. Ставка України на інтелект та інновації —
це ставка на інформацію і знання як якісно новий фак!
тор виробництва, на комплексне використання їхніх
форм — інтелектуального капіталу, інтелектуальної
власності. І це не випадково і закономірно, тому що роль
інтелектуального капіталу в економіці швидко зростає;
його питома вага у вартості підприємств в країнах Захід!
ної Європи сягає 50—60 %, а в Україні, на жаль, всього
1%. Традиційно вартість підприємств в Україні розрахо!
вується із обсягу матеріальних цінностей, матеріальних
активів. Такий підхід значно знижує ціну наших
підприємств і дає обмежене уявлення щодо їх реальної
вартості [14, с. 9]. Невраховування цього фактору — одна
з причин, що Україна, виходячи з даних глобального
індексу конкурентоспроможності у ХХІ столітті серед
111 країн світу займає по рівню вищої освіти й спеціаль!
ної підготовки 53 місце, по рівню технічного розвитку —
93 місце, по інноваціям — 65 місце [2, с. 18].

Серед проблем у сфері науки, інновацій та інтелек!
туальної власності, які потребують невідкладного ви!
рішення слід виділити такі:

— обмеженість видатків державного бюджету на
фінансування науки, науково!технічної та інноваційної
діяльності, трансферу технологій і інтелектуальної
власності в Україні;

— нерозвиненість інноваційної інфраструктури в
Україні, відсутність венчурних фондів, центру транс!
ферту технологій, бізнес!інкубаторів, технополісів й
інших інноваційних структур;

— недосконалість системи державного управління
інноваційною сферою.

Актуальним залишаються питання щодо розмежу!
вання функцій центральних органів і виконавчої влади
у сфері інновацій, а саме, створення чіткої структури
органів відповідальних за конкурентними напрямами
діяльності в інноваційній сфері з чітким визначенням їх
компетенції та відповідальності.

По!друге, визнання сталого розвитку регіону перед!
бачає побудову сталого суспільства у глобальному мас!
штабі [1, с. 56]. Тому перехід до сталого регіонального
розвитку передбачає посилення інтеграційних процесів,
вихід економічних відносин регіону за межі не тільки
своїх географічних кордонів, але й кордонів держави.

Регіону для досягнення сталого розвитку і реалізації
стратегічних інтересів, таких як відбудовування у світові
відтворювальні цикли, забезпечення економічної та за!
гальної безпеки. Необхідна система інтеграції у світове
господарство. Однак для цього регіон повинен мати
відповідний потенціал.

В умовах відсутності цих необхідних основ сталого
розвитку регіонів державна регіональна політика повин!
на бути спрямована, насамперед, на формування роз!
витку та управління конкурентними перевагами того чи
іншого регіону. Визнаний в світі економіст Дж. Сакс,
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розглядав конкурентоспроможність як основу та
інструмент сталого економічного розвитку [5].

У свою чергу, це потребує достовірної оцінки рівня
розвитку регіону, розробки нових методологічних
підходів до розуміння його конкурентоспроможності і
механізму управління нею.

Підсумовуючи слід зазначити, що сьогодні пріори!
тетом діяльності українського уряду у формуванні дер!
жавної регіональної політики є побудова конструктив!
ного рівноправного діалогу між центральними, регіо!
нальними, а також органами місцевого самоврядуван!
ня. Формування нової якості таких відносин стає мож!
ливим на основі перенесення центру прийняття рішень
щодо розвитку регіонів саме на регіональний рівень мак!
симального забезпечення розвитку регіонів на основі
наявних місцевих ресурсів [3, с. 105].

ВИСНОВКИ
Реформування економіки України повинно здійсню!

ватись на основі сталого розвитку регіонів, тому що в
умовах інтеграції неможливо ігнорувати процеси, які
відбуваються в європейському співтоваристві. Сталий
розвиток регіонів — це здатність регіональної системи
протистояти негативному впливу зовнішніх і внутрішніх
факторів, зберігаючи при цьому стабільне економічне
зростання й забезпечуючи відтворення виробничих сил
і економічних виробничих відносин у регіоні, обов'яз!
ково враховуючи соціальні й економічні складові.

Мета державного регулювання сталого розвитку
регіонів визначається відповідними характеристиками
сталого розвитку серед яких економічна ефективність,
екологічна безпека й соціальна справедливість. В еко!
номічній сфері, політика державного регулювання еко!
номіки сталого розвитку повинна бути спрямована на
забезпечення конкурентоспроможності економіки ре!
гіону на основі високого рівня розвитку науки, техні!
ки,технологій та організації використання науково!тех!
нічних досягнень у регіональному відтворювальному
процесі.

На практиці регіональна політика в Україні, доте!
пер, зводилася переважно до державної підтримки еко!
номічної активності в регіонах з доволі низькими показ!
никами валової додаткової вартості (валового регіо!
нального продукту), що означає передачу ресурсів з
регіонів, що розвиваються динамічно до менш розвине!
них. Здається, що для України більш прагматичною й
сучасною є модель ендогенного розвитку. В цьому кон!
тексті, основне завдання регіональної політики повин!
не зводитися до створення умов для формування місце!
вого потенціалу економічного зростання інноваційно!
го типу.
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