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Питання управління соціально�
економічним розвитком регіонів зай�
має ключове місце у системі регіо�
нальної політики України. Кожному
регіонові властиві різні спрямо�
ваність і динаміка розвитку. Модер�
нізація продукції, що випускається,
залучення внутрішніх і зовнішніх
інвестицій, впровадження прогре�
сивних наукомістких технологій,
технічне переозброєння та модерні�
зація устаткування, виробництво
конкурентоспроможної продукції,
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підвищення рівня зайнятості насе�
лення, якості його життя вимагають
адекватного перетворення форм і
методів управління регіональною
економікою. Такі характеристики
значною мірою варіюються по об'єк�
тах управління, навіть схожих за ос�
новними економічними показниками
об'єктах (регіонах), що і вимагає ви�
роблення певного консолідованого
підходу до розробки і впроваджен�
ня регіональної політики у всіх регі�
онах.

У цьому напрямі традиційно про�
водять дослідження науковці Націо�
нального інституту стратегічних
досліджень, акцентуючи увагу на
пріоритетах формування сучасної
регіональної політики в Україні, сут�
ності та механізмах державного уп�
равління територіальним розвитком,
стратегічних орієнтирах структур�
них змін на рівні регіональної еконо�
міки, проблемах формування дер�
жавної регіональної соціально�еко�
номічної політики тощо [1]. Прак�
тична діяльність з розробки регіо�
нальних стратегій (зокрема, Стра�
тегії економічного та соціального
розвитку Луганської області на пе�
ріод до 2015 року) [2] і теоретичні
дослідження Національного інсти�
туту стратегічних досліджень дозво�
лили виявити основні тенденції, що
визначають напрями формування та
раціоналізації системи управління
територіальним розвитком в сучас�
них умовах глибоких ринкових пере�
творень. Насамперед, необхідність
розвитку систем управління зумов�
лена динамічною зміною складності
об'єкта управління та його сутнісних
характеристик.

Проте, структура органів управ�
ління, ступінь деталізації функцій і
вибір оптимальних методів управлі�
ння багато в чому залежать від кон�
кретних соціально�економічних
умов — концентрації виробництва,
його спеціалізації, кількості су�
б'єктів економічної діяльності (ос�
новних, допоміжних, обслуговую�
чих), розгалуженості зв'язків,
кількості високотехнологічних ви�
робництв, наявності навчальних зак�
ладів та ін. Тому вироблення дієвих
заходів регіональної політики є ак�
туальним завданням науки і практи�
ки і вимагає нових підходів.

Метою даного дослідження є
формування заходів, що сприяти�
муть модифікації механізмів дер�
жавного управління соціально�еко�
номічним розвитком регіонів відпо�
відно до нових умов суспільного
життя. Досягнення мети базується
на виконанні завдань: виявлення
умов, що спричинили необхідність
модифікації механізму управління
регіонами та дослідження їх впливу
на діяльність місцевих органів вико�
навчої влади.

Регіональну політику, на нашу
думку, слід розуміти як комплекс
заходів, спрямованих на розробку та
реалізацію ефективних механізмів
управління економічним, соціаль�
ним, культурним та екологічним роз�
витком регіональних суспільно�гео�
графічних систем на основі узго�
дження державних та регіональних
інтересів і раціонального викорис�
тання специфічного потенціалу ре�
гіонів.

У цьому контексті регіональна
політика тісно пов'язана з іншими
сферами державної політики, що ре�
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алізується на різних рівнях терито�
ріальної організації влади у спосіб,
що показаний на рис. 1.

Одним із механізмів реалізації
регіональної політики є її норматив�
но�правове забезпечення. Важливим
кроком у цьому напрямі стало прий�
няття Закону України "Про стиму�
лювання розвитку регіонів" [3], який
визначає правові, економічні та
організаційні засади реалізації дер�
жавної регіональної політики щодо
стимулювання розвитку регіонів та
подолання депресивності регіонів.
Відповідно до Закону організаційне
забезпечення державного стимулю�
вання розвитку регіонів здійснюєть�
ся відповідно до основ державної
регіональної політики, державних
програм економічного і соціального
розвитку України, законів про Дер�
жавний бюджет України, загально�
державних програм, інших законів та
актів законодавства України, а та�
кож програм економічного і соціаль�
ного розвитку Автономної Респуб�
ліки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, місцевих бюджетів.

На виконання вказаного Закону
Кабінетом Міністрів України прий�
нято Постанову "Про затвердження
Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2015 року" [4],
яка визначила ключові проблеми ре�
гіонального розвитку, пріоритети
державної регіональної політики з
точки зору загальнонаціональних
потреб та інтересів.

Суб'єктами управління соціаль�
но�економічним розвитком регіонів
та їх основними завданнями визна�
чено наступні:

1. Президент України, Верховна
Рада України, Кабінет Міністрів Ук�
раїни, центральні органи виконавчої
влади. Визначення основних на�
прямів внутрішньої політики та ство�
рення нормативно�правового поля
регіонального розвитку, спрямуван�
ня процесів комплексного соціаль�
но�економічного розвитку регіонів,
моделювання інструментів та ме�
ханізмів регіонального розвитку.

2. Місцеві органи виконавчої вла�
ди. Задіяння інструментів та меха�
нізмів регіонального розвитку, виз�
начених державою, на місцевому
рівні з метою розв'язання найбільш
актуальних проблем економічного і
соціального розвитку.

3. Органи місцевого самовряду�
вання. Задіяння інструментів та ме�
ханізмів регіонального розвитку на
місцевому рівні, грунтуючись на
місцевій ініціативі та з урахуванням
інтересів територіальних громад.

Об'єктом управління виступає
регіональна соціально�економічна
система, яка має такі особливості:

— є динамічною системою, що
складається з керуючої та керованої
підсистем, має велику кількість ко�
мунікативних зв`язків, змінюється з
часом та відчуває значний вплив

різноманітних факторів зовнішньо�
го середовища;

— характеризується окреслен�
ням меж, цілісністю, відносною від�
окремленість від зовнішнього сере�
довища, неоднорідністю елементів та
розбіжністю їх інтересів, багатофун�
кціональністю тощо;

— у процесі функціонування та
розвитку існує багато суперечнос�
тей, зокрема між спеціалізацією та
комплексністю;

— чутлива до найменших змін,
які відбуваються у зовнішньому та
внутрішньому середовищах.

Механізми, що характеризують
регулюючий вплив держави на соці�
ально�економічний розвиток регі�
онів, наведено на рис. 2.

Незважаючи на необхідність за�
стосування правових інструментів
управління соціально�економічним
розвитком на регіональному рівні,
кількість нормативно�правових ак�
тів, предметом регулювання яких

виступає, власне, регіональний рі�
вень державної політики, є незнач�
ною. Крім зазначених, це закони Ук�
раїни "Про місцеве самоврядування
в Україні", "Про місцеві державні ад�
міністрації", а також "Концепція
державної регіональної політики",
затверджена Указом Президента
України (2001 р.), "Концепція дер�
жавної регіональної політики"
(затверджена на засіданні Кабінету
Міністрів України 2 липня 2008 р., на
стадії розгляду знаходиться проект
Розпорядження Кабінету Міністрів
України "Про затвердження плану
заходів з реалізації Концепції дер�
жавної регіональної політики")
тощо.

Питань регіонального розвитку
торкаються також окремі норми
Бюджетного та Земельного кодексів.
Однак не існує базового закону що�
до регулювання розвитку регіонів.
Таку прогалину нині намагається за�
повнити проект закону України

Рис. 1. Місце регіональної політики в системі державної соціально�
економічної політики України
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Рис. 2. Механізми державного регулювання розвитку регіонів
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"Про засади державної регіональної
політики", який розробляється за
дорученням Кабінету Міністрів Ук�
раїни як реалізація Концепції дер�
жавної регіональної політики (2008
р.). Такий закон має стати умовою
для створення правової основи реа�
лізації нової державної регіональної
політики її суб'єктами.

Однією з вимог іншого системо�
утворювального нормативно�право�
вого документу — Державної стра�
тегії регіонального розвитку на пе�
ріод до 2015 р. — є прийняття на рівні
областей стратегій регіонального
розвитку, узгоджених з положення�
ми Державної стратегії. На основі
затверджених регіональних стра�
тегій між Кабінетом Міністрів Украї�
ни та Верховною Радою АР Крим,
обласними, Київською, Севасто�
польською міськими радами можуть
укладатися Угоди щодо регіонально�
го розвитку. Однак, станом на бере�
зень 2010 р. їх укладено лише чоти�
ри: з Донецькою, Львівською, Во�
линською та Вінницькою областями.

На перешкоді укладанню угод
стоїть той факт, що процес стратегіч�
ного планування в деяких регіонах
зіткнувся з рядом серйозних пере�
шкод. З огляду на це, досі не всі регі�
они мають затверджені стратегії
розвитку до 2015 року. Зокрема, прі�
оритети довгострокового розвитку
АР Крим та м. Севастополя визначе�
но відповідними державними про�
грамами, а не власними розроблени�
ми стратегічними документами, що
не дає можливості цим регіонам по�
вноцінно враховувати власні потре�
би та наявний потенціал тощо [5].

Наявність конфліктів між облас�
ними державними адміністраціями,
обласними радами та групами впли�
ву на рівні регіону, а також різні ба�
чення пріоритетів розвитку регіону
суттєво перешкодили своєчасності
підготовки відповідних регіональних
стратегій. Так, наприклад, ряд регі�
онів (зокрема, Херсонська, Жито�
мирська, Луганська, Запорізька Тер�
нопільська області тощо) затверди�
ли стратегії розвитку на період до
2015 р. лише у 2008 р., при тому, що
Постанова Кабінету Міністрів від 21
липня 2006 р. №1001 зобов'язала всі
регіони подати проекти стратегій на
затвердження обласних рад у трим�
ісячний термін. Частково з причин
наявності зазначених конфліктів
досі не затверджено стратегії роз�
витку Дніпропетровської та Харкі�
вської областей.

Недоліками стратегічного пла�
нування розвитку регіонів і, як на�
слідок, причинами низької ефектив�
ності соціально�економічної політи�
ки на рівні регіону є наступні:

— надмірна формалізація проце�
дур розробки і затвердження стра�
тегій. Так, наприклад, шаблонне ви�
користання розробниками стратегій
відповідних Методичних рекомен�

дацій Міністерства економіки Украї�
ни хоча й підвищує шанси регіону на
позитивне вирішення у подальшому
питання про укладання Угоди, але
при цьому залишає поза увагою знач�
ну частину важливих проблем роз�
витку тієї чи іншої території;

— декларативний характер біль�
шості стратегій розвитку регіонів.
Попри те, що стратегія розвитку
відповідного регіону до 2015 р. в
більшості випадків рішеннями об�
ласних державних адміністрацій
визначається як обов'язковий до ви�
конання документ, зміст цих стра�
тегій часто далекий від власних по�
треб та можливостей розвитку цих
регіонів.

Другим показовим чинником,
який значною мірою впливає на фор�
мування механізму управління со�
ціально�економічним розвитком те�
риторій, є зміни в організації систе�
ми управління на рівні регіонів.

Специфіку перетворення регіо�
нального управління на сучасному
етапі визначає показова тенденція
до використання все більшої кіль�
кості різновидів організаційних но�
вовведень на рівні основної ланки
управління регіоном (сьогодні це
місцеві державні адміністрації), зап�
ровадження нових структурних
підрозділів, допоміжних структур,
широкої розмаїтості сфер і способів
їхнього впливу. Суб'єкт управління
намагається якомога більше відпові�
дати об'єкту. Це підтверджує дум�
ку, що в кожному регіоні вдоскона�
лення систем управління повинне
бути досить специфічним, врахову�
вати конкретні умови функціону�
вання та розвитку. Таким чином, в
сфері управління регіоном повинна
знайти відображення відповідна пе�
реорієнтація від типізації викорис�
товуваних форм і методів управлін�
ня до їх необхідного різноманіття та
дієвості.

Незважаючи на те, що в реальній
практиці ще не повною мірою (внас�
лідок причин переважно суб'єктив�
ного характеру) використовується
самостійність суб'єктів регіонально�
го управління, встановлена законо�
давчими актами, досвід діяльності
місцевих органів влади підтверджує
тенденцію збільшення функцій, що
ними виконуються за рахунок деле�
гування на нижчі рівні значної кіль�
кості повноважень і управлінських
функцій.

З урахуванням Конституційної
реформи, саме на регіональний рі�
вень лягає основне навантаження та
відповідальність за проведення еко�
номічної політики реалізації біль�
шості з наведених вище функцій, зо�
крема планування та прогнозування,
управління технічним розвитком,
управління сферою зайнятості, а та�
кож в галузі кредитно�фінансової і
зовнішньоекономічної діяльності.
На нашу думку, роль держави посту�

пово зводитиметься до координації
взаємоузгодження і інтересів усіх
учасників процесу регіонального уп�
равління.

З огляду на це першочерговими
завданнями регіональної соціально�
економічної політики є такі:

— пошук компромісу в питаннях
економічної свободи регіонів;

— реалізація принципу розши�
рення міжрегіональної економічної
взаємодії;

— запровадження механізмів по�
долання асиметрії розвитку регіонів
та підтримки депресивних територій;

— стимулювання інноваційно�
інвестиційного розвитку на основі
ефективного використання потен�
ціалу регіонів;

— зміцнення матеріальної бази
територіальних громад шляхом пе�
реходу до взаємовідносин держав�
ного бюджету безпосередньо з бю�
джетами органів місцевого самовря�
дування;

— активізація розвитку транс�
кордонного співробітництва в еко�
номічній сфері.

Перерозподіл функцій управлін�
ня між центральними та місцевими
органами влади практично означає
перехід частини управлінських зв'яз�
ків із зовнішніх у внутрішні. При цьо�
му збільшення числа внутрішніх
зв'язків у системі управління регіо�
ном одночасно супроводжується
підвищенням їхньої складності. Це
об'єктивно зумовлено тим, що роз�
ширення самостійності обов'язково
пов'язано з підвищенням відпові�
дальності за якість прийнятих і реа�
лізованих керуючих впливів.

Очевидно, що пасивний "суп�
ровід" ходу реалізації рішення, прий�
нятого на вищестоящому рівні, яке
до того ж не завжди враховує конк�
ретні умови, не сприяє прояву твор�
чого ставлення до праці працівників
регіонального апарату управління.
Коли обрані керівники регіону та
фахівці, виходячи з наявної ситуації,
самостійно розробляють, обгрунто�
вують, приймають і реалізують рі�
шення щодо розвитку підприємства,
вони і морально, і матеріально заці�
кавлені в забезпеченні максимальних
кінцевих результатів, що значною
мірою активізує їхню діяльність з
пошуку найбільш ефективних варі�
антів управлінських рішень. Це фор�
мує спонукальний мотив як щодо
розвитку міжфункціональних зв'яз�
ків у керуючій системі для забез�
печення високої обгрунтованості
прийнятих рішень, так і щодо по�
глиблення і деталізації суб'єктно�
об'єктних відносин, що чітко орієн�
тують на досягнення поставленої
мети.

Збільшення кількості внутрішніх
зв'язків між суб'єктами економічної
діяльності регіонального рівня, зро�
стання їхнього значення характери�
зують таку тенденцію розвитку сис�
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тем управління, як підвищення
їхньої цілісності, що, безсумнівно,
має велике значення для вдоскона�
лення загальних засад управління
регіоном.

Також важливо відмітити не�
обхідність зміни змісту керуючого
впливу, доданню йому більшої еко�
номічної зумовленості. Виконання
прийнятих управлінських рішень у
перспективі має забезпечуватися,
насамперед, під впливом економіч�
них, а не адміністративних методів
управління, шляхом формування та
взаємопогоджуваної реалізації інди�
відуальних, територіальних і сус�
пільних інтересів. Така тенденція зу�
мовлена одночасним впливом зміни
внутрішніх і зовнішніх умов функці�
онування та розвитку регіонів у на�
ступний спосіб.

По�перше, збільшення питомої
ваги недержавного сектора підвищує
самостійність суб'єктів соціально�
економічної діяльності, призводить
до скорочення числа вертикальних
зв'язків стосовно управління об�
'єктами економічного розвитку, роз�
виткові різних форм самоврядуван�
ня. При цьому спостерігається не
тільки зменшення кількості керую�
чих впливів з боку апарату суб'єктів
регіонального управління, але і пе�
ретворення їхнього якісного змісту
— за рахунок переорієнтації на по�
єднання інтересів (як суб'єктів еко�
номічної діяльності, так і регіону в
цілому) на основі застосування пере�
важно економічних важелів і сти�
мулів.

По�друге, розвиток інформацій�
них технологій, прискорення науко�
во�технічного прогресу істотно
підвищують вимоги до процесу уп�
равління, розробки рішень, прийнят�
тя та реалізації оптимальних варі�
антів. Це стає обов'язковою умовою
досягнення таких кінцевих резуль�
татів управління економікою, що
можуть забезпечити стійке фінансо�
ве становище й ефективний розвиток
регіону. На цій основі керуючий
вплив сприймається як економічно
зумовлена необхідність, оскільки
його реалізація здійснюється з ме�
тою задоволення інтересів всіх учас�
ників економічної діяльності.

Однак, прийняті та реалізовані
на регіональному рівні управлінські
рішення в даний час ще далекі від
відповідності таким вимогам. Серед
недоліків у прийнятті управлінських
рішень на регіональному рівні мож�
на виділити такі:

— великий обсяг прийнятих рі�
шень ("перенасичення") приводить
до невиконання значної їх частини;

— знову прийняті рішення не
враховують попередні, дублюють
одне одного;

— відбувається трансформація
мети рішення в процесі його руху
ієрархічними рівнями;

— приймаються так звані "псев�

дорішення", що тільки імітують ре�
альні керуючі впливи;

— недостатня технологізація
процесів підготовки і прийняття
рішень (у першу чергу типових, тих,
які регулярно повторюються);

— незбалансованість керуючого
впливу на різні підсистеми об'єкта
управління (невідповідність "обсягу
уваги" значимості розвитку тієї або
іншої економічної сфери);

— відсутність процедури узго�
дження рішень з їхніми виконавця�
ми;

— тривалий термін процесу під�
готовки і прийняття рішень, їхнє "за�
пізнювання";

— нереальні "мобілізуючі" терм�
іни, установлені для виконання рі�
шень;

— низька питома вага інновацій�
них, стратегічних рішень, у рішеннях
невелика кількість елементів "вико�
навчого задуму";

— недостатнє інформаційне за�
безпечення процесу прийняття рі�
шень;

— відсутність на початковому
етапі розробки рішення детальної
діагностики вихідного стану об'єкта
управління і моделювання бажаного
стану;

— недостатня ефективність ме�
ханізму оцінки виконання рішень.

Цей перелік, безумовно, може
бути продовжений. Навіть відносно
укрупнене виділення причин неякіс�
них управлінських рішень на регіо�
нальному рівні дозволяє намітити та
здійснити заходи для підвищення
їхньої якості. Однак для значного
підвищення ефективності управлін�
ня важливо забезпечити комп�
лексність здійснюваних заходів, на�
звані причини неякісного управлін�
ня доцільно деталізувати, здійснити
обстеження кожного з етапів проце�
су прийняття та реалізації управлін�
ських рішень, кожного з елементів
систем управління.

Таким чином, в сучасних умовах
глибоких ринкових перетворень уп�
равління територіальним розвитком
стає ключовою ланкою механізму
державного управління, що фор�
мується під впливом багатьох фак�
торів, певна сукупність яких створює
підвалини його теоретичних засад
для посилення регіональних і місце�
вих впливів. Проте існують пробле�
ми управління розвитком територій,
зумовлені складним взаємопроник�
ненням природних, просторових,
економічних, політичних і соціаль�
них суперечностей, що пов'язано зі
значною неоднорідністю територій
країни та великою поліструктурні�
стю територіальної організації вла�
ди. При цьому спостерігаються про�
тиріччя та конфлікти інтересів між
зацікавленістю учасників місцевого
розвитку і фактичною компетенцією
органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, задово�

ленням територіальної громади в
управлінських послугах і можливо�
стями щодо забезпечення їх якості
тощо.

Роль держави щодо забезпечен�
ня розвитку регіонів у сучасному
світі не обмежується лише регуля�
торними функціями — стимулюван�
ня економічного зростання, раціо�
нального використання трудового
потенціалу, забезпечення прогре�
сивних зрушень у галузевій і тери�
торіальній системах, підтримки ек�
спорту продукції та послуг. Голов�
ною метою державного управління
регіональним розвитком стає забез�
печення економічної й соціальної
стабільності, захист вітчизняних ви�
робників на світових ринках, гармо�
нізація майнових відносин, зміц�
нення існуючого ладу, демократиза�
ція управління, транзит держави
в європейські та євроатлантичні
структури.
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