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У статті проаналізовано сучасні тенденції, окреслено проблеми та загрози розвитку регіонів Украї-
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сучасного етапу формування регіональної політики. Здійснено оцінку ефективності регіонального управ-
ління. Визначено стратегічні пріоритети модернізації регіональної політики і територіального розвитку 
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В статье проанализированы современные тенденции, обозначены проблемы и угрозы развитию ре-
гионов Украины. Раскрыта сущность и определены задачи государственной региональной политики. 
Исследованы особенности современного этапа формирования региональной политики. Оценена эффек-
тивность регионального управления. Определены стратегические приоритеты модернизации регио-
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. стратегічним напрямом 
інституційних перетворень в україні є трансфор-
мація наявної системи публічної влади, зокрема 
на регіональному рівні, для її наближення до 
стандартів європейських країн. зазначені пере-
творення потребують обґрунтування напрямів 
та відповідного інструментарію забезпечення 
сталого розвитку регіонів як основної мети 
сучасного регіонального управління [11, с. 5]. 
отже, питання управління регіональним розви-
тком є одним з актуальних питань, яке потре-
бує постійної уваги державних та регіональних 
органів влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. вирішенням 
актуальних теоретичних і практичних проблем 
управління процесами регіонального розвитку 
та розробки ефективної державної регіональної 
політики займалися такі вітчизняні та закордонні 
вчені, як с. біла [2], н. буга [13], в. вакуленко 

[11], в. відяпін [9], в. воротін [4], б. Данилишин 
[3; 6], М. Долішний [5], я. жаліло [4], а. золота-
рьов [10], Ю. ковбасюк [11], с. козловський [7], 
о. луцків [8], М. Максимчук [8], М. орлатий [11], 
степанов [9], М. тимчук [12], М. Фащевський [3], 
л. Федулова [13], л. чернюк [3] та ін. Перед уче-
ними і практиками стоять дуже важливі і складні 
питання дослідження цих питань, вибору інстру-
ментів і важелів, спрямованих на їх вирішення. 
у цьому велике значення має вивчення зару-
біжного досвіду регіонального управління, але 
механічне застосування цього досвіду може не 
принести бажаних результатів без урахування 
особливостей регіонального розвитку україни.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. ретроспективний аналіз пока-
зує, що весь період регіонального розвитку 
незалежної україни характеризується склад-
ністю і суперечливістю. До виникнення проблем 
системного характеру здебільшого призвели як 
економічні, так і політичні чинники, також суттє-
вий вплив мають фактори адміністративного і 



ПридніПровська державна академія 
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правового характеру. Процеси децентралізації 
влади, диспропорції в рівнях економічного роз-
витку регіонів україни ставлять нові завдання 
перед органами державної та місцевої влади, 
підвищують їх відповідальність за стан соціаль-
ного добробуту населення.

серед питань, які потребують першочергової 
уваги, можна виділити таке, як науково-теоре-
тичне обґрунтування розробки політики регіо-
нального управління та механізму її реалізації, 
заснованому на принципі системності і спрямо-
ваному на дієве вирішення регіональних про-
блем і сталий розвиток національної економіки. 
Побудова ефективної регіональної політики та 
механізму її реалізації можлива за умови роз-
робки виважених важелів, методів, форм та 
інструментів управління регіональним розви-
тком. значну увагу в цих питаннях учені при-
діляють прогнозуванню і плануванню розвитку 
регіонів з урахуванням факторів впливу на про-
цес управління розвитком регіону, стратегічному 
управлінню, підвищенню конкурентоспромож-
ності регіонів за умов глобалізації економіки, 
створенню ефективної системи фінансування 
розвитку регіонів, яка б дала змогу забезпечити 
розвиток регіонів із точки зору системного під-
ходу до розвитку країни. однак незважаючи на 
велику кількість досліджень, нині залишаються 
невизначеними підходи до розробки напрямів 
підвищення ефективності державної регіональ-
ної політики україни, тобто її модернізації.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження теоре-
тичних і науково-методичних положень щодо 
розробки ефективного механізму управління 
регіональним розвитком та обґрунтування стра-
тегічних пріоритетів модернізації державної 
регіональної політики україни.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. одним із пріоритетних завдань дер-
жавного управління економікою є регулювання 
соціально-економічного розвитку регіонів за 
допомогою регіональної політики, яка має забез-
печити економічну, політичну та адміністративну 
стабільність держави в цілому та постійне зрос-
тання життєвого рівня населення на основі ефек-
тивного використання місцевих ресурсів.

регіональна політика – важлива складова 
частина економічної політики держави, вона 
охоплює комплекс різних законодавчих, адмі-
ністративних та економічних заходів, які про-
водяться як центральними, так і місцевими 
органами влади і спрямовані на регулювання 
розміщення продуктивних сил.

у законі україни «Про засади державної 
регіональної політики» визначаються основні 
правові, економічні, соціальні, екологічні, гума-
нітарні та організаційні засади державної регі-
ональної політики як складової частини вну-
трішньої політики україни, а сама «державна 
регіональна політика» трактується як система 

цілей, заходів, засобів та узгоджених дій цен-
тральних і місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування та їх посадо-
вих осіб для забезпечення високого рівня якості 
життя людей на всій території україни з ура-
хуванням природних, історичних, екологічних, 
економічних, географічних, демографічних та 
інших особливостей регіонів, їх етнічної і куль-
турної самобутності. основною метою держав-
ної регіональної політики є створення умов для 
динамічного, збалансованого розвитку україни 
та її регіонів, забезпечення їх соціальної та еко-
номічної єдності, підвищення рівня життя насе-
лення, додержання гарантованих державою 
соціальних стандартів для кожного громадя-
нина незалежно від його місця проживання [1].

Державна регіональна політика реалізується 
на основі принципів законності, співробітни-
цтва, паритетності, відкритості, субсидіарності, 
координації, унітарності, історичної спадкоєм-
ності, етнокультурного розвитку, сталого розви-
тку та об'єктивності.

науковою основою регіональної політики 
виступає система об’єктивних законів і факто-
рів територіального формування економіки у 
поєднанні з науковими принципами управління. 
реалізується політика методами законодавчого 
забезпечення, аналізу, прогнозування та про-
грамування, бюджетного планування, держав-
ної підтримки регіонів [7].

українські та зарубіжні вчені трактують регі-
ональну політику по-різному. так, в. відяпін та 
М. степанов під регіональною політикою дер-
жави розуміють сферу діяльності з управління 
економічним, соціальним та політичним розви-
тком держави у просторовому, регіональному 
аспекті, тобто пов’язану із взаємовідносинами 
між державою і районами, а також районів між 
собою [9, с. 60]. за визначенням М. тимчука, 
регіональна економічна політика – це сукупність 
організаційно-правових та економічних заходів, 
які спрямовані на стимулювання ефективного 
розвитку економіки регіонів, раціонального вико-
ристання їхнього ресурсного потенціалу для під-
вищення життєвого рівня населення та охорони 
навколишнього середовища [12, с. 46–47].

Для практичного здійснення регіональної 
економічної політики необхідний відповідний 
механізм. однак науковці та державні службовці 
визнають, що на сьогодні відсутній детально 
розроблений, теоретично обґрунтований комп-
лексний механізм реалізації державної регіо-
нальної політики, тому перед ученими постає 
питання формування організаційно-економіч-
ного механізму управління соціально-економіч-
ним розвитком регіону, що здатний забезпечити 
ефективність управління регіоном, досягнення 
довготривалої конкурентоспроможності та еко-
номічного зростання, адекватного антикризо-
вого реагування на зміну економічних умов 
діяльності, забезпечення загальної рівноваги в 
економічному розвитку регіонів [9, с. 63–64].
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як підкреслюють л. Федулова і н. буга, перед 
наукою постає завдання надання допомоги 
органам державного управління та регіональної 
адміністрації і бізнес-товариству в розробці зба-
лансованої та ефективної стратегії регіональ-
ного економічного розвитку, що забезпечить 
конкурентоспроможність і підвищення рівня 
життя населення та дасть змогу: 1) створити 
умови для економічного зростання через ініцію-
вання реальних і цілеспрямованих змін у стра-
тегічних економічних суб’єктах регіону; 2) роз-
робляти недекларативні документи, а стратегії, 
наповнені реальним змістом; 3) забезпечити 
збалансованість та реалістичність регіональної 
стратегії завдяки врахуванню результатів стра-
тегічного планування регіональних стратегічних 
економічних суб’єктів; 4) використовувати більш 
досконалі методи аналізу бізнес-клімату та роз-
робляти реальні рекомендації щодо його вдо-
сконалення; 5) розробляти ключові індикатори, 
які дають змогу здійснювати моніторинг процесу 
реалізації стратегії; 6) проводити зміни, спрямо-
вані на підвищення ефективності адміністратив-
ного управління та відповідне підвищення віро-
гідності успіху реалізації стратегії [13, с. 40].

Досвід становлення незалежної україни довів 
надзвичайну важливість її державної регіональ-
ної політики. традиційно регіональна політика 
розглядається як процес формування струк-
турних і параметричних змін у територіальній 
організації суспільства, реалізація якого перед-
бачає різнорівневий вплив органів влади – від 
регулятивних дій держави до інструментів регі-
онального та місцевого самоуправління. і хоча 
центральна влада здійснює послідовні кроки у 
напрямі вдосконалення регіональної політики, 
на жаль, нині в україні залишаються невиріше-
ними такі проблеми регіонального розвитку, як:

– наявність відцентрових тенденцій руху 
регіонів, які загострилися внаслідок низки неви-
важених рішень у суспільно-політичній і гумані-
тарній сферах та під потужним політичним і вій-
ськовим впливом із боку росії набули характеру 
регіонального сепаратизму в регіонах сходу та 
півдня україни;

– поглиблення соціально-економічної дифе-
ренціації регіонів держави за врП, власними 
доходами місцевих бюджетів, доходами насе-
лення тощо (за цими показниками україна вже 
сьогодні суттєво перевищує європейські країни);

– посилення концентрації економічного про-
стору та розширення ареалів депресивності, що 
пов’язано з концентруванням фінансових ресур-
сів у центрах розвитку (зокрема, великих містах) 
та їх «перелив» через банківську систему із менш 
заможних регіонів до більш заможних;

– підвищення рівня внутрішньорегіональної 
диференціації, зокрема: загрозливі тенденції у 
розвитку опорного каркасу системи розселення 
внаслідок деградації сільської поселенської 
мережі та посилення розриву між міськими та 
сільськими територіями, що призводить до 

збільшення кількості дотаційних сільських та 
селищних територіальних громад;

– дезінтеграція національного економічного 
простору та неефективність функціонування 
внутрішнього ринку країни;

– наростання соціальної напруги в суспіль-
стві, спричинене активізацією процесів вимуше-
ної міжрегіональної міграції, дезінтгрованістю 
гуманітарного, зокрема інформаційного про-
стору держави;

– низька інтенсивність інтеграційних про-
цесів під час формування внутрішнього ринку 
країни.

традиційно індустріальні регіони україни 
стикаються з проблемою моноспеціалізації, 
індустріально-аграрні втрачають промисловий 
потенціал, а аграрні, з огляду на значний пере-
лік проблем, перетворюються на депресивні 
території. ускладнює ситуацію використання 
у сфері регулювання регіонального розвитку 
практики перерозподілу ресурсів і капіталу на 
користь одних і тих самих регіонів, що не дає 
змоги забезпечити прозорість та правомірність 
управлінських рішень. окрім того, ситуація в 
українських регіонах ускладнюється сучасними 
трансформаційними процесами у розвитку еко-
номіки країни, пов’язаними із глобалізаційними 
та іншими зовнішніми викликами, зокрема:

– в умовах відсутності чіткого геостратегіч-
ного вибору україна опинилася в ролі об’єкта 
широкомасштабної глобальної конкурен-
ції трьох геополітичних сил (рФ, Єс та сШа), 
кожна з яких має своє геостратегічне бачення 
подальшого розвитку макрорегіону, до якого 
територіально належить україна;

– поступове поглиблення розриву між укра-
їною та її європейськими сусідами за більшістю 
показників соціально-економічного розвитку не 
дає змоги розглядати україну в ролі потенцій-
ного економічного партнера та щодалі зміщує її 
в сторону європейської периферії;

– світова економічна рецесія негативно 
впливає на показники зовнішньої торгівлі укра-
їни, а основним чинником є слабкий зовнішній 
попит та зниження цін на основну вітчизняну 
експортну продукцію.

Подолання окреслених загроз вимагає поси-
лення ролі інструментів регулювання територі-
ального розвитку, які реалізуються на держав-
ному, регіональному та місцевому рівнях. отже, 
проблема ефективності регіональної політики 
україни як ніколи є на часі.

із точки зору аналізу цільових пріоритетів 
формування регіональної політики в україні за її 
змістовним та законодавчо нормативним напо-
вненням можна зробити висновок про те, що 
нестабільний і непослідовний характер реформ 
у цій сфері призвів до відсутності чітких та 
узгоджених засадничих параметрів державної 
регіональної політики. тому сьогодні йдеться 
мова, насамперед, про зміну вектору економіко-
політичних впливів: стимулюючого, вирівнюю-
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чого чи спрямованого на реалізацію принципу 
субсидіарності. При цьому важливим кроком 
на шляху модернізації державної регіональної 
політики стало затвердження Постановою кМу 
«Державної стратегії регіонального розвитку до 
2020 року» від 6 серпня 2014 р. № 385. До пози-
тивних сторін документа слід віднести: застосу-
вання інтегрованого підходу під час формування 
цілей та пріоритетів державної регіональної 
політики, який передбачатиме поєднання сек-
торального, територіального та управлінського 
підходів; визначення інституційних партнерів 
реалізації стратегії; створення системи інди-
каторів результатів реалізації стратегії. але у 
новій стратегії регіонального розвитку не зро-
блено необхідний акцент на проблемі децен-
тралізації влади в україні, а сьогодні ситуація в 
країні вимагатиме врахування її особливостей.

намагання визначити перспективи регіо-
нального розвитку за допомогою використання 
інструментарію стратегічного планування, без-
умовно, є прогресивним кроком на шляху вдо-
сконалення методів управління регіональним 
розвитком, однак відсутність узгодження страте-
гічних пріоритетів розвитку регіонів із загально-
національними, секторальними та галузевими 
не забезпечили ефективність реалізації націо-
нальної та регіональних стратегій. через велику 
кількість визначених цілей утрачається їх пріо-
ритетність, виникає «конфліктність» між різними 
цілями, розпорошуються ресурси, необхідні для 
їх досягнення, виявляється непродуктивною 
діяльність управлінських структур через неузго-
дженість дій. ускладнює стратегічний вибір і те, 
що кожен регіон є поліструктурним утворенням, 
до складу якого входять різноманітні об’єкти, 
економічні райони, адміністративно-територі-
альні одиниці, особливі просторові утворення, 
вільні економічні зони, території пріоритетного 
розвитку, різні види транскордонних об’єднань, 
що мають індивідуальні особливості [8].

Підсумовуючи наведене, можна зазначити, 
що основною особливістю сучасного етапу фор-
мування регіональної політики в україні залиша-
ється її акцент на децентралізацію влади, необ-
хідність забезпечення дієвого самоврядування 
та ефективного розвитку місцевих громад. 
у цьому контексті уряд країни активно напра-
цьовує інституційно-правовий інструментарій 
цих реформ. однак на шляху визнання місце-
вого розвитку як окремої і специфічної ланки 
регіонального розвитку та розбудови реальної 
децентралізації влади в україні ще дуже багато 
треба зробити. насамперед йдеться про необ-
хідність забезпечення чіткої та узгодженої зако-
нодавчої бази як у сфері реалізації регіональної 
політики загалом, так і щодо вирішення окремих 
питань. Потребують вирішення також такі про-
блеми компетенції регіональної влади, як управ-
ління об’єктами спільної власності територіаль-
них громад і розвиток спільної для об’єднаних 
територіальних громад інфраструктури.

ураховуючи наявність низки подібних про-
блем, можна зробити висновок: державна 
регіональна політика має бути спрямована на 
зміцнення ресурсної бази місцевого розвитку, 
розширення дохідних джерел бюджетів окремих 
населених пунктів, активізацію процесів соці-
альної та економічної інтеграції. за таких умов 
реалізація ефективної регіональної політики 
має забезпечити:

– формування механізмів децентралізації 
державних повноважень і передачі їх на регіо-
нальний і місцевий рівні за умов їх достатнього 
фінансового забезпечення; створення умов для 
просторової єдності країни;

– узгодження інтересів держави, регіону та 
суб’єктів економічної діяльності;

– поєднання секторальної (галузевої) та 
регіональної політики щодо розвитку окремих 
територій;

– створення умов для функціонування на 
території регіонів суб’єктів економічної діяль-
ності, що забезпечать використання їх конку-
рентних переваг і сприятимуть розв’язанню 
соціально-економічних проблем територій;

– сприяння розвитку іміджевих для певних 
регіонів суб’єктів економічної діяльності;

– стимулювання розвитку інтелектуально-
містких та інноваційно-орієнтованих секторів 
економіки;

– узгодження потреб економіки регіонів із 
можливостями її кадрового забезпечення тощо.

Говорячи про змістовне наповнення україн-
ських реформ у сфері модернізації регіональ-
ної політики, слід визнати, що першочерговим 
кроком стало затвердження закону україни 
«Про засади державної регіональної політики» 
від 05.02.2015 № 156-VIII та інших нормативно-
законодавчих актів, що регламентують розви-
ток місцевого самоврядування та територіаль-
ної організації влади в умовах перенесення на 
регіональний і локальний рівні владних повно-
важень і ресурсів для їх виконання. Думки нау-
ковців і практиків щодо цього є одностайними.

Модернізація регіональної політики лежить у 
площині галузево-секторальних, територіально-
просторових та інституційних реформ, які реалі-
зуватимуться на державному, регіональному та 
місцевому рівнях.

осучаснення регіональної політики має від-
буватися на засадах домінування підходу, що 
передбачає врахування ендогенних регіональ-
них і місцевих чинників розвитку територій шля-
хом забезпечення ефективного місцевого само-
врядування та територіальної організації влади. 
Для цього необхідним є виконання кількох інсти-
туційно-організаційних умов:

1. створення децентралізованої моделі 
організації влади, спроможної ефективно впли-
вати на процеси соціально-економічного і куль-
турного розвитку територій і забезпечувати 
надання управлінських послуг населенню на 
рівні європейських стандартів;
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2. досягнення оптимального співвідношення 
питомої ваги державно-урядових і регіонально-
суспільних впливів;

3. забезпечення узгодження інтересів регі-
ону і низових територіально-адміністративних 
утворень;

4. залучення в регіональний менеджмент 
інструментів корпоративного управління; під-
вищення рівня публічності прийняття управлін-
ських рішень.

так, реформа територіальної організації 
влади в україні на засадах децентралізації, 
практичне втілення якої розпочалося в 2015 р., 
має головною метою кардинальну зміну засад-
ничих принципів управління суспільним роз-
витком та є вагомою передумовою вирішення 
низки системних проблем суспільно-політич-
ного та соціально-економічного розвитку дер-
жави. Дана реформа спрямована на вирішення 
широкого спектру завдань, серед яких:

• досягнення оптимального розподілу повно-
важень між органами місцевого самовряду-
вання та органами державної виконавчої влади, 
між територіальними рівнями управління на 
основі принципу субсидіарності;

• дотримання балансу загальнодержавних 
інтересів з інтересами населення регіонів та 
територіальних громад;

• забезпечення повсюдності юрисдикції орга-
нів місцевого самоврядування на території відпо-
відних адміністративно-територіальних одиниць;

• проведення бюджетної децентралізації з 
метою зміцнення місцевих бюджетів для само-
стійного фінансування більшої частини своїх 
повноважень, зацікавленості місцевих органів 
влади у забезпеченні економічного розвитку 
території та збільшенні податкової бази;

• визначення обґрунтованої територіаль-
ної основи для діяльності органів місцевого 
самоврядування та органів виконавчої влади – 
реформування системи адміністративно-тери-
торіального устрою згідно з рекомендаціями Єс 
щодо номенклатури територіальних одиниць 
для статистичних цілей;

• забезпечення ефективності та прозорості 
системи управління територіями з одночасним 
запровадженням дієвих механізмів контролю 
над діяльністю органів місцевого самовряду-
вання як із боку органів державної влади, так і з 
боку громадськості;

• врегулювання питань власності територі-
альних громад на землю та комунальне майно, 
їхнього впливу на використання інших природ-
них ресурсів, що дасть органам місцевого само-
врядування змогу здійснювати стратегічне пла-
нування розвитку відповідних територій;

• формування спроможних територіальних 
громад, здатних забезпечити належний рівень 
надання адміністративних та соціальних послуг 
населенню.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Про-

ведене дослідження спрямоване на виявлення 
основних проблем управління регіональним роз-
витком з точки зору їх висвітлення та науково-тех-
нічного обґрунтування вирішення цих проблем.

сьогодні необхідним є формування системи 
управління, здатної забезпечити високу ефек-
тивність роботи суб’єктів господарювання все-
редині регіону та узгоджену керованість і роз-
виток регіону у співпраці з іншими регіонами 
з метою розбудови національної економіки. 
у процесі формування і реалізації державної 
регіональної політики слід ураховувати інтегро-
ваний підхід, який передбачатиме поєднання й 
узгодження трьох взаємопов’язаних та взаємо-
залежних складників комплексного виміру регі-
онального розвитку: галузево-секторального, 
територіально-просторового й управлінського, 
що сприятиме підвищенню конкурентоспро-
можності регіонів, досягненню збалансованого 
територіального розвитку, успішному здій-
сненню комплексу започаткованих реформ та 
покращенню добробуту населення україни.

щодо стратегічних пріоритетів, то вони 
мають стати невід’ємною частиною життя спіль-
ноти і людини в триєдиному вимірі – етнокуль-
турному, інтеграційному і цивілізаційному. крім 
того, їх перелік має включати пріоритети, які 
продиктовані внутрішніми потребами та зовніш-
німи викликами україни, зокрема:

1. формування і реалізація оновленої регі-
ональної політики та розбудова нових інститу-
ційних механізмів регіонального розвитку. нові 
європейські інституційні механізми регіональ-
ного розвитку повинні забезпечити в україні 
формування відповідного інституційного серед-
овища регіонального розвитку. це середовище 
повинно сприяти демонополізації влади, що є 
головним складовим елементом у подоланні 
культури економічної корупції, неформальні 
інститути якої сформувалися в регіонах країни 
протягом останніх десятиліть;

2. розвиток та захист внутрішнього ринку в 
умовах європейської інтеграції. у контексті реа-
лізації даного пріоритету слід зазначити, що 
необхідно насамперед орієнтуватися на вхо-
дження українських промислових товарів на 
внутрішній ринок Європи та створення інститу-
ційного середовища для розвитку конкуренції 
між вітчизняними товаровиробниками та імпор-
терами в україні;

3. активізація інноваційних процесів в еконо-
міці. Перспективи інноваційного розвитку укра-
їни значною мірою залежать від налагодження 
співпраці з країнами – членами Єс. співробіт-
ництво україни з Єс в інноваційній сфері дасть 
їй можливість отримати досвід технологічної 
модернізації вітчизняного виробництва за раху-
нок оволодіння новітніми наукомісткими техно-
логіями; забезпечити спрощений доступ вітчиз-
няних підприємств до європейських технологій 
та до діючої європейської системи спільного 
інноваційного розвитку, яка передбачає всебічну 
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підтримку, як технологічну, так і фінансову; роз-
ширити можливості грантового та конкурсного 
забезпечення фінансування наукових проектів 
та інноваційних розробок тощо.

таким чином, створення належних умов для 
модернізації регіональної політики та вирішення 

проблем територіального розвитку передбачає 
проведення комплексу різнопланових організа-
ційно-економічних заходів на рівні державних, 
регіональних та місцевих органів влади, резуль-
татом реалізації яких стане вирішення низки 
проблем у багатьох напрямах.
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