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Анотація. У статті обґрунтовуються основні умови економічного регулювання регіонального розвитку: 

склад суб’єктів економічного регулювання регіонального розвитку, адекватність реакції на зміну ситуації в 

регіональному розвитку, нормативно-правове регулювання регіонального розвитку, облік можливих резуль-

татів економічного регулювання, використання договірних відносин у взаєминах учасників економічного ре-

гулювання, конкретно-цільовий характер регіонального розвитку, тимчасові обмеження у використанні як 

ресурсів, так і відповідних методів економічного регулювання, розгорнене процедурне забезпечення.
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Summary. The basic terms of the economic adjusting of regional development are grounded in the article: compo-

sition of subjects of the economic adjusting of regional development, adequacy of reaction on changing of situation in 

regional development, normatively legal adjusting of regional development, account of possible results of the economic 

adjusting, use of contractual relations, in the mutual relations of participants of the economic adjusting, concretely 

having a special purpose character of regional development, temporal limitations in the use of both resources and 

proper methods of the economic adjusting, unfolded procedural providing.
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Постановка проблеми. Економічне регулювання 

регіонального розвитку у теперішній час стає чи не 

реальним інструментарієм, здатним забезпечувати 

тісну взаємодію всіх учасників суспільних стосунків 

на певній території, що зумовлює необхідність ре-

тельнішого розуміння суті, місця і ролі його в системі 

економічних заходів, спрямованих на забезпечення 

поступального розвитку як окремо взятого регіону, 

так і всієї їх сукупності в масштабах окремої країни. 

Обмеженість наявних різних видів ресурсів (при-

родних, матеріальних, трудових, фінансових та ін.) 

є принциповою умовою необхідності використання 

економічного регулювання регіонального розвитку. 

Для того щоб на рівні регіону рішення, що самостій-

но приймаються, із досягнення цілей, які стоять пе-

ред територіальним співтовариством, успішно реалі-

зовувалися, необхідний відповідний інструментарій. 

Саме економічне регулювання розвитку регіонів по-

кликане забезпечувати концентрацію на обмеженій 

кількості об’єктів необхідних ресурсів. Уявляється, 

що визначальними для дієвого економічного регу-

лювання розвитку регіонів мають стати деякі умови, 

дотримання яких дозволяло би забезпечувати посту-

пальний розвиток регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

танням розвитку регіонів та регулювання еко-

номік регіону займаються багато вчених, закор-

донних дослідників-регіонознавців: А. Гранберг, 

С. Баранова, Т. Скуфьіна, Т. Дмитрієва, А. Гібежа, 

І. Арженовський, О. Кушнарьова, А. Огаркова, 

В. Смирнова та ін.

Слід також зазначити, що окремі ідеї та напра-

цювання, що були використані як концептуальні, 

взято з робіт вітчизняних дослідників В. Василен-

ка, К. Мамутова, В. Павленко, Ю. Орловської, 

Т. Максимової, В. Швець, П. Гордієнко та інших.

Однак питання обґрунтування умов еконо-

мічного регулювання регіонального розвитку є 

недостатньо вивченим та дослідженим для того, 

щоб можна було запропонувати дієвий та ефек-

тивний механізм економічного регулювання ре-

гіонального розвитку.

Метою статті є обґрунтування умов дієвого 

економічного регулювання регіонального розвитку 

в аспекті формування ефективного механізму еко-

номічного регулювання регіонального розвитку.

Виклад основного матеріалу. Серед основних 

умов дієвого економічного регулювання регіо-

нального розвитку можна назвати такі:

— наявність показного суб’єктного складу 

учасників економічних стосунків;

— адекватність реакції на зміну ситуації в ре-

гіональному розвитку;

— легітимність кроків, що робляться, з еко-

номічного регулювання регіонального розвитку;

— ініціативність і старанність учасників еко-

номічного регулювання;

— облік можливих результатів економічного 

регулювання;

— використання договірних починань у вза-

єминах учасників економічного регулювання;

— конкретно-цільовий характер кроків, що 

робляться;

— тимчасові обмеження у використанні як 

ресурсів, так і відповідних методів економічного 

регулювання;

— розгорнене процедурне забезпечення та ін.

Як основні суб’єкти економічного регулю-

вання регіонального розвитку виступають: дер-

жавні органи влади, органи управління регіоном, 

органи місцевого самоврядування, територіальне 

співтовариство (соціум), бізнес (рис. 1).
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Практичне використання методів економіч-

ного регулювання розвитку регіонів передбачає 

наявність адекватної реакції на пропоновані кро-

ки з боку окремих суб’єктів. Така реакція може 

виявлятися в зустрічних пропозиціях щодо до-

зволу проблемної ситуації, які можуть стосувати-

ся економного витрачання регіональних ресурсів 

(природних, матеріальних, людських та ін.), акти-

візації використання можливих джерел розвитку, 

забезпечення цільового характеру використання 

фінансових ресурсів тощо.

Адекватність реакції суб’єктів суспільних 

стосунків на виникнення змін в умовах економіч-

ного і соціального розвитку уявляється важливим 

моментом в забезпеченні дієвого економічного 

регулювання розвитку регіонів. Своєчасне ухва-

лення відповідних рішень, внесення змін і допо-

внень до відповідних документів дозволяє опера-

тивно реагувати на зовнішні і внутрішні ризики 

і погрози і тим самим забезпечувати не лише мі-

німальні можливості, але й зберігати процесам 

регіонального розвитку цільову спрямованість 

і скоординованість. Адекватність реакції на ви-

никнення змін досягається погодженими зусил-

лями переважної більшості учасників суспільних 

стосунків, що беруть участь тією чи іншою мірою 

в забезпеченні реалізації прийнятих рішень щодо 

територіального розвитку.

Міра адекватної дії на параметри регіональ-

ного розвитку, що змінюється, багато в чому ви-

значається наявністю відповідної нормативно-

правової бази, в якій наведена всебічна не лише 

законодавча, але і методична складова, що по-

яснює, яким чином можна використовувати від-

повідний інструментарій для ефективного еконо-

мічного регулювання регіонального розвитку. У 

цьому випадку йдеться про легітимність рішень, 

що приймаються, щодо забезпечення економіч-

ного і соціального розвитку.

Економічне регулювання регіонального роз-

витку буде дієвим (результативним та ефектив-

ним) лише за умови, якщо воно не суперечитиме 

чинному законодавству і відповідатиме спеціаль-

ним нормативно-правовим актам. Підтверджен-

ням легітимного характеру економічного регу-

лювання регіонального розвитку є визнання і 

широке вживання відповідних методів переваж-

ною більшістю учасників, що беруть участь в сус-

пільних стосунках. Практична потреба методів 

економічного регулювання стає реальною за умо-

ви їх детального методичного супроводу.

Крім того, для забезпечення повної легітим-

ності економічного регулювання регіонально-

го розвитку має бути ухвалений рамковий закон 

«Про основи економічного регулювання розвит-

ку територій». У цьому законі мають бути визна-

чені економічні, організаційні і правові основи, 

основ ні принципи, умови і порядок реалізації 

Рис. 1. Склад суб’єктів економічного регулювання 

регіонального розвитку 

(джерело: розроблено автором)

По суті, кожен із названих інститутів діє у 

своїй системі координат, у межах якої створюєть-

ся власний образ регіону. Найбільш близьким за 

своєю суттю до оригіналу є образ, що створюється 

органами державної влади й управління. Така об-

ставина викликана тим, що ці органи знають про 

ситуацію в регіоні в режимі реального часу і мо-

жуть приймати оперативні рішення щодо її змі-

ни. Для органів місцевого самоврядування регіон 

уявляється як деяка ієрархічна система, побудова-

на за принципом «матрьошки» і покликана забез-

печувати вирішення питань життєзабезпечення 

як всього територіального співтовариства, так і 

окремої людини. У структурі бізнесу модель регіо-

ну ґрунтується на сприйнятті його як зовнішнього 

середовища здійснення господарської діяльнос-

ті і сполучної ланки з державними структурами 

управління. Для населення регіон уявляється як 

мережа населених пунктів з виробничою і неви-

робничою інфраструктурою, в яких із певною мі-

рою комфортності можна існувати.

Ключове місце серед них займають державні 

органи влади й управління. Суть будь-якої вла-

ди або системи управління полягає в тому, щоб 

оптимально в часі і просторі трансформувати 

(здійснювати перетворення) елементи продук-

тивних сил (чинників виробництва, ресурсів) в 

новий продукт. При цьому у сфері економічного 

і соціального розвитку цими органами основ-

на увага приділяється вирішенню питань, 

пов’язаних з ефективним використанням при-

родних, трудових і фінансових ресурсів, для чого 

розробляються програми, плани, прогнози роз-

витку відповідних галузей (видів економічної ді-

яльності) господарського комплексу.

Органи місцевого самоврядування у сфері 

економічного і соціального розвитку покли-

кані забезпечувати збалансований розвиток 

відповідної території за допомогою реалізації 

поставлених їм чинним законодавством прав і 

обов’язків з використанням починань коорди-

нації і регулювання: підготовки програм, планів 

тощо. При цьому основний упор в їх діяльнос-

ті робиться на забезпечення комфортних умов 

життя населення: житлово-комунальне госпо-

дарство, транспорт, торгівлю, соціальну сферу, 

охорону довкілля та ін.



Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

93

державної і регіональної політики із забезпечення 

поступального розвитку територій.

В умовах відсутності такого законодавчо-

го акту основний упор повинен робитися на вже 

існуючі нормативно-правові документи: укази 

Президента України, закони України, постанови 

Кабінету Міністрів України, розпорядження дер-

жавних органів влади й управління [1–3], в яких 

знайшли своє віддзеркалення особливості вжи-

вання методів економічного регулювання тери-

торіального розвитку. Перелік таких документів, 

а також їх наявність є обов’язковою умовою до-

дання легітимності рішенням, що приймаються, 

щодо економічного і соціального розвитку тери-

торій. Тим самим забезпечуватиметься впорядко-

ваність заходів, що ініціюються на місцях.

Важливою умовою дієвого економічного регу-

лювання розвитку регіонів є широка участь в при-

йнятті і реалізації рішень як можна більшої кількості 

учасників: органів державної влади, органів місце-

вого самоврядування, суб’єктів господарювання 

та їх об’єднань, громадських організацій і окремих 

представників населення. Чим більше таких учас-

ників і чим активніше вони беруть участь в цьому 

процесі, тим вища вірогідність того, що зрештою 

будуть отримані необхідні позитивні результати. 

При цьому ініціатива в розробці й ухваленні відпо-

відних рішень повинна виходити не лише від орга-

нів державного управління, але і від безпосередніх 

учасників. Якщо органи державного управління 

координують і направляють, то останні учасники 

докладають зусилля після досягнення поставлених 

цілей і вирішення відповідних завдань.

У той же час можуть виникати ситуації, коли 

органи державного управління на користь регіо-

нального розвитку повинні самі проявляти ініці-

ативу і залучати до розробки і реалізації заходів 

різні підприємства, організації та установи, гро-

мадські організації тощо [4].

Відбір стратегічних ініціатив — це складний 

і різноманітний процес, важливою ланкою якого 

є SWOT-аналіз як метод стратегічного аналізу зо-

внішнього і внутрішнього середовища. Цей ме-

тод передбачає обов’язкове проведення попере-

днього аналізу основних чинників зовнішнього і 

внутрішнього середовища і зводиться до аналізу 

можливих комбінацій сильних і слабких сторін 

з можливостями, що надаються, і погрозами. 

Отримувані комбінації сильних і слабких сторін 

з можливостями і погрозами виражаються у виді 

матриці з чотирма блоками: сила і можливості, 

сила і погрози, слабкість і погрози, слабкість і 

можливості. Власне стратегічні ініціативи і є про-

цесом перекладу отриманих парних комбінацій, 

які надалі можуть бути оформлені у виді страте-

гічних цілей [5].

У зв’язку з цим важливою умовою ініційова-

них відповідних мір і заходів виступає їх влашто-

вана адаптація у відповідні комбінації отриманих 

результатів SWOT-аналізу з тим, щоб не вносити 

дисбаланс до вже створеної структури стосунків, 

щоб бачити місце і роль кожного учасника в цій 

системі стосунків.

Економічне регулювання регіонального роз-

витку має виходити з того, що приведення будь-

якої ситуації до бажаного виду неможливе без 

розуміння того, що кроки, що робляться, повин-

ні обов’язково привести до досягнення постав-

леної мети. У цьому випадку така мета має бути 

кількісно виражена, тобто мова повинна йти про 

зміну ситуації через віддзеркалення її відповідни-

ми параметрами. Чим більше відповідності між 

заявленими цілями і необхідними результатами, 

тим більш дієвим уявляється економічне регу-

лювання регіонального розвитку. І навпаки, не-

чіткість (певна розмитість) цілей і невизначеність 

пріоритетів сприятимуть дискредитації не лише 

самої ідеї регулювання, але і відповідної регіо-

нальної політики. Конкретно-цільовий характер 

економічного регулювання регіонального розвит-

ку спрямований на створення комплексу умов для 

поступального розвитку окремих територій, на 

подолання протиріч і бар’єрів, що виникають на 

шляху реалізації поставлених завдань.

Розвиток окремих територій за своєю еконо-

мічною природою істотним чином відрізняється 

від розвитку будь-якого суб’єкта господарюван-

ня. Якщо в останнього відтворювальний цикл 

може бути звужений в часі до відносно коротко-

го пе ріоду, то для розвитку регіонів характерною 

є його значна тривалість. Ця умова викликана до 

дії наявністю великої інерційності протікання 

економічних процесів у часі і просторі. У зв’язку 

з цим результати економічного регулювання ре-

гіонального розвитку можуть виявлятися не так 

швидко. Більш того, дуже часто ці результати ви-

являються опосередковано. Тому актуальним уяв-

ляється питання про їх облік.

З урахуванням того, що поточні і приватні 

зміни в регіональному розвитку відрізняються від 

сутнісних змін, які можуть спостерігатися лише 

після завершення повного відтворювального ци-

клу, відповідні регіональні елементи продуктив-

них сил повинні безперервно відстежуватися. 

Особливо в зв’язку з тим, що окремі елементи 

продуктивних сил знаходяться в постійному русі. 

Наприклад, населення, яке під впливом різних 

природних, економічних, соціальних і екологіч-

них причин мігрує з однієї території на іншу, або 

вартість основних засобів, змінна практично що-

року за допомогою її оновлення і переоцінки.

Однією з умов дієвого економічного регу-

лювання розвитку регіонів виступає визначення 

часових меж вживання відповідного інструмен-

тарію. Визначається це тією обставиною, що ко-

жен окремий інструментарій економічного регу-
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лювання детермінований деякими тимчасовими 

рамками, в межах яких він може приносити як-

найкращий результат відносно розвитку регіонів. 

Одні методи можуть використовуватися впро-

довж тривалого відрізку часу, інші — протягом се-

реднього або короткого відрізку часу [6].

Кожне рішення щодо вживання методів еко-

номічного регулювання розвитку регіонів має 

супроводитися не лише встановленням часових 

меж, але й обґрунтуванням періоду їх вживання 

(тривалості) залежно від масштабності вирішу-

ваної проблеми, характеру розвитку регіональної 

ситуації і передбачуваних результатів (наслідків).

Однією з умов успішного вживання еконо-

мічного регулювання регіонального розвитку стає 

використання договірних стосунків. Виходячи 

з того, що склад учасників стосунків уявляється 

досить всіляким, а зв’язки між ними — вельми 

розгалуженими, власне договірні стосунки най-

більшою мірою відповідають суті економічного 

регулювання. У двосторонніх і багатосторонніх 

договорах реалізуються найбільш спільні цілі ре-

гіонального розвитку, в досягненні яких найбіль-

шою мірою зацікавлені всі учасники стосунків [7].

У таких договорах повинні відбиватися 

найбільш важливі положення, що стосуються 

основних компетенцій всіх учасників суспільних 

стосунків. Закріплені в них права й обов’язки на-

бувають обов’язкового характеру, недотримання 

або порушення яких має ставити під сумнів пра-

вомірність залучення такого суб’єкта як однієї з 

договірних сторін до здійснення економічного 

регулювання регіонального розвитку.

Висновки. Таким чином, дієве економічне 

регулювання регіонального розвитку стає мож-

ливим, коли використання кожного окремого ін-

струменту (методу) супроводитиметься не лише 

формуванням, але й чітким дотриманням відповід-

них умов. Такі умови перетворюються на своєрідне 

внутрішнє середовище, в якому стратегії, прогно-

зи, стратегічні плани, програми та оперативні пла-

ни виглядатимуть природним їх доповненням і не 

породжуватимуть виникнення можливих протиріч 

між учасниками суспільних стосунків.
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