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АНОТАЦІЯ
У статті досліджуються методологічні засади формування 

механізмів інституціонального регулювання соціально-еконо-
мічного розвитку територіальної структури економіки регіону. 
Встановлені системні принципи інституційного регулювання 
регіональної економіки, на основі яких сформульовано концеп-
цію державного управління соціально-економічними процеса-
ми в регіонах для досягнення стратегічних цілей розвитку і під-
вищення ефективності регіонального та місцевого управління. 
Розроблено механізм державного регулювання соціально-еко-
номічного розвитку регіонів, що відповідає запропонованим 
принципам і концепції інституційного регулювання і спрямова-
ний на забезпечення переходу регіональної економіки до інно-
ваційного типу розвитку.

Ключові слова: регіональна економіка, інституційне регу-
лювання, інтеграційна взаємодія, територіальна трансформа-
ція господарства, інноваційний розвиток.

Постановка проблеми. Зміцнення еконо-
міки країни в цілому, збільшення темпів еко-
номічного розвитку й, отже, підвищення рівня 
життя населення в остаточному підсумку зале-
жать від ефективності регіональної економічної 
політики й здійснюваного на регіональному й 
місцевому рівнях регулювання розвитку в умо-
вах обмеженості ресурсів, а також накопиче-
них у попередній період проблем, пов’язаних із 
трансформаційними й іншими кризовими яви-
щами. Дана обставина вимагає використання 
широкого переліку методів і форм державного 
регулювання, обумовлених як впливом світової 
економічної кон’юнктури, так і національними 
й регіональними особливостями й факторами. 

Аналіз останніх досліджень. Досліджуючи 
численні публікації [1-10], можна прийти до 
висновку, що всі методи інституційного регу-
лювання регіонального розвитку можна роз-
ділити два протилежно спрямованих вектори: 
центристський напрямок, що визначає поси-
лення ролі державного втручання в економіку; 
відцентровий вектор, заснований на принципі 
мінімальної державної участі й регулювання 
економічних процесів і більш орієнтований на 
вільну ринкову конкуренцію, ринкове регулю-
вання, вільну орієнтацію ринкових суб’єктів в 
економіці. Балансування ступеня державного 
втручання в економічні процеси залежно від 
стану факторів внутрішнього й зовнішнього 
середовища саме й визначає механізм держав-
ного регулювання формування економічної 
політики. Ефективність реалізації заходів дер-

жавного регулювання регіонального розвитку, 
можлива тільки при наявності адекватного 
механізму інституційного регулювання, що від-
повідає сучасним умовам і викликам, визначає 
економічну безпеку регіональної економіки.

Отже, необхідне переосмислення наукових 
засад регулювання економічного розвитку регі-
ону з урахуванням реалій соціально-економіч-
ної ситуації в Україні і розробка дієвих меха-
нізмів регіонального розвитку.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою цієї статті є дослідження методологіч-
них засад формування механізмів інституціо-
нального регулювання соціально-економічного 
розвитку територіальної структури економіки 
регіону.

Виклад основного матеріалу. Методологія 
державного регулювання, що включає множину 
практичних і теоретичних моделей, орієнто-
вана, головним чином, на вирішення завдань 
соціально-економічного розвитку в масштабах 
окремих країн, великих міждержавних еконо-
мічних і політичних об’єднань і навіть у масш-
табах світової економіки. 

Сутність державного регулювання регіональ-
ного розвитку ґрунтується не тільки на базових 
принципах державного регулювання й управ-
ління економікою, але й виходячи з місцевих 
особливостей і тенденцій.

У цілому, структуру заходів державного 
регулювання економіки з погляду регіональних 
соціально-економічних систем можна предста-
вити в такий спосіб:

1. Забезпечення економічної безпеки регі-
ону за допомогою диверсифікованості існуючої 
галузевої структури, модернізації діючих і ство-
рення принципово нових виробництв і галузей, 
виходячи з актуальних завдань інноваційної 
модернізації української економіки.

2. Підвищення якості життя населення регіону.
3. Забезпечення законодавчих умов ефектив-

ного функціонування регіональної й місцевої 
економіки, залучення інвестицій і підтримки 
конкуренції в рамках визначених повноважень 
регіонів і місцевих рад.

4. Модернізація й розвиток транспортної 
й інженерної інфраструктури як однієї з най-
важливіших умов залучення інвестицій і підви-
щення якості життя населення.
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5. Визначення довгострокової політики й 
напрямків розвитку на основі комплексної 
оцінки наявних ресурсів і трендів регіональ-
ного розвитку через розробку стратегічних пла-
нів розвитку регіону й місцевих рад.

6. Підтримка малого підприємництва як 
одного з основних способів диверсифікованості 
регіональної й місцевої економіки, створення 
нових робочих місць і поповнення бюджетів 
різних рівнів.

7. Зниження адміністративних бар’єрів з 
метою розвитку конкуренції.

8. Підвищення ефективності управління під-
приємствами й організаціями регіонального й 
місцевого підпорядкування й використання 
регіональної й муніципальної власності.

9. Створення й реалізація нових перспек-
тивних форм державного стимулювання й під-
тримки економічних суб’єктів: бізнес-інкубато-
рів, технопарків і т.д.

10. Розвиток форм міжрегіональної взаємо-
дії з метою підвищення ділової активності й 
мобільності ресурсів [2, 7].

Виходячи із цього, змістом державного регу-
лювання економіки повинна стати система 
організаційно-правових механізмів, здатних 
реально впливати на процеси територіального 
розвитку в інтересах не тільки самих регіонів, 
але, в остаточному підсумку, і державного цен-
тру. Загальними цілями державного регулю-
вання територіального розвитку є:

- стимулювання розвитку дотаційних тери-
торій;

- активізація ділової мобільності населення 
регіонів, сприяння процесам створення малих 
підприємств, стимулювання самозайнятості;

- пряме або непряме сприяння виникненню 
регіональних і міжрегіональних «точок росту» 
(вільних економічних зон, технопарків і т.д.);

- забезпечення умов економічної безпеки 
регіонів.

Домінуючими передумовами є:
- відсутність якісних змін у галузевій струк-

турі промислового виробництва й, як резуль-
тат, збереження залежності економіки регіонів 
від базових галузей;

- низький рівень наявної виробничої й інже-
нерної інфраструктури;

- збереження й посилення дотаційності регі-
ональних бюджетів, що призводить до обме-
ження можливостей регіонів і місцевих рад у 
реалізації перспективних інвестиційних про-
ектів, а також до зниження рівня мотивації в 
залученні інвестицій;

- недостатній рівень професійної компетент-
ності керівників;

- слабке залучення регіонів і місцевих рад у 
процеси економічних і соціальних змін, низька 
сприйнятливість до сучасних методів і моделей 
управління складними соціально-економічними 
процесами;

- недостатній рівень нормативно-правової 
бази, як на державному, так і на регіональному 

рівнях, що утруднює, або перешкоджає залу-
ченню й реалізації інвестиційних проектів;

- непередбачуваність світової кон’юнктури, 
що значно утруднює процеси стратегічного про-
гнозування, планування й розміщення найбільш 
важливих акцентів при здійсненні державного 
регулювання економічної політики [4, 6].

Зазначені передумови в сукупності з фак-
торами економічного середовища послужили 
причиною появи наступних основних напрям-
ків удосконалювання державного регулювання 
економіки на регіональному рівні:

1) Розробка комплексних програм розви-
тку регіонів, місцевих рад й окремих галузей 
у рамках регіональної економічної системи з 
метою диверсифікованості регіональної еконо-
міки, зниження монопрофільності місцевих рад 
і створення нових галузей промисловості.

2) Реалізація регіональних інвестиційних 
проектів, пов’язаних з розвитком інфраструк-
тури регіонів і місцевих рад з метою створення 
сприятливих умов для залучення інвестицій. 

3) Здійснення програм підготовки управлін-
ських кадрів сфері державного управління.

4) Підтримка інноваційних проектів знову 
створюваних й існуючих підприємств, спри-
яння зміцненню конкурентоспроможності еко-
номічних суб’єктів, у т.ч. через підвищення 
якості вироблюваної продукції і здійснюваних 
управлінських процесів.

5) Розробка й прийняття регіональних і міс-
цевих нормативних актів, спрямованих на зни-
ження зайвих адміністративних бар’єрів здій-
снення економічної діяльності.

6) Участь у підготовці й прийнятті законо-
давчих актів, спрямованих на децентралізацію 
фінансових потоків і формування самодостат-
ності й стабільності регіональних і місцевих 
бюджетів.

7) Участь у реалізації інноваційних інвести-
ційних проектів на умовах державно-приват-
ного партнерства. У першу чергу, через ство-
рення необхідної інфраструктури й введення 
режиму найбільшого сприяння [10].

Очевидно, що перераховані сучасні тенден-
ції є спробою вирішення проблем, накопиче-
них протягом тривалого попереднього періоду, 
і при цьому спрямовані на створення принци-
пово іншої моделі взаємодії держави й еконо-
міки на всіх рівнях державного управління з 
метою досягнення якісно нових умов розвитку 
соціально-економічної системи регіонів і країни 
в цілому.

Дані тенденції ґрунтуються на розумінні 
негативних явищ попереднього періоду, і при 
цьому повинні максимально відповідати, як 
сучасній економічній кон’юнктурі, так і про-
гнозованим трендам технологічного й техніч-
ного розвитку.

Декларований курс на децентралізацію й, 
отже, посилення регіонального й місцевого рів-
нів управління виходить із розуміння децентра-
лізації як необхідної умови підвищення ефек-
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тивності керуючого впливу зазначених рівнів 
влади й, як результат, максимізації результатив-
ності здійснюваної економічної політики через 
досягнення нададитивного ефекту від реалізації 
управлінського впливу в умовах синергії.

Разом з тим очевидно, що сама постановка 
питання про децентралізацію вимагає серйоз-
ного перегляду сформованої концепції інститу-
ційного регулювання, коректування існуючих 
і розробки нових принципів управління еконо-
мічними процесами.

Актуалізований перелік принципів нової 
концепції, на наш погляд, може включати:

1. принцип системності з усіма супутніми 
йому ознаками;

2. принцип децентралізації ресурсів управ-
ління соціально-економічною сферою з пере-
розподілом більшості повноважень на користь 
регіонів і місцевих рад, а також фактичною 
реалізацією юридично закріплених принципів 
незалежності місцевого самоврядування;

3. принцип «спостерігача», – тобто створення 
в умовах регіоналізму спеціального механізму 
стримування і противаг, метою якого є недопу-
щення й згладжування протиріч, що створюють 
загрозу економічній, соціальній й політичній 
стабільності в рамках регіону або країни;

4. принцип вертикальної інтеграції, орієнто-
ваний у нових умовах не на жорстку ієрархію 
підпорядкування реалізації тільки однієї гене-
ральної мети, а на широку взаємодію й взає-
мовплив всіх рівнів управління для досягнення 
максимального синергетичного ефекту на всіх 
етапах формування й реалізації заходів держав-
ного регулювання економічних процесів;

5. принцип самоорганізації – логічно випли-
ваюча з принципу децентралізації вимога ство-
рення в масштабах регіонів і місцевих рад консо-
лідованої й структурованої працездатної моделі 
управління, що функціонує, по-перше, на основі 
загальних принципів системи, по-друге, відпо-
відає місцевим особливостям, по-третє, володіє 
стабільністю щодо впливу змін екзосередовища 
(зокрема, ринкової кон’юнктури) і ентропійних 
факторів.

Принципи самоорганізації й інтеграції, зі 
своєї сторони, визначають необхідність виро-
блення супутніх їм вимог, що визначають сам 
механізм реалізації керуючого впливу в рам-
ках відносно автономної регіональної системи 
управління. До таких вимог можна віднести:

1. Необхідність структурованості регіональ-
ної системи управління на основі функціональ-
ної ознаки з метою персоніфікації відповідаль-
ності при здійсненні кінцевого циклу реалізації 
заходів інституційного регулювання.

2. Наявність ефективного алгоритму дій при 
формуванні цілей і заходів державного управ-
ління (наприклад, при підготовці цільових про-
грам розвитку) з метою спрощення процедури 
їх розробки й прийняття.

3. Принципова досяжність кінцевих цілей 
інституційного регулювання й відсутність 

явних обмежень при реалізації управлінського 
циклу.

4. Наявність зворотного зв’язку й взаємодії 
як між різними рівнями усередині самої сис-
теми управління, так і між системою управ-
ління й суб’єктами соціально-економічного 
середовища з метою подолання ендогенних й 
екзогенних факторів.

5. Відповідальність і підконтрольність сис-
теми управління суб’єктам соціально-економіч-
ного середовища й суспільству. Очевидно, що 
дана вимога здійсненна тільки в умовах демо-
кратії й розвиненого громадянського суспіль-
ства.

Виходячи з вищевикладеного, сучасна кон-
цепція державного регулювання регіональної 
економіки, на наш погляд, повинна ґрунту-
ватися на синергетичному підході до процесу 
управління регіональним соціально-економіч-
ним розвитком, можливому лише при впоряд-
кованій й чітко встановленій взаємодії суб’єктів 
управління для досягнення поставлених цілей і 
мінімізації й недопущення можливих ризиків 
при здійсненні заходів інституційного регулю-
вання. Лише в цьому випадку можна говорити 
про системний характер проведеної соціально-
економічної політики, спрямованої на поліп-
шення економічного становища регіонів і місце-
вих рад і підвищення якості життя населення. 
При цьому важлива увага повинна також при-
ділятися формуванню необхідності самооргані-
зації регіонального й місцевого рівнів управ-
ління на основі консолідації й максимально 
ефективного використання внутрішніх ресур-
сів, а також потенційних можливостей міжрегі-
ональної взаємодії на всіх рівнях з метою якіс-
ного поліпшення інвестиційної, інноваційної й 
соціальної привабливості регіонів, переходу їх 
до самодостатності й самостійності у вирішенні 
найбільш актуальних завдань соціально-еконо-
мічного розвитку територій.

Другою парадигмою сучасної концепції 
інституційного регулювання повинен стати 
кібернетичний підхід до управління такою 
складною динамічною системою, якою є сис-
тема державного регулювання економіки регі-
онів. Цей підхід передбачає наявність суб’єктів 
й об’єктів управління й процесів управління, 
спрямованих на збереження цілісності системи 
при високому рівні динамічності змін, що від-
буваються, на основі виконання функцій вхід-
ними в неї елементами. Крім того, кібернетич-
ний підхід передбачає також створення стійкої 
системи зворотних зв’язків, що особливо акту-
ально для процесу інституційного регулювання, 
тому що він зачіпає інтереси й права великої 
частини суспільства, а опосередковано – впли-
ває на всі суспільні процеси в цілому. Отже, 
концепція держуправління, орієнтована одно-
часно й на закріплення існуючих позитивних 
моментів, що вимагає певної консервативності, 
і в той же час на оперативну й адекватну сприй-
нятливість до змін, що відбуваються, і трендів 
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розвитку, повинна будуватися на основі чіткої 
регламентації повноважень всіх рівнів управ-
ління й створення ефективної моделі взаємодії 
й налагодження зворотних зв’язків з керова-
ною соціально-економічною системою з метою 
досягнення максимального синергетичного 
ефекту від здійснюваних заходів державного 
регулювання з урахуванням широкого спектра 
різноспрямованих часткових цілей суб’єктів 
соціально-економічної системи і можливого 
ентропійного впливу.

Головною метою є створення функціонуючого 
механізму державного регулювання економіч-
ного розвитку регіону, що володіє всіма систем-
ними характеристиками, виходячи з розуміння 
ролі всіх суб’єктів інституційного регулювання 
на основі сучасних принципів і концепції, спря-
мованої на децентралізацію керуючого впливу й 
делегування максимального числа повноважень 
(і, відповідно, необхідного фінансового забез-
печення) у сфері соціально-економічного роз-
витку на низові рівні із залученням у процеси 
управління економічною політикою бізнесу й 
громадянського суспільства як регіонального, 
так і місцевого рівнів.

Формування механізму державного регу-
лювання економічного розвитку регіону пред-
ставляється на сьогоднішній день надзвичайно 
актуальною проблемою з погляду підвищення 
ефективності територіального управління й 
досягнення заявлених цілей регіональної еко-
номічної політики в умовах модернізації, 
децентралізації й, як наслідок, ускладнення 
соціально-економічних процесів і взаємин.

Процес формування механізму державного 
регулювання регіональної економіки реалізу-
ється в наступних основних етапах:

1. Визначення цілей і підцілей і завдань 
регіональної економічної політики, проблем і 
потреб оперативного й стратегічного характеру, 
на вирішення яких спрямоване формування 
механізму держу правління.

2. Розробка концепції й принципів держав-
ного управління регіональною економікою з 
урахуванням сучасних тенденцій інституцій-
ного регулювання.

3. Структурування управлінських зв’язків 
і розподіл повноважень для реалізації цілей 
механізму держу правління.

4. Формування стратегій, програм і планів 
реалізації заходів інституційного регулювання 
виходячи практичної реалізації функцій меха-
нізму державного регіонального управління.

Етапи формування механізму держуправ-
ління багато в чому піддані впливу, по-перше, 
цільової спрямованості й орієнтованості як 
самого механізму, так й обумовлених їм управ-
лінських процесів, по-друге, системно-структур-
ного характеру зв’язків суб’єктів управління, 
по-третє, синергетичного ефекту реалізації 
заходів державного регулювання.

Взаємодія рівнів влади при формуванні меха-
нізму державного регулювання відбувається в 

такий спосіб: у першу чергу розробляються цілі 
інституційного регулювання, виходячи зі стра-
тегічних й оперативних завдань державного 
управління регіональною економікою.

Даний процес містить у собі формування 
й прийняття нормативно-правових актів, що 
визначають відповідальність і повноваження 
учасників і ресурсне забезпечення. На наступ-
ній стадії через виконання проміжних цілей 
механізму інституційного регулювання відбу-
вається власне реалізація функцій створеного 
механізму з метою здійснення заходів держав-
ного стимулювання й соціально-економічного 
розвитку за допомогою проектного підходу, як 
найбільш ефективного способу здійснення цілей 
інституційного регулювання.

Поряд з особливостями формування й функ-
ціонування принципове значення мають також 
цілі механізму державного регулювання регі-
онального економічного розвитку, серед яких 
можна виділити наступні:

1. Досягнення програмованих показників 
соціально-економічного розвитку регіону вихо-
дячи з напрямків, встановлених регіональною 
економічною політикою.

2. Підвищення ефективності заходів держав-
ного регулювання.

3. Створення системи недопущення й опера-
тивного реагування на появу негативних тен-
денцій у регіональній економіці.

4. Формування якісно нових економіко-пра-
вових умов і зміцнення економічного потенці-
алу регіону й місцевих рад за допомогою при-
йняття необхідних нормативно-правових актів 
і реалізації заходів по створенню необхідної 
інфраструктури з метою поліпшення інвести-
ційної привабливості територій, підвищення 
інноваційної активності й створення нових 
виробництв.

Виділення перспективних напрямків інсти-
туційного регулювання регіонального розви-
тку необхідно для оптимізації процесу регулю-
вання в цілому й встановлення пріоритетів, які 
утворяться за допомогою ситуаційного аналізу 
сформованого стану в регіоні й наявних ресур-
сах держуправління, які можуть бути викорис-
тані у вигляді важелів і стимулів. Пріоритет-
ність оцінюється за критерієм мінімуму витрат 
ресурсів і часу на реалізацію того або іншого 
напрямку, включаючи й сам процес управ-
ління, і максимуму соціальної значимості очі-
куваних результатів для регіону з урахуванням 
норм моралі й моральності (критерії пріори-
тетності), суспільної корисності, необхідності 
формування умов росту кожного члена суспіль-
ства як особистості. Ці критерії формуються на 
певний строк у відповідності зі сформованими 
соціально-економічними умовами. Очевидно, 
що зміна умов призводить до зміни критеріїв.

На наступному етапі формування програм 
інституційного регулювання на рівні регіону 
треба, у першу чергу, погодити їх з націо-
нальними програмами державного управління 
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економікою в цілому, реалізованими на дер-
жавному рівні, що викликано необхідністю 
кореляції всіх здійснюваних програм з метою 
формування синергетичного ефекту від їх вза-
ємодії.

По-друге, при формуванні програм необхідно 
врахувати передумови (наявні й потенційні 
«точки росту», історично сформована струк-
тура економіки регіону, рівень економічної 
активності населення, рівень розвитку підпри-
ємництва в регіоні, інтелектуальний потенціал, 
міграційні процеси й т.д.) з метою оптималь-
ного формування програм сприяння бізнесу і їх 
коректування з урахуванням державних про-
грам і місцевих умов для досягнення макси-
мального ефекту від реалізації.

Власне реалізація механізму державного 
регулювання соціально-економічного розвитку 
регіону й формування регіональної економічної 
політики складається з ряду послідовних ета-
пів, що становлять у сукупності управлінський 
цикл (рис. 1).

У процесі реалізації заходів державного управ-
ління регіональним соціально-економічним роз-
витком відбувається коректування здійснюва-
них програм інституційного регулювання через 
оцінку ефективності і соціальної значимості, 
визначення відповідності здійснених витрат отри-
маним результатам, а також за допомогою контр-
олю з боку громадянського суспільства.

Висновки. Здійснення процесу інституцій-
ного регулювання регіонального розвитку й 
досягнення поставлених цілей вимагає вдоско-
налювання розглянутого механізму державного 
управління на основі реалізації ряду заходів:

1. Формування механізму цільового стратегіч-
ного планування з урахуванням наявних у регіоні 
ресурсів й їх ефективного використання, регіо-
нальних особливостей і специфіки, сильних і слаб-
ких сторін соціально-економічного потенціалу, 
позитивних і негативних тенденцій розвитку.

2. Розробка практичних заходів державного 
регулювання через формування й виконання 
стратегій і програм соціально-економічного 
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Рис. 1. Алгоритм інституційного регулювання економічного розвитку регіону
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розвитку виходячи із проектного підходу до їх 
реалізації.

3. Децентралізація внутрішньорегіонального 
механізму інституційного регулювання із забез-
печенням самодостатності й автономності міс-
цевого самоврядування.

4. Формування прозорої системи контролю 
реалізації програм соціально-економічного роз-
витку в рамках механізму інституційного регу-
лювання через зміцнення й підвищення ролі 
громадянського суспільства.

Для максимально якісного виконання будь-
якої цільової програми, при її розробці необ-
хідно дотримуватися умов функціонування 
самого механізму інституційного регулювання, 
у рамках якого й відбувається реалізація про-
грам. Те, наскільки точно й повно будуть вико-
нані дані умови, визначає результативність роз-
роблювальної цільової програми й механізму 
державного управління, рівень його впливу на 
соціально-економічні процеси й, отже, ефектив-
ність здійснюваних заходів щодо формування 
регіональної економічної політики. 

Подальші дослідження слід спрямовувати 
на конкретизацію елементів механізму регулю-
вання регіонального розвитку.
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