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АННОТАЦИЯ. Определены теоретико-методологические основы
управления региональным развитием Украины. Обоснована необ-
ходимость формирования организационно-экономического механи-
зма управления социально-экономическим развитием региона.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: регион, региональная политика, управление
развитием регионов, региональный хозяйственный комплекс, ор-
ганизационно-экономический механизм управления социально-
экономическим развитием региона.

ANNOTATION. Theoretical and methodological framework for the
management of regional development in Ukraine was defined. The
necessity of the formation of organizational-economic mechanism for
socio-economic development of the region.
KEYWORDS: region, the regional policy, management of develop-
ment of regions, a regional economic complex, the organizational-
economic controling mechanism social and economic development of
region.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими завданнями. Сучасний розвиток сві-
тової економіки свідчить, що головною рушійною силою будь-
якої національної господарської системи є регіони. Саме на рівні
регіонів вирішуються питання відтворення продуктивних сил, ре-
алізуються проекти соціально-економічного розвитку, задоволь-
няються ключові соціальні потреби населення, а показники роз-
витку регіональної економіки є критерієм визначення рівня еко-
номічного розвитку держави в цілому. Тому обґрунтування тео-
ретико-методологічних аспектів управління розвитком регіонів
України, а також виявлення особливостей розвитку їх господар-
ських комплексів стають надзвичайно важливими науково-
практичними завданнями.

Аналіз останніх публікацій. Дослідженням питань, пов’яза-
них з управлінням процесами на регіональному рівні, присвячено
праці вітчизняних і зарубіжних учених, серед яких слід виділити
М. Бутка [5], З. Варналія [18], В. Гейця [7], М. Долішнього [17],
В. Кістанова [9], Б. Кліяненка [10], Е. Лібанову [13], Д. Стеченка [22]
та ін. Незважаючи на значну кількість публікацій у сфері регіо-
нального управління, питання, які пов’язані з висвітленням кон-
цептуальних засад управління розвитком регіону, не можуть
вважатися повністю вирішеними та відкривають простір для по-
дальших досліджень.

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування
теоретико-методологічних засад управління регіональним розвит-
ком регіонів України. Об’єктом дослідження — процеси управ-
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ління регіональним розвитком регіонів України.. Досягнення ме-
ти зумовило постановку і вирішення наступних завдань: визна-
чення сутності основних дефініцій дослідження; обґрунтування
значущості регіональних господарських комплексів; доведення
необхідності побудови організаційно-економічного механізму
управління соціально-економічним розвитком регіону.

Виклад основного матеріалу. Нерівномірність розвитку регі-
онів посилює науковий інтерес до цього питання. Починаючи від
розгляду регіону як структурної одиниці у межах економічної гео-
графії та базуючись на процесному, комплексному і системному
підходах при здійсненні відповідних досліджень, науковці врахо-
вують як багатоаспектність категорії «регіон», так і використову-
ють міждисциплінарний підхід, що зумовлює розгляд регіонально-
го розвитку з різних точок зору, а саме: економіки, державного та
регіонального управління, регіональної політики, регіонального
менеджменту та ін. Отже, майже всі сфери регіонального розвитку
стають предметом наукового пізнання, але не всі вони досліджені
науковцями. Справа в тому, що розвиток науки супроводжується
появою нових знань, удосконаленням методології, виникненням
новітніх методів дослідження, що зумовлює необхідність виник-
нення нової парадигми регіоналістики. На нашу думку, таке ба-
чення існуючої проблеми забезпечення соціально-економічного
розвитку регіону може формуватися внаслідок дослідження різно-
видів капіталу: людського, інтелектуального та соціального і роз-
гляду розподілу такого синтезованого капіталу через призму ефек-
тивності в контексті регіонального розвитку.

Розгляд концептуальних засад управління розвитком регіону
доцільно починати з обґрунтування сутності регіонального уп-
равління у країні з урахуванням впливу інтеграції і глобалізації.
Перш за все зазначимо, що регіон — це певна частина території
країни, яка характеризується єдністю, однорідністю, комплексні-
стю. Дослідники [16] відзначають, що дана територія країни від-
мінна від суміжних територій з певним поєднанням природно-
географічних, соціально-економічних, демографічних, національ-
но-культурних, екологічних та інших ознак. Інші дослідники [2]
пропонують визначення регіону як території, виокремлюваної в
результаті соціальних та економічних процесів, відзначеної пев-
ними функціональними й інтерактивними зв’язками та без уста-
лених меж.

Регіони виступають підґрунтям для забезпечення сталого со-
ціально-економічного розвитку країни за рахунок того, що на рів-
ні регіону відбувається першопочаткове акумулювання та роз-
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поділ людського, інтелектуального та соціального капіталів, при-
родних, матеріально-технічних, фінансово-кредитних та інших
ресурсів. Таким чином, стратегічне значення регіонального роз-
витку є одним із найвагоміших для забезпечення розвитку країни.
Сутність регіонального управління таким чином полягає у цілеспря-
мованому впливі суб’єкту управління на об’єкт. Ефективність та-
кого впливу залежить у більшому ступеню від регіональної полі-
тики, яка «є органічною складовою загальнодержавної політики
та спрямована на збереження територіальної цілісності держави і
забезпечення всебічного розвитку регіонів» [2, с. 10]. Регіональна
політика передбачає здійснення низки заходів, які спрямовані на
ефективне акумулювання, розвиток та використання ресурсного
потенціалу і капіталу регіону. Основу ресурсного потенціалу,
окрім природних та фінансових ресурсів, складають трудові ре-
сурси, які у регіоналістиці розглядаються дослідниками [2] пере-
важно у межах соціальної складової регіонального розвитку (зай-
нятість населення, міграція, трудовий потенціал та ін.). Ми не зо-
всім згодні з таким обмеженням та вважаємо, що трудові ресурси
повинні розглядатися у межах соціально-економічної складової,
внаслідок того, що трудовий потенціал втілюється в інтелектуа-
льний капітал, формування та ефективне використання якого має
здебільшого економічну природу [11], а безпосередньо інтелек-
туальний капітал здатний сприяти стрімкому соціально-еконо-
мічному розвитку регіону шляхом генерування та використання
об’єктів інтелектуальної власності.

Важливою умовою успішного становлення і розвитку регіонів
країни є також розвиток їх господарських комплексів як найакти-
внішої ланки регіональної економічної системи. Здійснення стра-
тегічного завдання інтеграції національного господарського ком-
плексу України до сучасних світових економічних систем у
значній мірі залежить від збалансованого і раціонального поєд-
нання загальнодержавних інтересів з інтересами і особливостями
окремих регіонів, ефективного використання їх потенціалу (еко-
номічного, науково-технічного, природно-ресурсного, інтелекту-
ального тощо).

Сьогодні однією з ключових проблем соціально-економічного
розвитку регіонів України є дезінтеграція внутрішньо-
регіонального ринку, яка виявляється у зміні внутрішньої консо-
лідованості економічного простору, послабленні міжрегіональ-
них зв’язків унаслідок посилення замкнутості регіональних гос-
подарських комплексів та підвищення ролі зовнішньоекономічних
зв’язків. Виходячи з цього, головною метою державної регіональ-
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ної політики на сучасному етапі є інтеграція регіонів у єдиний
простір (духовний, гуманітарний, політичний, економічний) при
збереженні регіонального різноманіття. Це обґрунтовує доціль-
ність розглядати регіон з погляду регіонального економічного
простору, у межах якого формується господарський комплекс ре-
гіону [19]. Регіональний господарський комплекс (РГК) є еконо-
мічно взаємообумовленим і взаємозв’язаним комплексом суб’єк-
тів господарювання регіону. Його функціонування дозволяє до-
сягти певного економічного ефекту за рахунок реалізації різних
видів економічної діяльності і зовнішньоекономічних відносин
відповідно до природно-економічних, історичних, соціальних,
екологічних та інших умов регіону, його геополітичного поло-
ження [23]. Господарський комплекс регіону є основою для задо-
волення потреб його населення. Від розвитку галузей господарсь-
кого комплексу залежить не тільки економічний стан регіону, але
й створення належних умов для життя і праці його населення. І,
навпаки, від раціонального ведення господарства у регіоні, рівня
кваліфікації і працездатності населення залежить загальний стан
галузей, які представлені у структурі РГК.

Регіональні господарські комплекси як складові частини систе-
ми господарства країни характеризуються певною структурою, яка
розкриває найістотніші елементи, зв’язки і відносини системи, та
виступають основою їх функціонування. Структура цих комплек-
сів розглядається у галузевому, функціональному і територіально-
му аспектах. Саме розгляд структури комплексів, залежно від цих
аспектів, дає можливість розкрити їх внутрішню будову та роль у
процесі розвитку виробництва на території регіону. Цим визнача-
ється «триєдиність» структури РГК як системи [8]. Кожен регіон у
межах економічного простору країни має власну спеціалізацію,
яка є концентрацією на його території конкретних видів вироб-
ництв, що задовольняють своєю продукцією не тільки власні по-
треби, але також і потреби інших регіонів країни. Галузі спеціалі-
зації визначають місце регіону у територіальному розподілі праці.
Спеціалізація РГК обумовлена, перш за все, можливостями ефек-
тивно виробляти масову продукцію, тобто таку продукцію, яка,
будучи дешевою, мала б значну частку у загальнорегіональному
балансі. Здешевлення продукції відбувається за рахунок викорис-
тання сприятливих природно-економічних умов.

Наявність значних регіональних коливань у розміщенні,
структурі та динаміці виробництва є важливою особливістю
розвитку будь-якої галузі промисловості України на сучасному
етапі, а специфічним проявом просторової організації вироб-
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ництва — його регіональна спеціалізація. Регіональна спеціа-
лізація певної галузі промисловості у раціональних масштабах
приводить до економії витрат суспільної праці, оскільки пе-
редбачає найефективніше використання природних умов і ре-
сурсів, матеріально-технічного і трудового потенціалу терито-
рії [20].

Для визначення галузевих пріоритетів розвитку РГК доціль-
но використовувати низку показників галузевої спеціалізації
(коефіцієнти концентрації, виробництва продукції на одного
мешканця і спеціалізації регіону у даній галузі) ([3; 14; 15] та
ін.). Розвиток господарського комплексу залежить від розвит-
ку економіки головних (профілюючих) галузей регіону. У
свою чергу функціонування і розвиток економіки цих галузей
багато в чому визначається стадією їх життєвого циклу [14]. З
метою встановлення цієї стадії для конкретної галузі промис-
ловості учені рекомендують поряд з показниками темпів зро-
стання обсягу реалізації використовувати рівень прибутковості
(збитковості) галузі. Саме ця комбінація взаємозв’язку вище-
зазначених показників дозволяє сформувати матрицю визна-
чення певної стадії життєвого циклу галузі (табл. 1). Кожна ста-
дія життєвого циклу головних (профілюючих) галузей у РГК
обумовлює напрями його розвитку і дає змогу розробляти
сценарії подальшого розвитку господарського комплексу ре-
гіону.

Таблиця 1
КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ГАЛУЗІ

Рівень прибутковості (збитковості)Динаміка обсягу
реалізації продукції < 0 → 0 > 0

< 100 Стадія занепаду Стадія занепаду Стадія зрілості

→ 100 Стадія зрілості Стадія зрілості Стадія уповіль-
неного зростання

> 100 Стадія зародження Стадія станов-
лення

Стадія прискоре-
ного зростання

Для подальшого ефективного розвитку РГК слід визначити
галузеві пріоритети з наявністю конкурентних переваг і забезпе-
ченням модернізації виробництва. Для цього доцільно активізу-
вати розробку та реалізацію з участю держави масштабних інвес-
тиційних проектів у пріоритетних галузях РГК, залучаючи як
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власні ресурси, так і ресурси бізнесу. Пом’якшення негативних
наслідків кризи, яка спостерігається сьогодні, можливе тільки
при формуванні й використанні ефективного організаційно-еко-
номічного механізму, який забезпечить сталий соціально-еконо-
мічний розвиток регіонів України.

Оскільки регіон досить часто розглядається як складова гос-
подарського механізму, а господарський механізм визначаєть-
ся як сукупність організаційних структур і конкретних форм і
методів управління, а також правових норм, за допомогою
яких реалізуються чинні в конкретних умовах економічні за-
кони та процес відтворення [21], слід зупинитись на організа-
ційно-економічному механізмі управління соціально-еконо-
мічним розвитком регіону та його складових. Безпосередньо
організаційно-економічний механізм розглядається як сукуп-
ність організаційно-управлінських і економічних методів,
форм, прийомів, інструментів і важелів впливу для забезпе-
чення досягнення системи цілей соціально-економічного роз-
витку [17]. На думку О. Кушнірецької та О. Демидюк [12], ор-
ганізаційно-економічний механізм управління соціально-еко-
номічним розвитком регіону містить ряд функціональних
складових у межах системи управління соціально-економічним
розвитком регіону і системи забезпечення організаційно-еко-
номічного механізму управління соціально-економічним роз-
витком регіону (рис. 1). Під організаційно-економічним меха-
нізмом управління зазначені дослідники розуміють сукупність
організаційних і соціальних важелів із притаманними їм фор-
мами управлінського впливу, що здійснюють вплив на еконо-
мічні і організаційні параметри системи управління з метою
формування, поліпшення використання, удосконалення органі-
заційно-економічного потенціалу, отримання конкретних пе-
реваг і досягнення ефективності діяльності загалом. Ми поді-
ляємо точку зору науковців, що механізм управління повинен
містити в собі такі компоненти: цілі, закони, принципи, функ-
ції, методи, завдання, засоби досягнення цілей і структуру
управління. Отже, організаційно-економічний механізм слід
розглядати як комплексну систему, що складається з системи
цілей і завдань, функціональної системи і системи забезпечен-
ня управління, що утворюють результуючу сукупність органі-
заційних і економічних важелів впливу на економічні і органі-
заційні параметри об’єкта управління для забезпечення
ефективності управління і отримання об’єктом визначених пе-
реваг [12, с. 66].
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Рис. 1. Функціональні складові організаційно-економічного
механізму управління соціально-економічним розвитком регіону

Слід зазначити, що концепцією державної регіональної по-
літики категорія «регіональний розвиток» визначається як по-
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зитивна динаміка процесу соціальних, економічних, екологіч-
них, гуманітарних, етнонаціональних змін у відповідних регіо-
нах як складова здійснення загальнодержавної стратегії розвит-
ку країни відповідно до сформульованих цілей [1]. У свою чер-
гу, завданнями організаційно-економічного механізму управ-
ління соціально-економічним розвитком регіону є: зростання
конкурентоспроможності й інвестиційної привабливості регіо-
ну; інноваційний розвиток виробничої і невиробничої бази ре-
гіону; розвиток пріоритетних галузей РГК; активізація ділової
активності у регіоні; розвиток інституційної структури регіону
тощо.

Висновки та перспективні напрями досліджень. Отже,
управління регіональним розвитком в Україні сучасному етапі
зумовлюється, по-перше, відмінностями між регіонами за наяв-
ним і використовуваним соціально-економічним потенціалом
територій, зокрема, природно-ресурсним, трудоресурсним, ви-
робничим, інноваційним потенціалом; по-друге, особливостями
історичного розвитку і специфіки економіко-географічного роз-
ташування регіонів; по-третє, особливостями структури і спеці-
алізації РГК; по-четверте, різноманітністю у перебігу соціаль-
них, економічних, гуманітарних, екологічних та інших регіональ-
них процесів і явищ.

Слідкування концепції державної регіональної політики та
побудова організаційно-економічного механізму управління со-
ціально-економічним розвитком регіону сприятиме вирішенню
пріоритетних завдань регіонального розвитку та створюватиме
передумови для забезпечення сталого соціально-економічного
розвитку в країні.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНА

АННОТАЦИЯ. В статье освещен методический подход к оценке эф-
фективности промышленной специализации региона, который бази-
руется на оценке отраслей специализации с учетом их вклада в раз-
витие регионального хозяйственного комплекса, отдельных
отраслей народного хозяйства страны, межрегионального сотрудни-
чества внутри и за пределами страны, а также на эффективности
функционирования отраслей специализации с учетом темпов из ра-
звития и уровня инвестиционной активности. Адресована представи-
телям органов местного управления и самоуправления.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: специализация, сложившаяся специализа-
ция, эффективная специализация, промышленная специализация
региона, региональный промышленный комплекс.

ANNOTATION. The article is dedicated to the method of estimation of
efficiency of the regional industrial specialization. This method is ba-

© И. В. Бабына, 2011


