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ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ І СКЛАДОВІ ПОНЯТТЯ
«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ»
АНОТАЦІЯ. У статті висвітлено та проаналізовано погляди сучасних
українських науковців до розуміння сутності поняття «державне
управління регіональним розвитком». Показано відсутність єдиних
методологічних підходів щодо його трактування. Запропоновано, ви-
ходячи зі змісту процесу державного управління регіональним розви-
тком і його об’єктів, використання двох понять — «державне управ-
ління регіональним розвитком національної економіки» та «державне
управління розвитком регіону».
КЛЮЧОВІ СЛОВА: державне управління, регіональний розвиток,
управління регіональним розвитком, державне управління регіональ-
ним розвитком національної економіки, державне управління розвит-
ком регіону.
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АННОТАЦИЯ. В статье освещены и проанализированы взгляды сов-
ременных  украинских ученых относительно понимания сущности
понятия «государственное управление региональным развитием».
Показано отсутствие единых методологических подходов к его трак-
товке. Предложено, исходя из содержания процесса государственно-
го управления региональным развитием и его объектов, использова-
ние двух понятий — «государственное управление региональным
развитием национальной экономики» и «государственное управле-
ние развитием региона».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственное управление, региональное ра-
звитие, управление региональным развитием, государственное
управление региональным развитием национальной экономики, госу-
дарственное управление развитием региона.

RESUME. The article presents and analyzes the ideas of modern
Ukrainian scientists on the understanding of the concept of «state
management of regional development.» The absence of unified
methodological approaches to its rendering is shown. The use of two
concepts — «state management of regional development of the national
economy» and «state management of the development of a region» is
proposed, based on the content of the process of state management of
regional development and of its objects.
KEYWORDS: state management, regional development, management of
regional development, state management of regional development of the
national economy, state management of the development of a region.

Постановка проблеми. Виникнення та еволюція державного
управління регіональним розвитком обумовлені складністю наці-
ональної економіки як системи, її структуризацією за територіа-
льною ознакою та економічними функціями держави. Розташу-
вання економіки у певному територіальному просторі є одно-
часно об’єктивним й суб’єктивним чинником наявності розбіж-
ностей між її окремими частинами через різні природноклімати-
чні умови, ресурсні можливості, темпи та особливості розвитку
продуктивних сил та інфраструктури, наявність сильних і слаб-
ких сторін, що обумовлюють рівень конкурентоспроможності го-
сподарського комплексу, відмінності в екологічному стані, в
умовах життя населення, його ментальності, культурних традиці-
ях тощо. Саме диференціація регіонів за рівнями розвитку та не-
обхідність згладжування надмірних розбіжностей обумовлюють
необхідність виконання державою специфічних функцій з управ-
ління регіональним розвитком.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як засвідчив огляд
наукових джерел, теорія державного управління в нашій країні
ще не є остаточно сформованою, що пояснюється відносно коро-
тким періодом існування України, як незалежної держави. Про-
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цес її становлення триває. Основи даного наукового напряму за-
кладені у працях таких відомих науковців, як В.Б. Авер’янов,
В.Д. Бакуменко, В.М. Князєв, Л.В. Коваль, В.К. Колпаков,
В.І. Луговий, В.Я. Малиновський, Н.Р. Нижник, О.Ю. Оболенсь-
кий, В.В. Цвєтков, В.М. Шаповал. Серед останніх публікацій, у
яких досліджуються проблеми державного управління регіональ-
ним розвитком національної економіки, слід відзначити праці
В.Є. Воротіна, Я.А. Жаліла, М.В. Жука, М.М. Іжи, О.Б. Коротич,
П.В. Круша, Т.С. Максимової, Р.О. Матвієнка, Т.Л. Миронової,
М.Д. Пістуна, О.С. Поважного, С.І. Чернова та багатьох інших.

Невирішені частини проблеми. Однак слід підкреслити, що
науковцями до останнього часу визнається факт відсутності устале-
них теоретичних понять, що значно ускладнює формування єдиних
методологічних підходів щодо обґрунтування можливості застосу-
вання положень даної науки у практичній управлінській діяльності
на різних рівнях економічної системи, в тому числі в сфері регіона-
льного управління розвитком національної економіки, що зумовлює
необхідність проведення подальших досліджень.

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз існуючих
у науковому середовищі підходів та обґрунтування авторського
бачення розуміння сутності поняття «державне управління регіо-
нальним розвитком» і виділення його окремих складових.

Виклад основного матеріалу дослідження. Специфіка дер-
жавного управління регіональним розвитком, насамперед, прояв-
ляється у його співвідношенні до загальної системи державного
управління. Дуалістичне місце регіонального управління в зага-
льній системі державного управління — з одного боку як його
підсистеми (в системі більш високого рівня), а з іншого — само-
стійної системи, яка має керуючий вплив на підпорядковані їй
підсистеми більш низького рівня (до речі, на які має вплив й сис-
тема загального державного управління), не припиняє дискусію
навколо питання визначення його суті.

Так само, як й стосовно державного управління загалом, до-
слідникам поки що не вдалося сформулювати єдиного розуміння
сутності та змісту поняття «управління регіональним розвитком»
(«державне управління регіональним розвитком»). При цьому в
науковій літературі державне управління регіональним розвит-
ком визначається авторами за допомогою різних термінів, які є
близькими один до одного, але одночасно характеризують різні
процеси у сфері управління розвитком національної економіки.
Для позначення даних процесів використовується досить значна
кількість термінів: «управління регіональним розвитком», «дер-
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жавне управління регіональним розвитком», «управління розвит-
ком регіонів», «регіональне управління», «територіальне управ-
ління», «регіональне управління в державі» тощо (табл. 1).

Таблиця 1
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ
СУТЬ, ПРОЦЕС І МЕТУ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Автор, джерело Зміст поняття

Максимова Т.С.,
(2003)
[1, с. 41].

Управління регіональним розвитком — це особлива об-
ласть наукових досліджень, що вивчає механізми впливу
на розвиток і розміщення продуктивних сил, соціально-
економічні процеси на території країни і її регіонів у тіс-
ному зв’язку з демографічною ситуацією і природно-
екологічними умовами

Пістун М.Д.,
(2004)
[2, с. 7]

Регіональне управління суспільним життям (регіональна
політика) — це організаційно-правова, економічна, соці-
альна, культурно-освітня, екологічна та управлінська ді-
яльність держави, спрямована на забезпечення комплек-
сно-пропорційного розвитку окремих територій країни на
основі раціонального використання та збереження їх
особливостей та інтегрального потенціалу

Миронова Т.Л.
та ін.,
(2006)
[3, с. 63]

Державне регулювання регіонального розвитку — це ці-
леспрямована діяльність держави в особі відповідних за-
конодавчих, виконавчих і контролюючих органів, які за
допомогою системи різних підходів і методів забезпечу-
ють досягнення поставленої мети і вирішення намічених
економічних і соціальних завдань, що відображають кон-
кретний етап розвитку регіональної економіки

Круш П.В.,
(2007)
[4, с. 8, 38]

Регіональне управління — наука, що вивчає та аналізує
особливості формування й динаміку розвитку системи
державного управління соціально-економічними проце-
сами в окремому регіоні (с. 8).
Державне управління регіонами (або пряме державне
управління на місцях) — це управлінська діяльність в
адміністративно-територіальних одиницях, яка здійсню-
ється в через адміністрацію, призначену центральними
або іншими вищими органами влади (с. 38)

Жук М.В.,
(2008)
[5, с. 74]

Управління регіональним розвитком — сукупність принци-
пів, методів, форм і засобів цілеспрямованого впливу на со-
ціально-економічні процеси, які відбуваються у регіоні

Воротін В. Є.,
Жаліло Я. А.,
(2010)
[6, с. 19]

Головною метою державного управління регіональним
розвитком є забезпечення економічної й соціальної ста-
більності, захист вітчизняних виробників на світових ри-
нках, гармонізація майнових відносин, зміцнення існую-
чого ладу, демократизація управління, транзит держави в
європейські та євроатлантичні структури тощо
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Продовження табл. 1

Автор, джерело Зміст поняття

Коротич О.Б.,
(2010)
[7, с. 57—61]

Державне регіональне управління — державне управлін-
ня регіональним розвитком, яке здійснюється у певній
країні, або регіональне управління, що здійснюється
державними органами в інтересах держави та народу цієї
держави.
Державне регіональне управління країною — державне
управління регіональним розвитком країни (держави) як
цілісною соціально-економічною територіальною систе-
мою у територіальному аспекті.
Державне управління регіонами — державне управління
розвитком регіонів країни (субнаціональних регіонів),
яке включає державне управління адміністративними ре-
гіонами та державне управління регіонами реалізації
державних цільових програм.
Державне управління адміністративними регіонами —
безперервне державне управління комплексним розвит-
ком кожного з адміністративних регіонів країни.
Державне управління регіонами реалізації державних ці-
льових програм — державне управління розвитком низки
соціально-економічних територіальних систем, у яких
реалізуються державні цільові програми, що не поши-
рюються на всю країну та не спрямовані на окремі адмі-
ністративні регіони

Поважный А.С.
и др.,
(2010)
[8, с. 67]

Принципиальным условием действенного государствен-
ного регулирования территориального развития является
его использование только в тех случаях, когда ни на од-
ном нижестоящем уровне нет достаточных прав и (или)
ресурсов для того, чтобы решить ту или иную проблему
территориального развития самостоятельно, ни прибегая
к поддержке со стороны государства

Іжа М.М.,
(2011)
[9, с. 16]

Регіональне управління — координаційна діяльність ор-
ганів публічної влади із забезпечення ефективної взаємо-
дії суб’єктів управління у формуванні та реалізації про-
грам сталого розвитку регіону. Основною метою
регіонального управління є надання якісних послуг гро-
мадянам та підвищення їх життєвого рівня, забезпечення
прав людини, територіальної цілісності держави, цілей
регіону

Матвієнко Р.О.,
(2012)
[10, с. 10, 28]

Регіональне управління — це вид управлінської діяльно-
сті з планування та регулювання соціально-економічних
процесів на території регіонів, які характеризуються не
лише територіальною єдністю, а поєднанням соціальних і
економічних процесів і сукупністю умов відтворювальної
діяльності (с. 10)



166

Закінчення табл. 1

Автор, джерело Зміст поняття

З практичної точки зору управління регіональним розви-
тком є не чим іншим як управлінням соціально-
економічними процесами в регіоні і являє собою сукуп-
ність принципів, методів, форм і засобів впливу на гос-
подарську діяльність регіону з метою підвищення її ефе-
ктивності та зростання добробуту населення (с. 28)

Чернов С.І.,
(2012)
[11, с. 31]

Управління регіональним розвитком передбачає цілесп-
рямований вплив органів влади на діяльність суб’єктів
господарської та соціальної сфери на основі нормотвор-
чої діяльності, створення організаційних структур, засто-
сування методів та інструментів управління, з метою за-
лучення до соціально-економічного обігу та найбільш
раціонального використання природних, виробничих, фі-
нансових і трудових ресурсів в інтересах поступального
розвитку регіону, що забезпечує підвищення якості жит-
тя населення як вищої мети розвитку регіону

Аналіз наведених авторських визначень свідчить про досить
вільне застосування термінології, без чіткої її структуризації, а
іноді й ототожнення різних за змістом понять. Уся палітра погля-
дів на сутність управління регіональним розвитком може бути
розділена на кілька груп:

1. Під поняттям «управління регіональним розвитком» (де-
якими авторами використовується також синонімічне поняття —
«регіональне управління») розуміється процес управління розви-
тком лише окремих регіонів національної економіки як самостій-
них об’єктів без виділення складових такого управління на зага-
льнонаціональному рівні (М.В. Жук, М.М. Іжа, П.В. Круш,
Р.О. Матвієнко, Т.Л. Миронова, О.П. Добровольська, А.Ф. Про-
цай, С.Ю. Колодій, М.Д. Пістун, С.І. Чернов).

Незважаючи на найбільшу кількість прихильників, таке розу-
міння сутності управління регіональним розвитком представля-
ється дещо звуженим, оскільки поза межами уваги дослідників
залишається досить велика кількість процесів, що також мають
велике значення для забезпечення ефективного розвитку націо-
нальної економіки та потребують відповідних заходів з боку
держави.

2. Поняття «управління регіональним розвитком» визначаєть-
ся як діяльність щодо управління просторовим розвитком на рів-
ні національної економіки в цілому або окремими явищами в за-
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гальнонаціональному масштабі (В.Є. Воротін, Я.А. Жаліло,
А.С. Поважний, В.Н. Гончаров, В.А. Краюшкін).

Даний підхід, так само, як й попередній, видається нам звуже-
ним, оскільки не повністю враховує увесь спектр процесів, що
відбуваються у територіальному просторі національної економі-
ки на різних її рівнях.

3. Поняття «управління регіональним розвитком» включає в
себе як управління регіональним розвитком у масштабах усієї
національної економіки, так і на рівні її окремих регіонів
(Т.С. Максимова, О.Б. Коротич).

Подібне розуміння процесу управління регіональним розвит-
ком, на наш погляд, є найбільш змістовним, оскільки дозволяє
комплексно підійти до аналізу процесів, що відбуваються у тери-
торіальному просторі держави та структуризувати їх за окремими
рівнями — загальнодержавним та регіональним. Але й така точка
зору потребує деяких уточнень і доповнень.

Проаналізувавши існуючі розбіжності та різне тлумачення на-
уковцями змісту понять, які використовуються при дослідженні
проблем управління регіональним розвитком, вважаємо за необ-
хідне зазначити таке.

Поняття «державне управління регіональним розвитком» охо-
плює два різні об’єкти — національну економіку в цілому, та її
окрему частину — регіон, які належать до однієї системи, що має
ієрархічну структуру. Крім того, управлінський вплив на них
здійснюється одними й тими самими суб’єктами. Однак, цілі та
завдання, що реалізуються при здійсненні такого впливу, дещо
розрізняються. Саме вони, на нашу думку, мають бути покладені
в основу розділення двох різних, хоча й взаємопов’язаних управ-
лінських процесів, та використання двох понять: «державне
управління регіональним розвитком національної економіки» та
«державне управління розвитком регіону» (або можна погодитись
з широко застосовуваним для цього рівня поняття «державне ре-
гіональне управління», яке може розглядатись як тотожне). Тобто
з метою коректного використання та усунення подвійного тлума-
чення поняття «державне управління регіональним розвитком»,
воно повинно застосовуватись разом з об’єктною складовою —
або це має бути «національна економіка» або «регіон», що одразу
знімає питання про рівень, щодо якого стосується управлінський
вплив держави.

Але для повної чіткості та однозначності використання зазна-
чених понять мають так само чітко бути розділені процеси і яви-
ща з точки зору їх належності до того, чи іншого виду управлін-
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ня. Основою для такого розділення є виконання державою особ-
ливих завдань з управління регіональним розвитком на загально-
національному рівні, які не притаманні рівню окремого регіону,
хоча й безпосередньо стосуються його діяльності. Причому здій-
снення цих функцій одночасно впливає на розвиток усіх регіонів
або інколи навіть може суперечити інтересам окремого чи кіль-
кох регіонів, але бути необхідним у масштабах держави.

До завдань з державного управління регіональним розвитком
у загальнонаціональному масштабі доцільно віднести такі:

— створення привабливого інвестиційного клімату;
— усунення (згладжування) надмірних міжрегіональних дис-

пропорцій;
— вирівнювання рівнів розвитку за соціальними параметрами;
— надання селективної підтримки окремим регіонам (у вигляді

державних інвестицій, бюджетних трансфертів тощо);
— підтримка участі окремих регіонів у транскордонному спів-

робітництві;
— сприяння розвитку міжрегіонального співробітництва, фо-

рмуванню міжрегіональних кластерів тощо.
Тобто державне управління регіональним розвитком в націо-

нальному масштабі має бути спрямоване на формування та реалі-
зацію державної регіональної політики, а також на вирішення по-
точних проблем, які мають міжрегіональний чи міждержавний
характер та не можуть бути розв’язані на регіональному рівні че-
рез нестачу ресурсів або через неузгодженість «інтересів» різних
регіонів.

Рівень державного управління розвитком регіону (регіональне
управління) повинен включати дії щодо забезпечення комплекс-
ного розвитку господарства регіонів в межах своїх кордонів. Без-
умовно ця діяльність повинна узгоджуватись та не суперечити
загальнонаціональним інтересам.

Реалізація державою повноважень щодо управління розвит-
ком регіонів потребує чіткого розподілення сфери компетенції та
нормативного закріплення взаємовідносин між «центром» і «ре-
гіонами»; враховуючи, що регіон, у свою чергу, є системою для
складових, що входять до нього, аналогічно мають бути розділені
повноваження між «регіоном» і його підсистемами — «района-
ми» та «місцевим самоврядуванням»; закріплення за регіоном
повноважень і відповідного ресурсного забезпечення з метою
комплексного розвитку господарства як єдиного комплексу — у
виробничій, соціальній, культурній та інших сферах, а також не-
допущення кризових ситуацій на його території.



169

Державне управління регіональним економічним розвитком
на будь-якому рівні реалізується через систему взаємоузгодже-
них елементів, що разом складають відповідний механізм управ-
ління. Провідними інструментами такого механізму і, відповідно,
запровадження державної регіональної політики виступають: но-
рмативно-правова база, бюджетно-фінансове регулювання та ви-
біркове підтримання окремих регіонів, пряме державне інвесту-
вання, державні регіональні програми соціально-економічного
розвитку, функціонування спеціальних (вільних) економічних
зон, розвиток міжрегіонального та прикордонного співробітницт-
ва тощо. Використання зазначених інструментів має здійснюва-
тись з врахуванням процесів, що відбуваються як в загальнонаці-
ональному просторі держави, так і на регіональному рівні, та
сприяти згладжуванню соціально-економічних суперечностей між
окремими територіальними складовими національної економіки.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Характер-
ною особливістю сучасного етапу дослідження проблем держав-
ного управління регіональним розвитком є існування серед нау-
ковців кількох точок зору на його сутність і зміст: а) воно розу-
міється виключно як інструмент впливу лише на окремі частини
національної економіки — регіони; б) до сфери його впливу на-
лежать явища та процеси, що проявляються на рівні усієї націо-
нальної економіки; в) державне управління регіональним розвит-
ком охоплює процеси на обох рівнях економічної системи —
загальнодержавному та регіональному.

Як наслідок такої різноманітності поглядів, має місце неузгодже-
ність і слабка координація управлінських дій органів державної ви-
конавчої влади на різних ієрархічних рівнях національної економіки,
що призводить до її неефективного функціонування в цілому.

Відносна відокремленість дослідження проблем регіонального
розвитку — на рівні окремих територій і на загальнодержавному рі-
вні — не сприяє формуванню концепції управління національною
економікою як єдиним системним об’єктом, розробленню механіз-
му узгодження заходів різних суб’єктів управління та чіткому ви-
значенню й законодавчому закріпленню їхніх повноважень.

За умов, що склалися, формування понятійного апарату, який
відбивав би суть процесів, що відбуваються, набуває вкрай важ-
ливого значення. Подальші зусилля як науковців, так і практиків
мають сконцентруватися на визначенні відповідної термінології,
узгодженні змісту окремих понять і їх відповідному нормативно-
му закріпленні й використанні. Визначальним при цьому має ста-
ти ідентифікація регіонального розвитку як процесу, що прита-
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манний усій національній економіці, а не лише окремим її скла-
довим — регіонам.

Розуміння сутності державного управління регіональним роз-
витком потребує чіткого визначення його місця у загальній сис-
темі державного управління, співвідношення з іншими підсисте-
мами, виявлення його специфічних рис та особливостей, встанов-
лення відмінностей від інших видів управління. Саме у даному
напрямі й повинні здійснюватися подальші наукові розвідки за
даною проблематикою.
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