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АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано головні цілі та принципи 

державних програм регіонального розвитку. Вияв-
лено фактори впливу на процес розробки програм 
регіонального розвитку. Запропоновано алгоритм 
реалізації програм регіонального розвитку відповідно 
до державної стратегії регіонального розвитку. Вияв-
лено та запропоновано основні напрями ефективної 
та результативної реалізації програм регіонального 
розвитку.

Ключові слова: регіональний розвиток, прогно-
зування, стратегія регіонального розвитку, програма, 
державні цільові програми, соціально-економічний 
розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье обосновано главные цели и принципы 

государственных программ регионального развития. 
Выявлены факторы влияния на процесс разработки 
программ регионального развития. Предложен алго-
ритм реализации программ регионального развития 
в соответствии с государственной стратегии регио-
нального развития. Выявлены и предложены основ-
ные направления эффективной и результативной ре-
ализации программ регионального развития.

Ключевые слова: региональное развитие, про-
гнозирование, стратегия регионального развития, 
программа, государственные целевые программы, 
социально-экономическое развитие.

ANNOTATION
The article grounds the main aims and principles of 

state programs for regional development. The factors of 
impact on the drafting process of regional development 
programs are identified. The author offers the algorithm 
of implementing regional development programs regard-
ing to the national strategy of regional development. The 
basic trends and directions of the effective and efficient 
implementation of regional development programs are 
identified and offered.

Keywords: regional development, forecasting, re-
gional development strategy, program, state programs, 
socio-economic development.

Вступ. Постійні зміни зовнішнього і 
внутрішнього середовища регіонального 
розвитку впливають на перманентні 
соціально-економічні перетворення на 
рівні країни та регіонів. Перетворення, 
які супроводжуються соціально-еконо-
мічною та політико-правовою нестабіль-
ністю, нарощуванням кризових явищ, 
дисбалансом та диспропорціями регіо-
нального розвитку, матимуть раціональ-
ний та ефективний характер за умови 
реалізації пріоритетних програм соці-
ально-економічного регіонального роз-
витку.

В умовах несистемної державної регі-
ональної політики реалізація функцій 
регіонального управління має базува-
тися на сформованому інструментарію 
прямого впливу державних органів 
управління регіональним розвитком. 
Одним з найбільш комплексних інстру-
ментарієм залишається державна про-
грама регіонального розвитку.

Розробка відповідного механізму, 
встановлення чітких індивідуальних до 
регіонів критеріїв розвитку у рамках 
пріоритетних державних програм роз-
витку регіонів дозволить сформувати 
заходи своєчасного реагування на зміни Р
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гнучкого механізму адаптованого до 
диспропорцій регіонального розвитку.

Основними складниками регіональ-
ного розвитку є такі:

– екологічний, який охоплює всі 
аспекти, пов’язані з охороною довкілля 
та раціональним використанням при-
родних ресурсів;

– економічний – передбачає стійку 
динаміку економічного зростання для 
забезпечення підвищення добробуту 
мешканців;

– соціальний – передбачає поліп-
шення соціальних умов для мешканців 
відповідної території, зокрема й щодо 
праці, відпочинку та проживання.

Основні завдання регіонального пла-
нування полягають у забезпеченні опти-
мального розвитку народного господар-
ства регіонів у єдиному господарському 
комплексі держави; вдосконаленні, спе-
ціалізації територій; установленні опти-
мальних пропорцій; ефективному вико-
ристанні трудових і природних ресурсів 
та виробничих потужностей; раціона-
лізації розміщення продуктивних сил 
[9, с. 100].

Ефективне планування і прогнозу-
вання у напрямку розробки програм 
державної економічної регіональної 
політики базується на таких основних 
принципах:

– еволюційність економічного та 
соціального розвитку регіонів; 

– цілісність;
– об’єктивність;
– соціальна спрямованість;
– науковість, оптимальність;
– пропорційність та збалансованість 

економічного розвитку регіонів;
– самостійність;
– гласність;
– дотримання загальнодержавних 

інтересів.
Основні правові, економічні та орга-

нізаційні засади стратегічного плану-
вання та формування програм регіо-
нального розвитку в Україні визначені 
Конституцією України, Законами Укра-
їни «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного та 
соціального розвитку України», «Про 
державні цільові програми», Бюджет-
ним кодексом України, Постановою 

та трансформації регіонального розви-
тку, кризові явища в окремих сферах 
соціально-економічного регіонального 
розвитку та сформувати базовий потен-
ціал для реалізації стратегій соціально-
економічного розвитку регіонів на серед-
ньо- і довгострокову перспективу.

Планування і програмування соці-
ально-економічного розвитку регіонів 
та формування стратегій регіонального 
розвитку є об’єктом дослідження бага-
тьох науковців, як зарубіжних, так і 
вітчизняних, зокрема: І. Беганської, 
О. Вавілової, Л. Дідківської, А. Мазур, 
В. Переверзєва, В. Савченка, Д. Сте-
ченко, Ю. Шкуренка та ін. Однак, окремі 
проблеми розробки і реалізації програм 
регіонального розвитку на основі умов 
реалізації оперативних і стратегічних 
цілей цих програм заслуговують додат-
кової уваги. 

Постановка завдання:
– обґрунтувати головні цілі та прин-

ципи державних програм регіонального 
розвитку на основі програмно-цільового 
підходу прогнозування соціального й 
економічного розвитку;

– виявити фактори впливу на процес 
розробки програм регіонального розви-
тку;

– запропонувати алгоритм реалізації 
програм регіонального розвитку відпо-
відно до державної стратегії регіональ-
ного розвитку;

– виявити та запропонувати основні 
напрями ефективної та результативної 
реалізації програм регіонального розви-
тку.

Результати дослідження. У сучасних 
умовах формування національної і регі-
ональної економіки вимагає створення і 
реалізації комплексу заходів направле-
них на всі вектори і сфери управління 
соціально-економічним регіональним 
розвитком. Комплекс таких заходів чи 
інструментів мають базуватися на прин-
ципах і підходах планування і прогно-
зування розвитку регіонів. Особливістю 
соціально-економічного планування і 
прогнозування регіонального розви-
тку є аналіз регіонального потенціалу, 
оцінка здатності інститутів державного 
регіонального управління до реалізації 
регіонального потенціалу та створення 
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Кабінету Міністрів України «Про розро-
блення прогнозних і програмних доку-
ментів економічного і соціального роз-
витку та складання проекту державного 
бюджету», Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України «Про схвалення Кон-
цепції застосування програмно-цільо-
вого методу в бюджетному процесі».

Стратегічне планування регіональ-
ного розвитку має такі стадії:

1) розроблення концепції регіональ-
ного розвитку;

2) обґрунтування важливих пропози-
цій;

3) формування системи цільових про-
грам.

Концепція державної регіональної 
політики та Закон України «Про стиму-
лювання розвитку регіонів» визначають 
стратегічне планування на державному 
та регіональному рівні, правові доку-
менти, які зумовлюють взаємозв’язок 
між аналізом розвитку економіки кра-
їни, розробленням прогнозу, визначен-
ням цілей і основних напрямків еконо-
мічної політики.

Так, на основі Закону України «Про 
стимулювання розвитку регіонів» від 
8.09.2005 р. № 2850-IV [8] розроблено 
«Державну стратегію регіонального роз-
витку України на період до 2015 р.» 
(далі – Стратегія) [6], яка має бути діє-
вим інструментом реалізації стратегії 
соціально-економічного регіонального 
розвитку і виконання державних і регі-
ональних цільових програм соціально-
економічного розвитку. Реалізація дер-
жавних і регіональних цільових програм 
соціально-економічного розвитку відпо-
відно до Стратегії повинна бути направ-
лена на вирішення ключових проб лем 
розвитку регіонів:

1) низькі інвестиційна привабливість 
регіонів та інноваційна активність; 

2) нерозвинена виробнича та соці-
альна інфраструктура; 

3) зростання регіональних диспропор-
цій у сфері соціально-економічного роз-
витку регіонів; 

4) слабкі міжрегіональні зв’язки; 
5) нераціональне використання люд-

ського потенціалу.
Вирішити комплекс цих проблем 

передбачалося на підґрунті виконання 

чотирьох стратегічних завдань: підви-
щення конкурентоспроможності регіонів 
та зміцнення їх ресурсного потенціалу; 
розвитку людських ресурсів; розвитку 
міжрегіональної співпраці; створення 
інституційних умов для розвитку регіо-
нів. Ці пріоритети були визнані доміну-
ючими у більшості регіональних стра-
тегій соціально-економічного розвитку 
до 2015 року, прийнятих майже в усіх 
регіонах України. Водночас затверджені 
регіональні стратегії орієнтувалися на 
умови розвитку, притаманні докризовому 
періоду; на зростаючий попит світових 
ринків на сировину та напівфабрикати, 
екстенсивний характер регіонального 
економічного зростання та витратний 
підхід до використання наявного на міс-
цях наявного ресурсного потенціалу [11].

Законом України «Про державні 
цільові програми» визначено, що дер-
жавна цільова програма – це комплекс 
взаємопов’язаних завдань і заходів, 
які спрямовані на розв’язання найваж-
ливіших проблем розвитку держави, 
окремих галузей економіки або адмі-
ністративно-територіальних одиниць, 
здійснюються з використанням коштів 
Державного бюджету України та узго-
джені за строками виконання, складом 
виконавців, ресурсним забезпеченням. 
Програма має статус державної, якщо 
охоплює всю територію держави або зна-
чну кількість її регіонів, має довгостро-
ковий період виконання і здійснюється 
центральними і місцевими органами 
виконавчої влади [5]. 

Регіональна цільова програма – це 
сукупність взаємопов’язаних завдань 
і заходів, узгоджених за строками та 
ресурсним забезпеченням виконавцями, 
спрямованих на розв’язання найакту-
альніших проблем розвитку регіону або 
окремих галузей економіки чи соці-
ально-культурної сфери регіону, реа-
лізація яких здійснюється за рахунок 
коштів місцевого бюджету і є складовою 
щорічної програми соціально-економіч-
ного розвитку Автономної Республіки 
Крим, області, міст Київ та Севастополя 
на відповідний рік [3]. Державні регі-
ональні програми – комплекс заходів 
місцевих органів державної влади та 
управління щодо вирішення найбільш 
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актуальних проблем соціально-еконо-
мічного розвитку регіону [2, с. 185]. 
Програми поділяються на програми еко-
номічного, науково-технічного, соціаль-
ного, національно-культурного розви-
тку, охорони довкілля тощо.

Державні регіональні програми роз-
робляються з метою активізації госпо-
дарської діяльності та розвитку ринко-
вих відносин у регіонах; забезпечення 
структурної перебудови народногоспо-
дарських комплексів; вирішення про-
блем соціального характеру, пов’язаних 
із зайнятістю населення, розвитком 
соціальної інфраструктури; ліквідації 
локальних соціально-економічних криз; 
створення умов для екологічної безпеки 
в регіоні тощо [1, с. 73].

Розробка програм соціально-еконо-
мічного регіонального розвитку має базу-
ватися та враховувати вплив факторів, 

які визначають регіональний потенціал 
та конкурентоспроможність. Для біль-
шості цільових регіональних програм 
об’єктивною основою є система досягнутих 
макроекономічних показників, державні 
соціальні стандарти і нормативи забезпече-
ності населення, характеристика соціаль-
ної інфраструктури та інвестиційна прива-
бливість регіонів (табл. 1).

Для ефективної реалізації державних 
програм соціально-економічного регіо-
нального розвитку з урахуванням впливу 
основних факторів середовища регіональ-
ного розвитку використовуються такі 
інструменти регіонального розвитку. 

1. Фінансово-економічні:
– підвищення ефективності вико-

ристання коштів з бюджетів;
– фіскальні інструменти (місцеві 

податки та збори, добровільні приватні 
кошти);

Таблиця 1
Фактори розробки державних програм  

соціально-економічного регіонального розвитку 
Групи факторів Соціально-економічні Інституційні 

Екстенсивні 

– природно-кліматичні умови; 
– соціально-демографічний стан; 
– соціально-культурне середовище; 
– макроекономічне середовище; 
– людський потенціал; 
– міжгалузеві зв’язки матеріального 
виробництва; 
– споживчий ринок; 
– можливості інвесторів;
– науково-технічний потенціал

– місцеве і регіональне 
самоврядування;
– науково-дослідні інсти-
тути і центри 

Інтенсивні 

– територіально-галузева близькість; 
– національно-етнічні особливості регі-
ону; 
– рівень впровадження новацій; 
– споживання технологій населенням; 
– ефективність ринку товарів і послуг 
виробничого і невиробничого призна-
чення; 
– виробництво забруднюючих речовин; 
– конкурентоспроможність регіону; 
– рівень розвитку соціальної інфра-
структури у міських та сільських посе-
леннях

– система державно-при-
ватного партнерства;
– науково-дослідні інсти-
тути і центри

Інноваційні 

– сукупний регіональний потенціал; 
– освітньо-інтелектуальний капітал; 
– алокація ресурсів; 
– технологічна готовність; 
– інтеграція на ринки капіталів; 
– умови бізнес-середовища; 
– виробництво й експорт інновацій; 
– суспільна відповідальність

– рівень захисту власності;
– кооперація науково-тех-
нічних відносин суб’єктів 
господарювання і органів 
регіонального і місцевого 
управління;
– господарські структури, 
орієнтовані на інтенсифі-
кацію науково-технічного і 
технологічного потенціалу 
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– місцеві запозичення;
– вдосконалення системи державних 

закупівель;
– операції із землею та нерухомістю.
2. Інституційні:
– сприяння створенню спеціальних 

інституцій розвитку територій;
– підтримка створення технопар-

ків, бізнес-інкубаторів, ділових центрів 
тощо.

Програми соціально-економічного 
регіонального розвитку відповідно до 
прогнозування економічного та соці-
ального розвитку регіонів обов’язково 
містять такі елементи: аналіз та оцінка 
соціально-економічного розвитку за 

поточний період, основні проблеми роз-
витку регіону; основні показники еконо-
мічного розвитку; зведений план заходів 
соціального розвитку; показники роз-
витку промисловості; показники роз-
витку аграрного сектора; капітальне 
будівництво; регіональна інфраструк-
тура; трудові ресурси; охорона природи 
і раціональне використання природних 
ресурсів; рівень розвитку та економічна 
ефективність виробництва. Цільові 
програми регіонального розвитку без-
посередньо відповідають орієнтирам 
Стратегії або окремим її завданням, вра-
ховуючи вимоги регіональної економіч-
ної політики.

 

Державна 
стратегія 

регіонального 
розвитку  

Мета та пріоритетні напрями реалізації 
конкурентних переваг регіонів 

Програми 
регіонального 

розвитку 

Формування й оцінка проблем соціально-
економічного регіонального розвитку 

Цільові (стратегічні й оперативні) 
установки у соціально-економічній, 
культурній, національно-етнічній, науковій, 
технологічній, екологічній тощо  сферах  

Формування плану заходів реалізації 
оперативних цілей 

Визначення методів, інструментів і 
виконавців реалізації заходів 

Оцінка результатів реалізації та порівняння 
з очікуваними 

Визначення ефективності реалізації 

Формування джерел фінансування 

Рис. 1. Схема реалізації програм соціально-економічного регіонального розвитку  
у контексті державної стратегії регіонального розвитку
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На сучасному етапі реалізації дер-
жавних програм соціально-економіч-
ного розвитку регіонів Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження плану заходів на 2013 рік щодо 
реалізації Державної стратегії регіональ-
ного розвитку на період до 2015 року» 
від 22 серпня 2012 р. № 627-р [7] визна-
чено основні напрями щодо забезпе-
чення реалізації регіональних програм 
соціально-економічного розвитку відпо-
відно до Стратегії:

– проведення моніторингу показників 
розвитку регіонів, районів, міст республі-
канського (Автономної Республіки Крим) 
і обласного значення для визнання тери-
торій депресивними та розроблення про-
грам подолання їх репресивності;

– формування переліку інвестицій-
них програм (проектів), що можуть реа-
лізуватися за рахунок коштів держав-
ного фонду регіонального розвитку;

– підготовку методичних матеріалів 
щодо запровадження середньострокового 
планування на рівні місцевих бюджетів, 
у тому числі для забезпечення впрова-
дження програмно-цільового методу у 
бюджетному процесі;

– створення єдиної бази даних та 
системи моніторингу проектів транскор-
донного та єврорегіонального співробіт-
ництва;

– проведення моніторингу та ана-
лізу показників соціально-економіч-
ного розвитку малих міст і підготовку 
пропозицій щодо визначення шляхів 
розв’язання проблемних питань розви-
тку таких міст;

– виконання відповідно до компе-
тенції угод щодо регіонального розви-
тку, укладених між Кабінетом Міністрів 
України та відповідними обласними 
радами, проведення моніторингу їх 
виконання, а також підготовку проектів 
угод щодо регіонального розвитку між 
Кабінетом Міністрів України та відпо-
відними органами місцевого самовряду-
вання;

– проведення інвентаризації турис-
тичних ресурсів у регіонах;

– поширення інформації про турис-
тичний та курортно-рекреаційний 
потенціал України на зовнішньому та 
внутрішньому туристичному ринку;

– вжиття заходів до інженерного 
захисту територій для запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру;

– запобігання виникненню та лікві-
дацію наслідків надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру 
на об’єктах і територіях, що характери-
зуються незадовільним техногенним та 
екологічним станом;

– підвищення доступності та ефек-
тивності медичного обслуговування 
шляхом.

Практика розроблення та реалізації 
програм регіонального розвитку, укла-
дання та реалізації угод щодо регіональ-
ного розвитку сьогодні має такі особли-
вості та проблеми.

1. Недоліки процесів стратегічного 
планування розвитку регіонів. 

2. Наявність конфліктів між облас-
ними державними адміністраціями, 
обласними радами та групами впливу 
на рівні регіону, а також різні бачення 
пріоритетів розвитку регіону, що є сут-
тєвою перешкодою своєчасній підготовці 
відповідних регіональних стратегій. 

3. Інертність центральних органів 
виконавчої влади щодо підготовки та 
укладання угод, тривалість процедур 
їх розроблення й укладання; залеж-
ність цих процедур від політичної 
кон’юнктури.

4. Пріоритет щодо укладання угод для 
регіонів з високим та середнім рівнем 
розвитку, у тому числі через порівняно 
менший обсяг необхідного фінансування 
проектів в рамках угоди та можливість 
залучення місцевого капіталу. 

5. Переважне спрямування укладе-
них угод на вирішення проблем у сфері 
житлово-комунального господарства, 
інженерних мереж і локальної інфра-
структури, а також серйозна увага до 
інфраструктурних проектів національ-
ного масштабу.

6. Різна структура джерел фінансу-
вання укладених угод. 

Керованість та ефективність реаліза-
ції програм забезпечується завдяки фор-
муванню дієвого інформаційного супро-
воду, що включає [11, с. 13]:

– налагоджену систему збору, узго-
дження та використання статистичної, 
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аналітичної, нормативної, програмно-
планової та прогнозної інформації для 
прийняття державно-управлінських 
рішень на регіональному (місцевому) 
рівні;

– системний моніторинг широкого 
кола індикаторів соціально-економіч-
ного розвитку та стану навколишнього 
середовища;

– відкритість і прозорість діяль-
ності місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування, 
зокрема регулярне інформування гро-
мадськості про основні проблеми соці-
ально-економічного та культурного роз-
витку регіону, шляхи їх вирішення і 
перспективи прийняття оптимальних 
державно-управлінських рішень;

– активізацію участі населення та 
громадських об’єднань регіону в підго-
товці, обговоренні та вирішенні питань 
соціально-економічного й культурного 
розвитку регіону.

Отже, результативність та ефектив-
ність реалізації державних програм 
регіонального розвитку має досягатися 
за рахунок:

– оцінки ступеня впливу факторів 
екстенсивного, інтенсивного та іннова-
ційного характеру на регіональний роз-
виток;

– координації цільової установки та 
завдань програми регіонального розви-
тку стратегічним цілям державної стра-
тегії регіонального розвитку;

– виділення пріоритетних галузей 
регіонального розвитку;

– використання програмно-цільо-
вого підходу прогнозування соціального 
й економічного розвитку;

– розширення міжрегіональної вза-
ємодії;

– розширення фінансово-економіч-
них можливостей територіальних гро-
мад;

– реформування адміністративно-
територіального устрою тощо.

Висновки. Державна економічна 
політика регіонального розвитку має 
реалізовуватися шляхом розроблення, 
ухвалення та практичного втілення про-
грам регіонального розвитку, які міс-
тять основні принципи та напрями регіо-
нального розвитку, стратегічні завдання 

й оперативні цілі регіонального розви-
тку, національні пріоритети регіональ-
ного розвитку; враховують особливості 
розвитку відповідних регіонів; визна-
чає механізми та інструменти реалізації 
Стратегії, заходи стосовно підвищення 
конкурентоспроможності регіонів тощо.

Регіональні програми соціально-еко-
номічного розвитку як динамічна сис-
тема має базуватися на програмно-цільо-
вому підході прогнозування соціального 
й економічного розвитку та спиратися 
на принципи державних стратегій регі-
онального розвитку. Реалізація резуль-
тативних та ефективних державних про-
грам регіонального розвитку вирішує 
пріоритетні соціально-економічні, нау-
ково-технологічні, соціально-культурні, 
екологічні та інші проблеми та створити 
передумови для інституційного серед-
овища регіонального розвитку.
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