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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВПЛИВУ ДЕТЕРМІНАНТ НЕСТАБІЛЬНОГО 
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ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

IDENTIFYING DETERMINANTS INFLUENCE OF UNSTABLE  
ENVIRONMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE STATE 

REGIONAL POLICY IN CONDITIONS OF GLOBAL CHALLENGES

АНОТАЦІЯ
У статті пояснюється вплив силової дії детер-

мінант нестабільного середовища розвитку еконо-
міки регіону на основі стратегічного планування, 
виявляються й оцінюються дії детермінант серед-
овища регіонального розвитку України, які скла-
дають основу економічної моделі регіонального 
кластеру «3І». Запропоновано інтегрований підхід 
до формування та реалізації державної регіональ-
ної політики узгоджено зі стратегічними цілями 
економічного зростання ЄС до 2020 року. Автором 
наведено пріоритети у регіональному розрізі ЄС 
та стратегічні цілі регіонального розвитку, які має 
реалізовувати економічна модель кластера, вра-
ховуючи силові дії імперативів економічної моделі 
в змінному середовищі. Запропоновано стратегіч-
ні напрями реалізації імперативів системи сталого 
розвитку у рамках реалізації державної стратегії 
регіонального розвитку. У статті виокремлено та 
пояснено силову дію інституціонального імперати-
ву розробленої моделі регіонального кластера та 
основних інституціональних ознак кластера в рам-
ках реалізації пріоритетних цілей економічного 
зростання регіонів. Автор пропонує комплексний 
підхід реалізації цілей державної стратегії регіо-
нального розвитку відповідно до імперативів мо-
делі «3І».

Ключові слова: кластер, імператив, детермінан-
та, синергетичний ефект, регіональний кластер, еко-
номічний агент, модель, економічне зростання, інте-
лектуальне зростання, інноваційне зростання, стале 
зростання, інноваційні фактори, інклюзивні фактори, 
інституціональні фактори, державна регіональна по-
літика.

АННОТАЦИЯ
В статье объясняется влияние силового воз-

действия детерминант нестабильной среды разви-
тия экономики региона на основе стратегического 
планирования, выявляются и оцениваются дей-
ствия детерминант среды регионального развития 
Украины, которые составляют основу экономиче-
ской модели регионального кластера «3И». Пред-
ложено интегрированный подход к формированию 
и реализации государственной региональной поли-
тики согласовано со стратегическими целями эко-

номического роста ЕС до 2020 года. Автором при-
ведены приоритеты в региональном разрезе ЕС и 
стратегические цели регионального развития, кото-
рые должен реализовывать экономическая модель 
кластера, учитывая силовые действия императи-
вов экономической модели в изменяющейся среде. 
Предложены стратегические направления реали-
зации императивов системы устойчивого развития 
в рамках реализации государственной стратегии 
регионального развития. В статье выделены и объ-
яснено силовое воздействие институционального 
императива разработанной модели регионального 
кластера и основных институциональных призна-
ков кластера в рамках реализации приоритетных 
целей экономического роста регионов. Автор пред-
лагает комплексный подход реализации целей го-
сударственной стратегии регионального развития 
в соответствии с императивов модели «3И».

Ключевые слова: кластер, императив, детерми-
нанта, синергетический эффект, региональный кла-
стер, экономический агент, модель, экономический 
рост, интеллектуальный рост, инновационный рост, 
устойчивый рост, инновационные факторы, инклю-
зивные факторы, институциональные факторы, госу-
дарственная региональная политика.

ANNOTATION
The article explains the impact of force unstable 

environment determinants of regional economic devel-
opment through strategic planning are evaluated and 
environment action determinants of regional develop-
ment of Ukraine, which form the basis of the economic 
model of regional cluster «ZI». Proposed an integrated 
approach to development and implementation of state 
regional policy consistent with the strategic goals of 
economic growth by 2020. The author presented the 
priorities of EU regional perspective and strategic goals 
of regional development is to realize economic model 
cluster of force given the imperatives of economic mod-
els in a changing environment. A strategic directions for 
implementation of system imperatives of sustainable de-
velopment in the framework of the National Strategy of 
Regional Development. The article explains the power 
allocated and institutional imperative action developed 
model of regional cluster and key institutional features of 
the cluster as part of the priority objectives of econom-Р
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ic growth regions. By offering an integrated approach 
achieve the objectives of the state regional development 
strategy in accordance with the imperatives model «ZI».

Keywords: cluster, imperative, determinant, 
synergetic effect, regional cluster, economic agent, 
model, economic growth, intellectual growth, innovative 
growth, sustainable growth, innovative factors, inclusive 
factors, institutional factors, state regional policy.

Вступ. Інтенсифікація інтеграції 
української національної та регіональ-
ної економіки в європейське економічне 
середовище зумовлює використання 
кластерного й синергетичного підходу 
для реалізації та удосконалення стратегії 
соціально-економічного розвитку регіо-
нів України. Виклики для розвитку еко-
номік регіонів сьогодні слід оцінювати 
та корелювати з викликами зовнішнього 
економічного середовища країн і регі-
онів ЄС, що пов’язані з новим якісним 
етапом розвитку економіки ЄС. Еконо-
мічний розвиток ЄС визначений страте-
гією на період до 2020 року, цілями якої 
є досягнення інтелектуального, сталого 
й всеосяжного зростання. Підкреслимо, 
що досягнення економічного зростання 
регіонів країни можливе за рахунок 
формування нових підходів до форму-
вання державної регіональної політики, 
з урахуванням тенденцій розвитку наці-
ональної економіки та економік країн 
ЄС. Тому стратегією регіонального еко-
номічного розвитку на 2020 рік визна-
чено створення умов для динамічного, 
збалансованого розвитку України та її 
регіонів, забезпечення їх соціальної та 
економічної єдності, підвищення рівня 
життя населення, додержання гаранто-
ваних державою соціальних стандартів 
для кожного громадянина незалежно від 
його місця проживання.

Проблему формування кластерів 
та кластеризації в умовах глобальних 
економічних процесах та досягнення 
сталого розвитку вивчають: І. Ансоф, 
М. Афанасьєв, О. Безуглий, Л. Берта-
ланфі, Г. Білоус, Л. Браун, І. Бураков-
ський, В. Данілов-Данільян, У. Ешбі, 
А. Іщенко, М. Кушнір, К. Лосев, М. Пор-
тер, О. Шевченко та інші. 

Автором виявляється потреба в іден-
тифікації впливу нестабільного зовніш-
нього й внутрішнього соціально-еконо-
мічного середовища регіонів України в 

рамках застосування синергетичного та 
кластерного підходів до моделювання 
економічного зростання регіонів. А в 
умовах реалізації Державної стратегії 
регіонального розвитку скорельованої з 
цілями економічного зростання націо-
нальних економік й регіонів ЄС доціль-
ним стає функціонування регіональ-
ного кластера, де його імперативами є 
взаємопов’язані фактори (детермінанти) 
розвитку структурно-інноваційної 
моделі економічного розвитку України.

Постановка завдання:
– пояснити вплив силової дії детер-

мінант нестабільного середовища розви-
тку економіки регіону на основі страте-
гічного планування;

– виявити й оцінити дію детермі-
нант середовища регіонального розви-
тку України, які складають основу еко-
номічної моделі регіонального кластеру 
«3І»;

– запропонувати інтегрований під-
хід до формування та реалізації держав-
ної регіональної політики узгоджено 
зі стратегічними цілями економічного 
зростання ЄС до 2020 року;

– навести пріоритети у регіональ-
ному розрізі ЄС та стратегічні цілі 
регіонального розвитку, які має реалі-
зовувати економічна модель кластера, 
враховуючи силові дії імперативів еко-
номічної моделі в змінному середовищі; 

– запропонувати стратегічні напрями 
реалізації імперативів системи сталого 
розвитку у рамках реалізації державної 
стратегії регіонального розвитку;

– виокремити та пояснити силову дію 
інституціонального імперативу розробле-
ної моделі регіонального кластера та осно-
вних інституціональних ознак кластера в 
рамках реалізації пріоритетних цілей еко-
номічного зростання регіонів;

– запропонувати комплексний під-
хід реалізації цілей державної стратегії 
регіонального розвитку відповідно до 
імперативів моделі «3І».

Результати. Ідентифікація впливу 
нестабільності параметрів і факторів 
(детермінант) зовнішнього й внутріш-
нього середовища соціально-економіч-
ного розвитку регіонів України складає 
аналітичну основу передбачуваності змін 
середовища, що зумовлює оцінку сту-
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пеня й терміну реалізації моделей еко-
номічного розвитку регіонів, придатних 
для використання форми представленої 
стратегії соціально-економічного роз-
витку регіонів України. Диференціація 
нестабільності середовища дозволяє кла-
сифікувати та охарактеризувати таке 
середовище, виявити фактори й оцінити 
їхній вплив на рівень нестабільності 
середовища, а також визначити підходи 
і методи прогнозування майбутніх змін.

Теоретичні підходи до визначення 
параметрів, ознак і динамізму нестабіль-
ності середовища функціонування еко-
номічних явищ і агентів на рівні регіо-
нів пропонується розглядати у контексті 
силової дії детермінант економічного 
зростання в умовах його циклічності 
та досягнення синергії на рівні регіо-
нального зростання. Тому, враховуючи 
глобальні виклики для зовнішнього і 
внутрішнього середовища економіки 
регіонів України, варто характеризувати 
й оцінювати рівень нестабільності серед-
овища за такими критеріями у рамках 
стратегічного планування як:

– динамізм факторів середовища з 
незначними відхиленнями від прогнозо-
ваного рівня майбутніх змін;

– стохастичність факторів, за якою 
спостерігаються значні відхиленнями 
від прогнозованого рівня майбутніх 
змін;

– турбулентність змін факторів без 
визначеного прогнозованого рівня май-
бутніх змін.

У рамках стратегічного планування 
розвитку економічних процесів у регіо-
нах України вплив силової дії детермі-
нант нестабільного середовища слід роз-
глядати на основі типізації середовища:

– динамічне середовище, в якому 
відбуваються стрімкі трансформації, які 
мають ознаки тренду з незначними від-
хиленнями та диференційованою інтен-
сивністю;

– стохастичне середовище відрізня-
ється великою кількістю різноспрямова-
них змін, що мають значні амплітудні 
відхилення від тренду і здатні суттєво 
впливати на діяльність суб’єктів ринку 
у режимі випадковості.

– турбулентне середовище, з харак-
терними для нього значними не про-

гнозованими змінами, які мають якісно 
новий рівень, що унеможливлюють існу-
вання фіксованого тренду [2]. 

Попередні дослідження у контексті 
розробки концептуальних основ удо-
сконалення державної політики соці-
ально-економічного розвитку регіонів 
України виявили, що кластеризація 
на рівні регіону стає імперативом реа-
лізації моделі соціально-економічного 
розвитку регіону / регіонів, оскільки 
завдяки агентам кластера досягається 
оптимальний рівень росту економіки 
регіону в умовах ресурсної обмеже-
ності. Циклічність економічного зрос-
тання кластеру досягається ресурсною 
самозабезпеченістю через ефекти синер-
гії зсередини й ззовні (у разі участі еко-
номічних агентів у декількох кластерах 
і виробничих ланцюгах створення вар-
тості). 

У цьому контексті автором вияв-
лено основні імперативи (рушійні сили) 
моделі «3І» функціонування регіональ-
ного кластера, де систематизовано набір 
детермінантів, які характеризують 
ефекти дії імперативів у запропонова-
ній моделі. Розробник пропонує роз-
глядати дію імперативів моделі та оці-
нювати вплив детермінант середовища, 
які визначають силу імперативів всере-
дині кластера, забезпечуючи досягнення 
синергії, взаємопов’язано із системою 
стратегічних цілей розвитку національ-
них економік ЄС у рамках досягнення 
інтелектуального, сталого і всеосяжного 
зростання до 2020 року. 

Так, для оцінки змін нестабільного 
середовища регіонального розвитку 
використано результати Інтегрального 
регіонального індексу людського роз-
витку (ІЛР) [6], Індексу інноваційної 
складову Індексу глобальної конкурен-
тоспроможності у регіональному роз-
різі (ІІГК) [4] та Рейтингу енергоефек-
тивності регіонів України (ІЕР) [7] за 
2013 рік, як початковий етап реаліза-
ції стратегічного плану соціально-еко-
номічного розвитку економік регіонів 
на 2020 рік та показник потенціалу 
регіонального розвитку у рамках реа-
лізації кластерної моделі «3І». Обрані 
методологічні підходи відобража-
ють систему параметрів (детермінант) 
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середовища та, на думку, автора част-
ково відповідають як імперативам еко-
номічного зростання економік ЄС, так 
і економічного зростання на рівні регі-
онів України за умови функціонування 
кластерів, які об’єктивно сьогодні від-
повідають стратегічним мотивам реалі-

зації структурно-інноваційної моделі 
економічного розвитку України. 

За результатами оцінки детермінант 
середовища розвитку економік регіонів 
України у 2013 році у вимірі реалізації 
розробленої моделі кластеризації регіо-
нів підкреслимо, що об’єктивно достат-

 
Рис. 1. Детермінанти середовища регіонального розвитку в Україні, у 2013 році 

Джерело: систематизовано автором на основі [4; 6; 7]
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нього рівня за параметрами досягли такі 
області України, як: Запорізька, Львів-
ська, Одеська і Хмельницька. Найвищі 
рейтинги за Індексом людського розви-
тку отримали Харківська, Чернівецька, 
Львівська, АР Крим і Закарпатська 
області. У 2013 році лідерами іннова-
ційного розвитку стали Харківська, 
Донецька, Дніпропетровська області, 
міста Севастополь і Київ. За оцінками 
Рейтингу енергоефективності регіонів 
2013 року п’ять топ-позицій отримали 
Закарпатська, Чернігівська, Вінницька, 
Донецька і Чернівецька області. 

1. Інтегральний регіональний індекс 
людського розвитку відображає силу 
дій «інклюзивних» факторів моделі. 
Допомагає визначити рівень розви-
тку економік регіонів України відпо-
відно до рівня всеосяжного зростання 
національних економік та регіонів ЄС. 
Індекс є інструментом, який характе-
ризує кількісні та якісні характерис-
тики соціально-економічної диференці-
ації соціального розвитку регіонів. 

2. Індекс інноваційної складової 
Індексу глобальної конкурентоспро-
можності регіонів відображає силу дій 
«інноваційних» та частково «інститу-
ціональних» факторів моделі. Допо-
магає визначити рівень розвитку еко-
номік регіонів України відповідно 
до рівня інтелектуального зростання 
національних економік та регіонів ЄС. 
Складова є інструментом, яка характе-
ризує кількісні та якісні характерис-
тики інноваційного та технологічного 
потенціалу, інституційної здатності та 
рівня інноваційно-інтелектуального 
розвитку регіонів.

В рамках реалізації структурно-інно-
ваційної моделі економічного розвитку 
України та її регіонів саме інноваційні 
фактори стають параметрами турбу-
лентності середовища функціонування 
економічних агентів, зокрема на рівні 
регіональних кластерів. Складова під-
креслює необхідність взаємозв’язку між 
сприятливим для інноваційної діяль-
ності середовища та інституціональним 
забезпеченням прибуткової діяльності 
приватного та державного сектора у 
сфері виробництва, фінансування та 
просування інновацій та технологій.

3. Рейтинг енергоефективності регіо-
нів відображає силу дій «інноваційних» 
факторів моделі. Допомагає визначити 
рівень розвитку економік регіонів Укра-
їни відповідно до рівня сталого зрос-
тання національних економік та регіонів 
ЄС. Індекс є інструментом, який харак-
теризує ефективність використання 
енергоресурсів з урахуванням структури 
економіки регіону, а також визначає, як 
на енергоспоживання регіону впливають 
зміни в енергоємності, зниження або 
підвищення ділової активності та струк-
турні зміни економіки регіону.

Фактори енергетичної безпеки несуть, 
як правило, непередбачуваний характер, 
а екологічні ризики стають загрозою еко-
номічній безпеці як регіонів, так і країни 
у цілому. Це зумовлює зниження якості 
життя населення та перешкоджають від-
творенню економічних процесів, що, у 
результаті, знижує ефекти дій «інклю-
зивних» та «інноваційних» факторів, 
а тому гальмує циклічність створення 
вартості на рівні регіонального кластера, 
відповідно й економік регіонів і країни.

Ідентифікація й оцінка стану й типу 
змін середовища регіонального розви-
тку стає важливим етапом стратегічного 
планування соціально-економічного роз-
витку. Характер змін має корелюватися 
із напрямами державної регіональної 
політики України, глобальними струк-
турними викликами й трансформаціями 
розвитку національних економік.

Основи здійснення та принципи дер-
жавної регіональної політики унормовані 
у Державній стратегії регіонального роз-
витку на період до 2020 р.. У ній проголо-
шено інтегрований підхід до формування 
та реалізації державної регіональної 
політики, який передбачає поєднання 
трьох складових регіональної політики: 
галузево-секторальної, територіально-
просторової, управлінської. Такий під-
хід дозволяє комплексно оцінити реалії 
соціально-економічного стану кожного 
регіону та виробити бачення їх перспек-
тивного розвитку, механізми розкриття 
внутрішніх резервів, інструменти побу-
дови господарського комплексу, що ста-
більно розвивається.

У нормативних документах ЄС, 
зокрема у «Порядку денному для Євро-
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пейського Союзу у регіональному роз-
різі» (Territorial Agenda 2020) вказано, 
що необхідно забезпечити гідну відпо-
відь на виклики, які створені світовими 
структурними змінами, спричиненими 
економічною кризою, зростаючою неза-
лежність регіонів ЄС, демографічними 
і соціальними змінами, різнорідним 
впливом змін клімату та довкілля, енер-
гетичним забезпеченням, зменшенням 
біологічної різноманітності, мінливістю 
природної, ландшафтної та культурної 
спадщини. Тому з метою гідного проти-
стояння названим викликам сформовано 
такі пріоритети у територіальному роз-
різі [3, с. 51]: 

– забезпечення поліцентричного і 
збалансованого регіонального розвитку; 

– підтримка інтегрованого розвитку 
міст, сільських та особливих/спеціаль-
них територій; 

– підтримка інтеграції транскордон-
них та транснаціональних функціональ-
них макрорегіонів; 

– забезпечення світової конкуренто-
спроможності регіонів, яка базується на 
міцних регіональних економіках; 

– покращення рівня сполучення та 
зв’язків між регіонами для окремих 
мешканців, громад, підприємств; 

– управління екологічними, ланд-
шафтними і культурними ресурсами 
регіонів.

В умовах динамічного та турбулент-
ного середовища економічна модель 
регіонального кластера стає актуальною 
та способом реалізації державної регіо-
нальної політики у контексті глобаль-
них викликів та прагнення національ-
них і регіональних економічних агентів 
інтегруватися в економічний простір ЄС. 
Підкреслимо, за рахунок успішної реалі-
зації кластерного підходу у рамках кон-
цепції розвитку економіки регіонів для 
економічних агентів створюються значні 
конкурентні переваги і підвищується 
рівень добробуту регіонів порівняно з 
тими агентами, які функціонують за 
межами кластерів. Тому, державна регі-
ональна політика має сприяти розвитку 
кластерів як фундамент регіональної 
економіки. 

Зазначимо, що відповідно до страте-
гічних цілей економічного зростання 

ЄС, економічна модель кластера як 
синергія, динамічні відносини, мережа 
й успішне партнерство між зацікавле-
ними агентами економіки має реалізову-
вати стратегічні цілі, враховуючи силові 
дії імперативів економічної моделі в 
змінному середовищі. Відповідно до 
стратегічних векторів у територіальному 
розрізі щодо поліцентричності територі-
ально-просторового розвитку регіонів, 
посилення ролі інкорпорованих регіонів 
в умовах турбулентного і динамічного 
середовища, де кластери є рушійними 
силами, взаємодії макрорегіонів, поси-
лення урбанізації, мають бути реалізо-
вані такі пріоритетні цілі у контексті 
досягнення інтелектуального, сталого і 
всеосяжного зростання на рівні регіонів 
країни.

Для досягнення ефекту інтелектуаль-
ного зростання на рівні регіонального 
кластера мають бути реалізовані такі 
пріоритетні цілі: 

1. Підтримка розбудови суспільства 
знань, зокрема створення «розумних 
міст» як технологічно удосконаленого 
типу міського розвитку, побудованого 
на соціальних, організаційних та тех-
нічних інноваціях і на здатностях гро-
мад; упровадження нового освітнього 
напрямку; розвиток сприятливого для 
підприємництва середовища; розвиток 
місцевої соціально орієнтованої еконо-
міки. 

2. Посилення стійкості міст до еко-
номічного тиску, фінансових криз та 
ін. при забезпеченні соціальних послуг, 
підтримці життєздатного й успішного 
виробничого сектору, підтримці розви-
тку соціального капіталу [3, с. 44]. 

Для досягнення ефекту сталого зрос-
тання на рівні регіонального кластера 
мають бути реалізовані такі пріоритетні 
цілі: 

1. Забезпечення безперервного інвес-
тування у систему громадського тран-
спорту й перехід на екологічно більш 
безпечний міський транспорт, енерге-
тично ефективне будівництво у містах 
і оновлення енергомереж міста, досяг-
нення більшої енергетичної та ресурсної 
ефективності та регулювання поступо-
вого переходу до «міста із низькою кон-
центрацією вуглекислого газу у повітрі». 
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2. Екологічно безпечного управління 
природними ресурсами (водою, відхо-
дами виробництва, повітрям, ґрунтом 
та землею), убезпечення погіршення 
довкілля, протидія безконтрольному 
фізичному розростанню меж міста та ін. 

3. Прискореного переходу до еколо-
гічно безпечного міста, яке закономірно 
дає силу й можливості для забезпечення 
міста відповідною екологічно чистою 
інфраструктурою (будування житла, 
транспортної системи, системи водопос-
тачання та енергосистеми) [3, с. 44]. 

Для досягнення ефекту всеосяжного 
зростання на рівні регіонального клас-
тера мають бути реалізовані такі пріори-
тетні цілі: 

1. Визначення та обрахування соці-
ального/просторового розшарування/
поляризації території, впливу на поки-
нуті (знелюднені) території; зменшення 
дитячої бідності на міських територіях, 
забезпечення соціального і функціональ-
ного змішування та згуртування, забез-
печення культурного змішування, забез-
печення мешканців доступним житлом; 
цільова розбудова міста (попередження 
негативних наслідків від ефекту джен-
трифікації – реновації знелюдненого 
району, тобто примусового перемішу-
вання населення бідних і багатих квар-
талів); справедливий розподіл доходів та 
благ. 

2. Розвитку можливостей для соці-
альної та економічної інтеграції ново-
прибулих громадян, особливо мігрантів 
та соціально неблагополучних або тих, 
які мають обмежені можливості; проти-
дія безробіттю серед молоді. 

3. Управління й адаптації до демогра-
фічних змін (старіння населення, поси-
лення вікових дисбалансів, мобільності 
населення в межах ЄС та транснаціональ-
ної мобільності), формування стратегії 
міграції з метою залучення кваліфіко-
ваних мігрантів як вирішення проблеми 
дефіциту робочої сили [3, с. 44]. 

Актуальною для розробки концепту-
ального підходу до реалізації сучасної, 
скорельованої до європейських реалій 
економічного зростання, регіональної 
політики в Україні є досягнення сталого 
розвитку. Підкреслимо, що процеси від-
творення, інтернаціоналізація вартості 

і виробництва визначає оптимальним 
імперативом зростання економіки на 
регіональному рівні ступінь сталого роз-
витку економіки. 

У процесі забезпечення сталого роз-
витку на рівні регіональної економічної 
системи слід звернути увагу на те, що у 
результаті оптимального використання 
доступних ресурсів задіяних у відтво-
рювальному процесі і формування чи 
використання потенціалу регіону вини-
кає синергетичний ефект або синергія. 
Синергетичний ефект розуміють як 
появу додаткового економічного, соці-
ального, екологічного ефекту внаслідок 
одночасного розвитку різноманітних 
стратегічних зон регіону.

Не відображені принципи ста-
лого розвитку й у Державних страте-
гіях регіонального розвитку до 2015 і 
2020 років. У тексті Державної стратегії 
регіонального розвитку до 2020 року [1] 
відображено, що в умовах сталого розви-
тку загальнонаціонального ринку інфор-
маційно-комунікаційних технологій у 
регіонах України відбувається активне 
впровадження елементів електронного 
бізнесу, зокрема у сфері торгівлі, під 
час надання фінансових та банківських 
послуг; прийняття технологічних рішень 
електронного урядування, у тому числі 
щодо надання адміністративних послуг, 
застосування систем електронного доку-
ментообігу, створення інформаційно-
аналітичних систем для забезпечення 
управління областями та районами; роз-
виток складових інформаційно-кому-
нікаційної інфраструктури, зокрема 
телекомунікацій, комп’ютерних мереж, 
центрів обробки даних тощо.

Для застосування у контексті держав-
ного стратегічного управління розвитком 
економіки регіону потрібна розробка 
організаційних структур управління на 
стратегічному, проектному та оператив-
ному рівнях забезпечення сталого еконо-
міко-просторового розвитку. У контексті 
удосконалення державної політики соці-
ально-економічного розвитку регіонів у 
системі сталого розвитку запропоновані 
стратегічні напрями реалізації імпера-
тивів системи сталого розвитку (рис. 2) 
дозволяють сформулювати основні прин-
ципи стратегічного управління регіо-
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нальним сталим розвитком і розробити 
карту стратегії сталого розвитку регіону 
на період до 2020 року.

Для успішної реалізації пріоритетних 
стратегічних цілей економічного зрос-
тання регіонів та країни важливим імпе-
ративом, який і виокремлюється у роз-
робленій моделі регіонального кластера, 
є інституціональний. Так, наприклад, 
інституційне забезпечення трансформа-
цій на рівні регіонів у країнах ЄС перед-
бачає врахування питань місцевого роз-
витку країн-членів ЄС та регіонів у цих 
країнах у регіональній політиці ЄС у спо-
сіб забезпечення фінансування європей-
ськими фондами, а також розширення 
масштабів існуючого співробітництва на 
місцевому рівні та забезпечення появи 
нових проектів по співробітництву у спо-
сіб технічної допомоги та надання фінан-
сування, підтримки місцевих ініціатив, 
відбір належних практик і поширення 
дослідницьких мереж, забезпечення 
переважання принципів місцевого розви-

тку у регіональній політиці, зміна мето-
дів оцінки та правил здійснюваних про-
ектів [3, с. 55]. 

Інституціональна компонента моделі 
регіонального кластера стає складовою 
системи сталого розвитку, яка має перед-
бачати удосконалення нормативно-пра-
вового регулювання та організаційно-
економічного забезпечення оптимізації 
соціальної, економічної та екологічної 
складових регіону на рівні застосування 
програмно-цільового методу реформу-
вання економіки регіону. У середовищі 
будь-якого типу силова дія детермі-
нант інституціонального імперативу має 
узгоджуватися із механізмом реалізації 
структурно-інноваційної моделі розви-
тку національної економіки.

Можна виділити такі основні інсти-
туціональні ознаки кластера: інтеграція 
різних форм і суб’єктів господарювання 
(органи муніципального управління, нау-
ково-дослідні, освітні, інші інституції, 
громадські організації, бізнес-структури 

 

5. Реформування територіальної організації для 
забезпечення економіко-екологічної стабільності 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ  
Ефективне державне управління  
у сфері регіонального розвитку 

1. Удосконалення системи стратегічного планування 
сталого регіонального розвитку  

на всіх рівнях управління  

2. Підвищення якості державного управління 
регіональним розвитком за основними імперативами 

сталого розвитку  
 

3. Посилення міжгалузевої координації в процесі 
оптимального використання доступних ресурсів 

4. Інституційне забезпечення сталого  
регіонального розвитку 

Рис. 2. Стратегічні напрями реалізації імперативів системи  
сталого розвитку у контексті досягнення стратегічного пріоритету 
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року
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тощо); локалізація (географічна концен-
трація суб’єктів здійснення діяльності); 
спеціалізація (обумовлена спільністю та 
спеціалізацією інтересів у результатах 
діяльності кластеру); співробітництво 
(побудоване на принципах рівноправ-
ності, паритетності, синергії, конструк-
тивного діалогу, добровільності, вза-
ємного інформування про виконання 
прийнятих на себе зобов’язань); висока, 
інтенсивна конкуренція (внутрішня – за 
право на участь у здійсненні діяльності, 
і зовнішня – за ринки збуту), яка є сти-
мулом інноваційної діяльності; активна 
взаємодія між учасниками, що створює 
стійкі конкурентні переваги кластеру 
загалом, при цьому зміцнюючи власний 
конкурентний статус кожного учасника; 
інноваційність діяльності (обов’язковий 

набір нововведень, які забезпечують 
актуальність (сучасність) продукту 
діяльності кластеру – матеріального 
об’єкта або послуги) [5, с. 100-101].

В умовах змін середовища силова дія 
детермінант інституціонального імпера-
тиву стає організаційно-економічним та 
підтримуючим інструментом реалізації 
економічної моделі регіонального клас-
тера у рамках узгодженої зі стратегіч-
ними цілями економічного зростання дер-
жавної регіональної політики України.

Об’єктивна ідентифікація та оцінка 
детермінантів, які характеризують 
ефекти дії імперативів економічної 
моделі регіонального кластера, дозво-
ляють досягти синергетичного ефекту в 
рамках реалізації державного стратегіч-
ного планування. Автором пропонується 

Таблиця 1
Імперативи реалізації моделі регіонального кластера  
у рамках виконання державної регіональної політики 

Імперативи Цілі державної регіональної політики 

Інноваційні (innovative)

1. Розвиток інтелектуального капіталу.
2. Підвищення інноваційної та інвестиційної спроможності 
регіонів.
3. Модернізація системи освіти та навчання.
4. Розвиток підприємницького середовища.
5. Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення 
рівня енергоефективності у регіонах.
6. Підвищення узгодженості політики стимулювання розвитку 
«точок зростання» та підтримки економічно менш розвинутих 
та депресивних територій регіонів.
7. Посилення міжгалузевої координації в процесі формування 
та реалізації регіональної політики.

Інституціональні 
(institutional)

1. Покращення транспортної доступності в межах регіону.
2. Послуги транспорту та зв’язку.
3. Житлово-комунальні послуги, забезпечення житлом.
4. Удосконалення системи стратегічного планування регіональ-
ного розвитку на загальнодержавному та регіональному рівні.
5. Підвищення якості державного управління регіональним 
розвитком.
6. Інституційне забезпечення регіонального розвитку.
7. Реформування територіальної організації влади та місцевого 
самоврядування.

Інклюзивні (inclusive) 

1. Розвиток інфраструктури міст.
2. Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та 
соціального розвитку.
3. Розвиток сільської місцевості. 
4. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу 
та збереження культурної та природної спадщини регіонів. 
5. Розвиток транскордонного співробітництва.
6. Створення умов для продуктивної праці населення.
7. Підвищення стандартів життя в сільській місцевості.
8. Створення умов для формування здорового населення.
9. Соціокультурний розвиток.
10. Створення умов для посилення зв’язків між регіонами та 
громадами.
11. Розвиток прикордонних територій.
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розглядати модель «3І» як спосіб реалі-
зації цілей державної регіональної полі-
тики, тобто за допомогою комплексного 
підходу групуються цілі Державної стра-
тегії регіонального розвитку на період 
до 2020 року відповідно до імперативів 
запропонованої моделі. Розробник про-
понує розглядати імпульси імперативів 
моделі як інструмент реалізації кожної 
із цілей. При цьому завдання для досяг-
нення цілей, визначені силовою дією 
імперативів всередині кластера, мають 
бути взаємопов’язані із завданнями реа-
лізації стратегічних цілей досягнення 
інтелектуального, сталого і всеосяжного 
зростання ЄС до 2020 року (табл. 1). 

Запропонований підхід передбачає 
координацію реалізації цілей держав-
ної регіональної політики всередині 
дії імперативів. Розподіл за імперати-
вами залишається умовним та гнучким. 
Детермінанти одних імперативів моделі 
можуть мати силову дію й на реаліза-
цію цілей у рамках інших визначених 
імперативів. За рахунок цього досяга-
ється синергетичний ефект функціону-
вання регіонального кластера. 

Наступні дослідження у контексті 
розробки концептуальних основ удоско-
налення державної політики соціально-
економічного розвитку регіонів України 
вимагають кількісного вимірювання, 
моделювання та прогнозування показ-
ників соціально-економічного розвитку 
регіонів, які характеризують детермі-
нанти імперативів економічної моделі 
регіонального кластеру.

Висновки. За результатами дослі-
дження виявлено, що в умовах гло-
бальних викликів та структурних 
трансформацій економік ідентифікація 
впливу факторів нестабільного середо-
вища регіонального розвитку дозволяє 
оцінити ефект реалізації економічної 
моделі економічного розвитку регіонів 
України. Слід підкреслити пріоритет-
ність досягнення синергетичного та 
кластерного ефекту. Це забезпечується 
кореляцією системи стратегічних цілей 
державної регіональної політики Укра-
їни та економічного зростання націо-
нальних економік ЄС в умовах інтегра-
ції України в європейське економічне 
середовище.

У рамках стратегічного планування 
силові дії детермінант та імпульси імпе-
ративів у контексті розробленої моделі 
регіонального кластеру допомагає вия-
вити пріоритетні напрями реалізації 
Державної стратегії регіонального роз-
витку України до 2020 року.
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