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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Стаття присвячена вивченню елементів управління розвитком регіону з теоретичного аспекту. Проаналізовано сутність по-
няття управління розвитком регіону (УРР). Визначено об’єкт та суб’єкт УРР. Зазначена мета управління розвитком регіону та 
відповідні їй задачі. Виділено принципи та запропоновано класифікацію функцій УРР. Виокремлено основні компоненти, меха-
нізм та важелі впливу на управління розвитком регіону. Запропонована структура УРР, яка складається з керуючої підсистеми, 
підсистеми впливу та керованої підсистеми, які включають у себе сукупність певних елементів. 
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Бойченко В.С. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА
Статья посвящена изучению элементов управления развитием региона с теоретического аспекта. Проанализировано сущ-

ность понятия управление развитием региона (УРР). Определен объект и субъект УРР. Отмечена цель управления развитием 
региона и соответствующие ей задачи. Выделены принципы и предложена классификация функций УРР. Выделены основные 
компоненты, механизм и рычаги влияния на управление развитием региона. Предложена структура УРР, которая состоит из 
руководящей подсистемы, подсистемы влияния и руководимой подсистемы, которые включают в себя совокупность определен-
ных элементов.
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The paper studies the control elements development of the region tо the theoretical aspects. Analyzed the essence of the concept 

of managing the development of the region (MDR). Defined object and subject of the MDR. Noted the goal of management of devel-
opment of the region and the corresponding task. Highlighted the principles and proposed classification of functions MDR. Identified 
the main components, the mechanism and levers of influence on management development in the region. Proposed a structure of the 
MDR, which consists of leadership subsystem, of subsystem influence and subsystem, which is managed by, which include a plurality 
of specific elements.
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Постановка проблеми. На сьогодні конкурентоз-
датність регіону складне, але стратегічно важливе 
завдання є одним з найголовніших показників його 
розвитку [1]. Вона проявляється, передусім, у фор-
муванні та становленні соціально-орієнтованої еко-
номіки регіонів України, що, у свою чергу, сприяє 
їх стійкому розвитку, підвищенню рівня та якості 
життя населення [2, с. 2].

У зв’язку з цим виникає потреба в розробці та 
реалізації такого управління регіоном, яке б визна-
чало його подальший розвиток. А оскільки кожен 
окремий регіон країни відрізняється по соціальному, 
економічному, політичному розвитку та життєвому 
рівню мешканців, то система управління розвитком 
регіону повинна враховувати ці відмінності.

Управління розвитком регіону вимагає пошуку та-
ких важелів взаємодії інтересів та узгодження цілей 
розвитку територій, які враховують процеси децен-
тралізації управління та розвитку ринкових відносин 
[3, с. 224]. А оскільки з кожним днем підвищується 
роль знань та інновацій, то виникає необхідність по-
шуку нових підходів до управління розвитку регіону, 
які забезпечать конкурентоздатність регіону [4, с. 54].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен-
ням проблем теорії управління займаються багато 
науковців. Так, питання управління економікою ре-
гіону займаються такі вчені, як: М.В. Морошкина, 
Л.И. Розанова, С.В. Тишков [2], А.С. Новоселов [4], 
Т.В. Ускова [5] та інші, праці яких мають теоретич-
ну та практичну значимість. Проблеми управлін-
ня конкурентоспроможністю регіонів розглядають: 
О.І. Дегтярьова [1], О.С. Причина [3], Д.І. Шейма та 
П.І. Щедровицкий [6] та багато інших.

Однак, сьогодні проблема створення адаптивної 
та стійкої системи управління розвитком регіону за-

лишається не достатньо розглянутою з позиції регі-
ональної спільноти. Це визначено як об’єктивними 
зовнішніми і внутрішніми факторами, так і недолі-
ками в самій системі управління.

Постановка завдання. Метою статті є вивчення 
теоретичних засад управління розвитком регіону для 
уточнення елементів цього процесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Регі-
ональна політика є основою ефективного функціо-
нування будь-якої території, головними напряма-
ми якої є: стимулювання економічного розвитку, 
зниження диференціації в рівні та якості життя 
населення, інвестування в інфраструктуру регіону 
[5, с. 60]. 

До інструментів реалізації регіональної політи-
ки відносяться наступні заходи: адміністративно-
управлінські, фінансового стимулювання, просто-
рового розподілу, стимулювання розвитку суб’єктів 
регіону тощо. При цьому основними напрямами ре-
гіональної політики є: економічна, соціальна, демо-
графічна, екологічна та науково-технічна політики  
[5, с. 61-62; 6]. А питання правління розвитком ре-
гіону займає ключове місце в системі регіональної 
політики України. 

Сам процес управління, у свою чергу, можливо 
поділити на наступні види, в залежності від різних 
завдань та функцій суб’єктів, які їх реалізують: дер-
жавне управління, бізнес-управління та самоуправ-
ління, кожне з яких передбачає використання пев-
них методів [7, с. 79; 8, с. 84]. 

Однак, з нашої точки зору, на сучасному етапі, 
найбільш актуальним є управління розвитком регі-
ону, яке можна розглядати використовуючи декіль-
ка підходів [9, с. 151; 10, с. 89-93; 11, с. 93; 12; 
4, с. 55]:
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1. Системний, який має на увазі дослідження 
управління розвитком регіону як системи, а саме: 
керуючої (суб’єкт управління), керованої (об’єкт 
управління) і та, яка взаємодіє (інститути, що ре-
алізовують зв’язок) систем. При цьому, управління 
розвитком регіонів здійснюється за допомогою фор-
мування системи, яка дозволить максимально вико-
ристовувати наявний потенціал регіону (використан-
ня капіталу, трудових і фінансових ресурсів регіону).

2. Процесний, тобто управління розвитком регіо-
ну визначається як сукупність процесів, реалізація 
яких можлива при використанні інформаційного за-
безпечення, прогнозів, стратегій, планів соціально-
економічного розвитку, бюджет регіону та інше. 

3. Програмно-цільовий, сутність якого полягає в 
досягненні конкретних цілей першорядних завдань 
через реалізацію територіальних програм. 

4. Відтворювальний, при якому управління роз-
витком регіону має спиратися на принципи громад-
ського відтворення і відбиває взаємозв’язок об’єктів 
і суб’єктів регіональної системи.

Оскільки існує декілька підходів до управління 
розвитком регіону (УРР), то й до трактування його 
сутності різні автори підходять по різному. Так, ба-
гато науковців [13, с. 22; 14; 15, с. 26; 1] притри-
муються думки, що управління розвитком регіону –  
це вплив суб’єкта управління за допомогою право-
вих, організаційних та економічних засобів на об’єкт 
управління в регіоні по спеціальних каналах переда-
чі інформації з метою підвищення рівня соціально-
економічного розвитку регіону та якості життя його 
мешканців у відповідності до Конституції, Законів, 
статутів територіальних громад, інших законодавчих 
актів України.

Також управління розвитком регіону розгляда-
ється як послідовність дій при узгодженості цілей, 
виборі комплексу ресурсів, що будуть використо-
вуватися, методів та технологій прийняття рішень, 
реалізація яких забезпечить отримання необхідних 
ефектів [16, с. 68-69; 17, с. 25].

Крім того, деякі вчені трактують УРР як перехід 
на нові технології управління, які дозволять досягти 
поставлену керуючим суб’єктом мету, яка свідчить 
про результативність суміщення в регіоні економіч-
ного розвитку з соціальним розвитком та екологіч-
ною безпекою [18, с. 486-489; 19, с. 522]. Тобто при 
управлінні розвитком регіону система повинна не 
тільки зберігатися, але і в майбутньому модернізува-
тися відповідно до прогресу. 

Інтерес представляє також те, що УРР повинна 
передбачати застосування такої системи управління 
на основі критеріїв і вимог соціально-економічного 
розвитку, яка буде найбільш раціональною і за допо-
могою якої можливо побудувати адекватну ієрархіч-
ну структуру суб’єктів управління [20]. 

Відзначено, що трактуванню поняття «управлін-
ня розвитком регіону» притаманні такі складові ре-
гіону як його об’єкт і суб’єкт, саме тому розглянемо, 
хто або що ними виступають. 

Що стосується об’єкта управління розвитком ре-
гіону, то в деяких випадках [13, с. 8; 21] під ним 
розуміють територію або регіон; в інших [22, с. 243; 
20; 23, с. 12] – складну і таку що динамічно розви-
вається соціально-економічну систему, яка має вели-
ку кількість комунікативних зв’язків між керуючою 
і керованою підсистемами і яка через неоднорід-
ність елементів цієї системи і розбіжностей між їх 
інтересами з часом змінюється; у третіх [13, с. 26] 
– взаємозв’язок регіонального комплексу (підприєм-
ства всіх видів економічної активності), населення та 

трудових ресурсів, соціальної інфраструктури (осві-
та і наука, культура і мистецтво, охорона здоров’я 
і фізична культура і спорт), місцевого господарства 
(побутове обслуговування, підприємства комунальної 
власності) та природно-кліматичного середовища; 
по-четверте [24, с. 48] – економічні інтереси і відно-
сини між суб’єктами управління розвитком регіону. 

Суб’єкт управління розвитком регіону також 
різні автори трактують по різному. По-перше, під 
ним розуміють місцеві та регіональні органи влади, 
які в умовах ринкової економіки повинні створюва-
ти сприятливі умови для функціонування об’єкта 
УРР [13, с. 8; 21; 25, с. 97; 10, с. 89-93]. По-друге, 
до суб’єктів, крім органів місцевого самоврядуван-
ня, відносять також політичні партії, професійні 
спілки, неурядові громадські організації, трансна-
ціональні, національні та регіональні корпорації, 
фінансові інститути [5, с. 49-50]. По-третє, суб’єкт 
УРР – Президент України, Верховна Рада України, 
Кабінет Міністрів України, центральні органи ви-
конавчої влади (як гаранти внутрішньої регіональ-
ної політики, нормативно-правового забезпечення 
комплексного соціально-економічного розвитку ре-
гіону); місцеві органи виконавчої влади (запрова-
дження інструментів та механізмів соціально-еконо-
мічного розвитку); органі місцевого самоврядування 
(застосування інструментів та механізмів соціально-
економічного розвитку) [20].

Виходячи з трактувань сутності, об’єкта та 
суб’єкта управління розвитком регіону можна ствер-
джувати, що предметом УРР є регіональна економі-
ка та всі процеси, які в ній відбуваються (суспільне 
відтворення, функціонування галузевих та міжгалу-
зевих утворень, розвиток ринкових відносин тощо). 

Тобто, метою управління розвитком регіону є 
створення умов для динамічного і збалансованого 
економічно розвитку території, підвищення рівня 
життя її мешканців, подолання бідності і безробіт-
тя, за допомогою поєднання ринкових механізмів та 
цільового регулювання, залучення інвестицій, роз-
ширення ринків збуту, зниження витрат виробників 
тощо [23, с. 19; 13, с. 19; 26, с. 21; 27; 28, с. 69].

Відповідно до мети управління розвитком регіону 
до його задач можна віднести наступні:

– створення умов для підвищення якості життя 
мешканців регіону;

Таблиця 1
Принципи управління розвитком регіону

Принцип Сутність

Самостійності Формування ефективного механізму 
самоуправління

Децентралізації
Делегування функцій управління звер-
ху вниз, прийняття рішень відповідни-
ми учасниками розвитку регіону

Стратегічності
Забезпечення стійкого розвитку не 
тільки на нинішньому етапі, але і в 
майбутньому

Інноваційності
Формування сприятливих умов для 
генерування та впровадження іннова-
ційних ідей

Адаптованості
Швидке пристосування суб’єктів УРР 
до мінливих ринкових умов функціо-
нування

Субсидарності

Забезпечення збереження та раціональ-
ного використання наявних ресурсів 
регіону; формування механізмів пере-
розподілу ресурсів з метою забезпечен-
ня соціальних стандартів та стабілізації 
економічної обстановки

Партнерства Взаємодія об’єктів та суб’єктів УРР як 
юридично рівних партнерів
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– забезпечення розвитку інфраструктури управ-

ління розвитком регіону; 
– реалізація соціально-економічного потенціа-

лу регіону за допомогою використання природно-ре-
сурсного, виробничо-економічного, науково-техніч-
ного та людського потенціалів; 

– стимулювання розвитку сфер і галузей регіону;

– обґрунтування та реалізація програм розви-
тку регіонів з урахуванням стратегії диверсифіка-
ції; 

– децентралізація влади, розмежування та роз-
ширення функцій та повноважень місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядуван-
ня [29, с. 204; 13, с. 23-24; 1].

Керована ланка

Регіональний комплекс

Об’єкти

Населення

Соціальна інфраструктура

Місцеве господарство

Сфера впливу

Виробнича активність

Інноваційна активність

Інвестиційна активність

Соціальна сфера

Ланка впливу

Важелі Механізм Форми впливу

Правові

Економічні

Фінансові

Організаційні

Інформаційні

Інструменти впливу
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Рис. 1. Структура управління розвитком регіону
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Саме тому, виділено наступні основні принципи 
управління розвитком регіону (табл. 1) [29, с. 206; 
23, с. 80; 30, с. 99-100; 31, с. 69; 18, с. 487-488].

Тобто, аналізуючи вищенаведені характеристики 
управління розвитком регіону, можна виокремити 
наступну класифікацію його функції: 

1. У залежності від суб’єкта управління [21]: 
функції державного управління (вплив на регіональ-
ну систему в цілому); виконавчої влади (управління 
розвитком на державному рівні); місцевого самовря-
дування (управління розвитком життям мешканців 
регіону); індивідуальних суб’єктів (управління роз-
витком регіону за допомогою розвитку свого бізнесу).

2. У залежності від задач УРР функції можна по-
ділити на [32, с. 27-28]: поточного та стратегічного 
планування (діяльності усіх суб’єктів УРР, соціаль-
но-економічного розвитку регіону); організації (ви-
конання програм розвитку, ефективне використання 
ресурсів регіону тощо); мотивації (створення сприят-
ливого соціально-психологічного клімату); контролю 
(здійснення контролю за усіма процесами, що відбу-
ваються в регіоні).

Тому, аналізуючи вищенаведені складові УРР, 
його можна уявити сукупністю елементів, які знахо-
дяться у взаємозв’язку, до яких віднесено [14]:

– суб’єкти і об’єкти УРР;
– завдання УРР;
– цілі УРР (розвиток людського потенціалу – чи-

сельність мешканців, їх здоров’я, освітній рівень, 
мотивація тощо; економічний розвиток – додану 
вартість, яку отримує регіон від діяльності суб’єктів 
УРР; розвиток інфраструктури – транспортна, енер-
гетична, житлово-комунальна та інша інфраструкту-
ра) [28, с. 67];

– компоненти УРР (соціальні – захист та під-
тримка мешканців регіону; економічні – підвищення 
ефективності виробництва) [18, с. 487-488]; 

– механізм УРР (інструменти впливу – соціаль-
но-економічна політика, нормативно-правове забез-
печення, інформаційно-консультаційне та методичне 
забезпечення; координація видів діяльності та проце-
сів економічного розвитку; технології впливу – пла-
нування та прогнозування, організація, контроль, 
моніторинг, аналіз та оцінка) [30, с. 100]; 

– важелі УРР (правові – вплив на розвиток ре-
гіону за допомогою правових засобів; економічні – 
сукупність регуляторів для розвитку економіки; 
фінансові – встановлення форм і методів мобіліза-
ції фінансових ресурсів; організаційні –заходи щодо 
створення сприятливих умов для розширеного від-
творення потенціалів регіону; інформаційні – надан-
ня усієї сукупності необхідної інформації для при-
йняття управлінських рішень) [14; 33, с. 275].

Проведений аналіз елементів УРР та думок різ-
них науковців [5, с. 63; 15, с. 26], дозволяє розроби-
ти та запропонувати його структуру (рис. 1).

Також відмічено, що для того, щоб управління 
розвитком регіону було ефективним необхідно дотри-
муватися наступних етапів:

– аналіз сучасного стану галузей регіону; 
– визначення цілей, принципів та функцій УРР; 
– розробка стратегії розвитку регіону; 
– виділення конкретних напрямів реалізації 

стратегії розвитку; 
– обґрунтування вироблення програм і проектів; 
– контроль за процесом реалізації стратегії, мо-

ніторинг та внесення коректив в проміжні та кінцеві 
результати її реалізації [31, с. 69].

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, підсумовуючи усе вище перелічене, можна 

стверджувати, що управління розвитком регіону – 
це вплив суб’єкта управління з метою підвищення 
рівня життя мешканців регіону та створення умов 
для економічного розвитку регіону на об’єкт управ-
ління за допомогою правових, економічних, фінан-
сових, організаційних та інформаційних важелів у 
відповідності до Конституції, Законів, інших законо-
давчих актів України, стратегій та програм розвитку 
регіону. 

Розроблена структура управління розвитком ре-
гіону свідчить, що УРР включає в себе декілька ла-
нок, а саме: керуючу, ланку впливу, керовану. Які, 
у свою чергу, складаються із сукупності певних еле-
ментів, які і забезпечують УРР. Відмічено, що ця 
структура дає змогу виділяти суб’єкти та об’єкти 
управління розвитком регіону, взаємозв’язок між 
ними, що, у свою чергу, може слугувати передумо-
вою для визначення методів та способів управління 
розвитком регіону.

Однак, для того, щоб процес УРР призводив до 
позитивних результатів, перед усім, необхідно дета-
лізувати причини неефективного управління, вияви-
ти слабкі та сильні сторони та запропонувати шляхи 
вирішення існуючих проблем. Саме тому метою по-
дальших досліджень повинно стати визначення пе-
редумов і факторів реформування управління розви-
тком регіону. 
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Работа связана с экономическим аспектом кооперации в рамках сотрудничества пограничных областей Украины, Республи-
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The work is related with economic aspect of cooperation in framework of collaboration in border regions of Ukraine, Poland and 
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