ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ
Основываясь на результатах научно-прикладных исследований, автор выделил в качестве
основных результатов функционирования свободных экономических зон, развитие
интеллектуального капитала, повышение уровня персональных компетенций и интеллектуализации
труда, инвестиционной привлекательности и деловой активности и др., которые проявляются в
развитии человеческого капитала и формировании инновационной и предпринимательской среды
как структурных условий социально ориентированной экономики региона.
Реализация разработанного экономико-организационного механизма развития социально
ориентированной экономики АР Крым обеспечит реализацию основных приоритетов социальноэкономического развития, в качестве которых рассматриваются формирование индустрии
гостеприимства, развитие агропромышленного комплекса и наукоемкой промышленности на основе
сбалансированного использования природно-ресурсного потенциала, учитывая социальные интересы
общества.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАМИ:
КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ
На сучасному етапі стратегічне управління регіонами набуває дуже важливого значення,
оскільки саме воно являє собою запоруку успішного розвитку, як окремого регіону, так і держави в
цілому. Останнім часом спостерігається процес надання регіонам більшої самостійності, делегування
повноважень з органів центральної влади до органів місцевого самоврядування. Але у той же час в
Україні ще замалий досвід практичного стратегічного управляння і воно ще знаходиться на стадії
формування. Тому, виникає необхідність не лише впроваджувати нові методи та показники, але й і
запозичувати досвід держав, що мають вже достатній досвід у стратегічному розвитку своїх регіонів і
вже досягли певних позитивних результатів. Зважаючи на сучасні тенденції децентралізації влади,
делегування значних повноважень місцевим органам влад, посилюється роль і необхідність
стратегічного управління. В країнах Європейського Союзу стратегічне управління регіонами має
чималий досвід. На той час як у країнах СНГ цей процес тільки починає розвиватися, і тому багато як
вітчизняних, так і російських, білоруських та інших науковців приділяє увагу цьому питанню, а саме:
Варналій З.С. [3], Пікула М.М. [6], Родіонова Е.В. [7], Байцим Ф.М. [8] та інші. Однак питання
стратегічного управління регіонами наразі залишається актуальним і потребує вдосконалення та
переймання досвіду європейських країн.
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Метою статті є дослідження зарубіжного досвіду стратегічного управління регіонами.
Термін «стратегічне управління» виник на початку 70-х рр. минулого століття як засіб
відокремлення управління, що здійснюється на вищому рівні. Сутність стратегічного управління
полягає в тому, що основою стратегічних рішень постає визначення поведінки організації в поточний
момент, який при цьому розглядається як початок майбутнього. Таким чином, рішення визначається
обставинами, які виникли, але в той же момент воно передбачає, що його виконання має надати
відповідь не тільки на виклик із зовнішнього середовища, а й забезпечити можливість подальших
успішних реакцій на зміни навколишнього середовища [1, с. 288].
Процес стратегічного управління передбачає такі етапи:
 Аналітично – діагностичний етап – вивчення потенціалу та проблем регіону, а також
дослідження впливу зовнішнього середовища, в якому функціонує регіон. До цього етапу входять:
діагностика розвитку регіону – вивчення стану розвитку регіону в його стратегічних сегментах; та
SWOT – аналіз – вивчення позитивних та негативних передумов розвитку регіону, опис сили та
характеру впливу зовнішнього середовища на розвиток регіону.
 Етап стратегічного планування – створення стратегії розвитку регіону. Він включає в себе:
визначення бачення розвитку регіону; обрання стратегічних цілей; визначення операційних цілей та
встановлення стратегічних завдань.
 Етап операційного планування – підготовка до реалізації стратегії розвитку, а саме:
підготовка планів реалізації стратегічних завдань та опрацювання системи стратегічного моніторингу.
Більш детальні етапи стратегічного планування наведені нижче (рис. 1).
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Рис. 1. Детальні етапи стратегічного планування
Важливим завданням стратегічного розвитку регіонів є визначення сутності регіональної
політики. Вона являє собою комплекс заходів, що мають забезпечити, з одного боку, цілісність
держави як єдиного політичного, соціально – економічного та правового простору, з іншого, потрібну децентралізацію та деконцентрацію управління, вирівнювання економічних умов розвитку
різних регіонів, розвиток міжрегіональних відносин, ефективну реалізацію функцій місцевого
самоврядування [2, с. 147].
Виходячи з цього можна виокремити такі індикатори стратегічного управління регіоном:
економічні; соціальні; екологічні (рис. 2) [3, с. 61].
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Рис. 2. Система індикаторів сталого розвитку економіки регіону
Стратегічне управління регіоном являє собою поєднання взаємозалежних та взаємопов’язаних
управлінських процесів : аналіз зовнішньої та внутрішньої середи регіону; визначення системної функції
регіону і цілей стратегії його розвитку; вибору стратегії функціонування та розвитку регіону; реалізація
стратегії розвитку регіону; оцінка і контроль реалізації стратегії розвитку регіону (рис. 3)[4, с. 58].
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Рис. 3. Структура стратегічного управління регіоном
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Відомий вчений І. Ансофф виділяв такі підходи до побудови системи стратегічного управління:
ранжирування стратегічних задач; підхід на основі врахування «слабких сигналів»; за допомогою вибору
стратегічних позицій; управління в умовах стратегічних несподіванок [5, с. 323].
Важливою складовою частиною стратегічного управління є програмно – цільовий метод, тобто
складання довгострокових комплексних цільових програм на рівні держави, регіонів, галузей та окремих
підприємств. Використання цільових програм у практиці управління дає можливість отримання
бюджетних коштів або гарантій банків та фондів, що кредитують програми на умовах повернення.
Йдеться також і про створення і реалізацію спеціально розроблених програм на рівні районних або
обласних бюджетів, які передбачають перерозподіл грошових коштів між різними господарюючими
суб’єктами та дозволяють поповнювати регіональні бюджети різних рівнів не державним, а господарськокомерційним способом, використовуючи принципи взаємної довіри, зацікавленості і вигоди.
У процесі здійснення програмно-цільового управління (не залежно від рівня управління) необхідно
дотримуватися відповідних форм, методів та процедур управління. Таким чином, програмно-цільовий
підхід у стратегічному управлінні розуміють як сукупність дій, спрямованих на розробку, реалізацію і
контроль виконання програм, головна ознака яких полягає у використанні цих програм в якості первинної
ланки при складанні бюджетів та управлінні соціально – економічними процесами в регіоні [6, с. 123].
Потрібно зазначити, що програмно-цільовий метод стратегічного управління є поширеним, як на
рівні конкретних підприємств, так і на регіональному та державному рівнях. Так, наприклад Російська
Федерація вже почала робити перші спроби формування та реалізації програм розвитку та управління
ряду своїх регіонів ще наприкінці 1990-х – початку 2000-х рр. Яскравим прикладом цих процесів є
Республіка Марій Ел, яка входить до складу Приволзького федерального округу. Урядом республіки вже в
1990-х рр. почали розробляти програмні документи, які визначали основні напрямки соціальноекономічного розвитку республіки.
Вперше реалізувати системний підхід в державному управлінні вдалося в Програмі економічного і
соціального розвитку і торгівлі Республіки Марій Ел (РМЕ) на 2002-2004 рр. В даному документі буди
використані деякі елементи стратегічного аналізу. Наступним програмним документом, що виявляв
перспективні напрямки республіки, стала Стратегія тривалого соціально-економічного розвитку
республіки Марій Ел на 2008-2025 рр. В даному документі ідеї та методи стратегічного управління
використані на більш високому рівні. Стратегія охоплює довготривалий період часу, за її розробки був
використаний детальний SWOT-аналіз, виконані побудова та вибір сценаріїв розвитку, сформульовані
основні принципи формування Стратегії: цілеспрямованість, соціальність, системність, адаптивність,
ефективність, баланс інтересів, легітимність.
Функції моніторингу та оцінки ефективності реалізації Стратегії покладені на Міністерство
економічного розвитку, промисловості та торгівлі Республіки Марій Ел. Основу моніторингу складає
система індикативного управління в республіці, яка успішно реалізується в останні роки, кількісні та якісні
індикатори реалізації республіканських цільових програм [7].
Для управління розвитку регіонами держав-членів Європейського Союзу виокремлюють такі три
найпоширеніших механізми:
 Програмний підхід Структурного Фонду, який сприяє розвитку економічної та соціальної
інтеграції в середині ЄС.
 Німецька система Спільного Рішення Задач, яка була створена для вдосконалення регіональних
економічних структур GA (Gemeinschaftsaufgabe), і яка являє собою результат погодження між
федеральним урядом та землями.
 Французькі Контракти Планування між державою та регіонами (CPERs).
Всі вище зазначені організації мають різні цілі та механізми, у них є спільна головна особливість:
вони організовують участь різних елементів управління регіонами та поєднують їх зусилля.
Франція досить відома своїми традиціями у сфері планування та управління територіальним
розвитком. Протягом 1947–2006 рр. було розроблено 12 Національних Планів, до яких уведено і
регіональний розділ. Так, П’ятим Національним Планом (1966–1970 рр.) передбачено підтримку
сільського господарства та «слабких» галузей промисловості (наприклад легкої промисловості).
Відповідно до плану фінансова підтримка у загальному вигляді спрямовувалася на розвиток західних
територій Франції шляхом залучення прямих промислових інвестицій у периферійні райони. Особливої
уваги заслуговувало намагання уряду покращити транспортну інфраструктуру між містами та
сільськогосподарськими регіонами.
Важливим економічним механізмом функціонування французької системи планування
територіального розвитку є планові контракти «держава–регіон», де головний акцент зроблено на
підготовку регіонами обґрунтованих документів для укладення контрактів з державою [3, с. 48].
На даний час в Україні також вже є досвід програмного підходу стратегічного управління
регіонами. Прикладом цього підходу є Стратегія економічного і соціального розвитку Волинської області
на 2004 – 2015 рр. (рис. 4) [8, с. 233].
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Головна мета:
Підвищення рівня життя населення області шляхом стимулювання соціально-економічного
розвитку регіону за допомогою:
1. Посилення спільної діяльності усіх зацікавлених сторін в державному і приватному секторах
з інвестування в пріоритетні галузі економіки і розвиток малого підприємництва.
2. Розширення співробітництва з європейськими партнерами.
3. Підвищення інституційного й управлінського потенціалу.

Стратегічна мета 1:
Посилення привабливості
регіону шляхом створення
сприятливого клімату для
бізнесу та інвесторів та
стимулювання їх співпраці з
метою впровадження інновацій
ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ

1.1 Надання допомоги існуючим структурам
підтримки розвитку бізнесу.
1.2.Створення мережі громадських організацій і фірм,
які надають підтримку новоствореним підприємствам
(як вітчизняним, так і іноземним).
1.3. Надання підтримки в розвитку послуг для
підприємств, зокрема малих підприємств.
1.4. Визначення потенціалу досліджень і розробок у
громадському та приватному секторі.
1.5. Створення системи стимулювання співпраці між
бізнесом та дослідними організаціями і науковими
установами.
1.6. Стимулювання інновацій шляхом запровадження
співпраці між великими фірмами та малим бізнесом,
іноземними та вітчизняними фірмами.
1.7. Підвищення потенціалу органів державної влади
та місцевого самоврядування при роботі з бізнессектором.

Стратегічна мета 2:
Підвищення рівня
зайнятості населення

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ

2.1. Забезпечити доступ до
інформації,
індивідуальні
консультації
і
послуги
безробітним
при
пошуку
роботи і підприємствам при
підборі кадрів.
2.2. Сприяння скороченню
невідповідності між попитом і
пропозицією професій.
2.3.
Підготовка
і
перепідготовка безробітних.

Стратегічна мета 3:
Сприяння поглибленню
процесу європейської
співпраці в усіх галузях

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ

3.1. Надання підтримки структурам,
які беруть участь в європейському
та
транскордонному
співробітництві.
3.2.
Пропагування
навчальних
програм,
присвячених
співробітництва з ЄС.
3.3. Зростання потенціалу органів
виконавчої влади і громадських
організацій в залученні коштів ЄС.
3.4. Спрощення митних процедур
для виробників, які постійно
співпрацюють з ЄС.
3.5. Підготовка реального сектора
економіки до вступи до ЄС.

Стратегічна мета 4:
Диверсифікація
економіки сільських
територій, у т.ч. завдяки
розвитку туризму та
переробної
промисловості
ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ

4.1. Дослідження туристичного потенціалу
регіону.
4.2.
Аналіз
економічної діяльності
використання туризму для економічної
диверсифікації природних зон і сільських
територій.
4.3. Інвестування у ключові людські
чинники.
4.4.
Підготовка
проектів
розвитку
найбільш перспективних для туризму
природних і сільських районів.
4.5. Модернізація інфраструктури на
сільських територіях.
4.6. Сприяння розвитку переробної
промисловості у сільських районах.

Стратегічна мата 5:
Створення передумов для
розвитку інфраструктури

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ

5.1.
Сприяння
розвитку
інтегрованої
багатомодельної транспортної системи.
5.2. Дослідження можливостей покращення
системи управління твердими побутовими
відходами, утилізації сміття.

Рис. 4. Фрагмент цілей Стратегії економічного і соціального розвитку Волинської області на 2004–2015 рр.
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ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ
Стратегічне управління регіоном – це безперервний процес вибору та реалізації стратегій
системи на основі прогнозу зовнішньої середи, розпізнання проблем і глибоких експертних рішень,
направлених на створення та підтримку конкурентних переваг регіону.
Основною метою стратегічного управління регіоном та його розвитком є делегування
повноважень органам місцевого самоврядування, що має призвести до підвищення ефективності
виробництва і вирішення на цій основі соціальних та інших проблем.
Стратегічне управління регіоном являє собою поєднання взаємозалежних та взаємопов’язаних
управлінських процесів: аналіз зовнішньої та внутрішньої середи регіону; визначення системної
функції регіону і цілей стратегії його розвитку; вибору стратегії функціонування та розвитку регіону;
 реалізація стратегії розвитку регіону; оцінка і контроль реалізації стратегії розвитку регіону.
Важливою складовою частиною стратегічного управління є програмно – цільовий метод, який
широко використовується державами Європейського Союзу, Російською Федерацією.
Україна також має деякий досвід складання довготривалих стратегічних планів управління та
розвитку регіонів, наприклад Стратегія економічного і соціального розвитку Волинської області на
2004–2015 рр. Однак в Україні не створений орган контролю або методика, які б відслідковували
результати поетапно і могли корегувати проміжкові результати.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ
В ринкових умовах господарювання при впливі фінансово-економічної кризи суттєво
ускладнюється розвиток соціально-економічної системи регіону. Така ситуація вимагає нових
підходів до вивчення функціонування цієї системи з метою забезпечення подальшого її стабільного
розвитку. Загальні поняття про системи розглядалися в працях Спіцнаделя В.П., який вважає, що
система – це сукупність множини елементів поєднаних зв’язками і яка має цілісний характер [1, с.
118-119]. Перегудов Ф. И. виокремлює систему, як «…засіб досягнення цілі. Однак співвідношення
цілі та системи неоднозначне: різні систему можуть орієнтуватися на одну ціль, водночас одна
система зазвичай має декілька різних цілей» [2, с. 68]. Мухін В.І. визначає, що система – це множина
складаючих єдність елементів, зв’язків і взаємодій між ними і зовнішнім середовищем, що створює
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