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РЕГІОНАЛЬНА СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА У СТРАТЕГІЧНОМУУПРАВЛІННІ
РЕГІОНОМ

Глобальною метою стратегії соціально-економічного розвитку України, є
поліпшення якості життя населення. Для її досягнення необхідно забезпечити гідні
життєві стандарти для всього населення, формування демократичної держави,
створення ефективної конкурентоспроможної економіки у світовому співтоваристві.

Особливість переходу до інноваційного соціально-орієнтованого типу розвитку
полягає в тому, що в умовах глобальної конкуренції і відкритої економіки необхідно
наздогнати розвинені країни світу за рівнем добробуту та ефективності, на основі
випереджаючого проривного розвитку в тих секторах економіки, які дозволяють
максимально реалізувати національні конкурентні переваги.

Перехід до нової моделі розвитку економіки має формуватися на основі зміцнення
системи стратегічного управління регіональним розвитком, що забезпечує підвищення
комплексності та збалансованості розвитку регіонів і розміщення продуктивних сил,
підвищення збалансованості зобов’язань регіональних і муніципальних органів влади і
їх фінансових можливостей.

Проблемам структурної політики у стратегічному управлінні регіонами
присвячені роботи таких вітчизняних дослідників: С.О. Білої, Я.А. Жаліла,
І.В. Крючкової, Л.І. Федулової, О.В. Черевко, Т.П. Шинкоренко та ін.

Проте попри значну кількість публікацій у зазначеній сфері, у вітчизняній теорії
та практиці формування структурних процесів управління регіонами немає
комплексного стратегічного підходу з урахуванням реалій і перспектив розвитку
регіону.

Метою дослідження є встановлення суті регіональної структурної політики.
Під регіональною структурною політикою нами розуміється система цілей і

завдань органів регіональної влади щодо управління політичним, економічним і
соціальним розвитком регіонів і всієї регіональної господарської системи, а також
механізм її реалізації.

Науковою основою регіональної структурної політики служить система
об’єктивних законів і факторів територіального формування економіки в поєднанні з
науковими принципами управління при дотриманні законодавчого забезпечення,
аналізу, прогнозування і програмування, бюджетного планування, державної підтримки
регіонів.

Суттєвою особливістю регіональної структурної політики є те, що в її рамках
формується регіональна економічна система.

Для забезпечення ефективних економічних умов розвитку регіонів особливо
важливого значення має вдосконалення нормативно-законодавчої бази, формування
рівноправних бюджетних та податкових відносин між державою, регіонами та
муніципальними утвореннями.

В області регіональної структурної політики діяльність державної і регіональної
влади концентрується на сприянні:

–розвитку і поглибленню економічної реформи, формування у всіх регіонах
сприятливої ринкової ситуації, конкурентоспроможної економіки, становленню
регіональних ринків товарів, праці і капіталу;

–скорочення надмірно глибоких відмінностей у рівнях соціально-економічного
розвитку регіонів, поетапного створення умов для зміцнення у них власної економічної
бази, підвищенню народного добробуту;



–досягненню економічно і соціально виправданого рівня регіональної
комплексності, раціоналізації структури господарства;

–встановлення тісних зв’язків регіонів України і держав-учасниць ЄС;
–удосконалення економічного районування країни.
Регіональна структурна політика має будується на принципах соціально-

економічної самостійності суб’єктів і реформування місцевого самоврядування.
Регіональна структурна політика спрямована на забезпечення сталого соціально-

економічного розвитку регіонів на основі використання ними внутрішнього потенціалу,
структурної реорганізації господарських систем, вдосконалення технологій
регіонального розвитку в рамках єдиного державного і політичного простору України.

Регіональна структурна політика повинна містити такі елементи [1, c. 58]:
–цілі і завдання;
–принципи;
–організаційні форми і механізми структурного реформування.
Цілями такої політики є [2, c. 37]:
–підвищення і вирівнювання рівня життя населення різних регіонів;
–зміцнення соціально-економічних і національних основ держави, збереження

його цілісності та суверенітету;
–забезпечення національної, економічної та військової безпеки, екологічної

стійкості;
–формування ефективної ринкової економіки на основі реалізації структурної

політики регіону, створення механізмів забезпечення соціального захисту населення;
–дотримання конституційних норм та створення умов для національно

культурного розвитку населення.
Звідси випливає, що завдання регіональної структурної політики відображаються

у наступному:
–розробці програм і заходів економічного, правового і соціального характеру;
–виробленні стратегії державної підтримки регіонів з урахуванням економічної

активності регіонів;
–формуванні регіональної структури економіки, розвиток ефективних і

конкурентоспроможних господарських систем;
–становленні та розвитку регіональних і зовнішніх ринків товарів, праці і

капіталу ;
–формуванні інституційної та ринкової інфраструктури;
–вирішенні проблем депресивних територій, забезпечення державної підтримки.
Виконання означених завдань можливо в умовах реалізації довгострокової,

економічно обґрунтованої регіональної структурної політики.
Отже, основою регіональної структурної політики служить система об’єктивних

законів і чинників формування економіки України у поєднанні з принципами
управління при дотриманні законодавчого забезпечення, аналізу, прогнозування і
програмування, бюджетного планування та державної підтримки регіону.
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