
В Україні триває модернізація регіонального розвитку, активізується 

процес становлення нової державної регіональної політики. Серед 

стратегічних пріоритетів модернізації регіонального розвитку – зміщення 

акцентів на розкриття внутрішнього потенціалу регіонів та їх комплексне 

задіяння задля зростання добробуту громадян; пошук гідної відповіді 

публічної влади на виклики, ризики (ендогенного та екзогенного походження), 

що виникають унаслідок подовження рецесії світового господарства та 

негативно впливають на соціально-економічний розвиток українських 

регіонів; віднайдення та задіяння в Україні ефективних механізмів та 

інструментів стимулювання місцевого, регіонального розвитку, активізації 

підприємницької ініціативи на місцях, запровадження дієвих стимулів щодо 

налагодження ефективного міжрегіонального, міждержавного 

міжрегіонального, транскордонного співробітництва, формування в Україні 

місткого внутрішнього ринку, інтегрованих регіональних соціально-

економічних комплексів. Реформування регіонального розвитку – 

довготривалий процес, ускладнений великою кількістю інституційних, 

правових, управлінських «прогалин» та прорахунків, що існують, та постійно 

виникають на всіх рівнях публічної влади внаслідок дії як об’єктивних, так і 

суб’єктивних чинників. На практиці ситуація ускладнюється уповільненим 

переходом від домінуючої моделі «єдиного управлінського центру 

регіонального розвитку» та усталених традицій централізованого ресурсного 

забезпечення місцевого, регіонального розвитку до мультицентристської 

регіональної політики, дієздатного місцевого самоврядування, ефективної 

взаємодії органів публічної влади, представників бізнес-середовища, 

громадськості на місцях, зорієнтованих на впровадження принципу 

субсидіарності, самостійний пошук та задіяння внутрішніх (місцевих) ресурсів 

території (та громади) на потреби регіонального розвитку та зростання 

добробуту людини. 

На сьогодні, у процесі розробки та впровадження державної 

регіональної політики в Україні й досі відсутнє єдине бачення шляхів, 

механізмів та інструментів узгодження трьох взаємопов’язаних та 

взаємозалежних складових комплексного виміру регіонального розвитку: 

секторального (галузево-секторального, що забезпечує стабільне 

функціонування регіональних економічних комплексів та їх стійке соціально-

економічне зростання), територіально-просторового (з урахуванням 

досягнення збалансованого просторового розвитку, у т. ч. на рівні: міста – 

приміські території – сільські території; вирішення системних проблем 

периферійних, депресивних територій, міських агломерацій та прилеглих до 

них «зелених зон» та ін.); управлінського (у т. ч. створення єдиної системи 



стратегічного планування та прогнозування розвитку держави та регіонів, 

оптимізація системи територіальної організації влади, розвиток місцевого 

самоврядування тощо). Усвідомлення необхідності триєдиного підходу до 

формування нової регіональної політики – запорука підвищення 

конкурентоспроможності регіонів, досягнення збалансованого 

територіального розвитку, успішного здійснення комплексу започаткованих 

реформ, що впроваджуються на місцевому, регіональному рівнях, у межах 

України в цілому. 

Прагнення України отримати статус асоційованого члена ЄС формує нові 

виклики щодо розробки та впровадження регіональної політики. Адже 

регіональний розвиток традиційно залишається стратегічним пріоритетним 

напрямком політики Євросоюзу. На підтвердження цього у 2013 р. ЄС 

розпочато реалізацію проекту «Підтримка регіонального розвитку в Україні», 

серед пріоритетів проекту: прийняття в Україні оновленої Державної стратегії 

регіонального розвитку до 2020 р., сприяння розвитку громадянського 

суспільства, залучення громадськості до реалізації політики регіонального 

розвитку на місцях. Усвідомлення в Україні на всіх рівнях публічної влади 

нової ролі державної регіональної політики як основного інструменту 

забезпечення комплексного розвитку територій, надання людині якісних та 

доступних публічних послуг, розвитку підприємництва та створення в регіонах 

нових робочих місць – шлях до зростання добробуту людини, становлення 

України як сучасної демократичної держави (Регіональний вимір соціально-

економічного розвитку і засади нової регіональної політики. – К. : НІСД, 

2013. – С. 3). 

 


