
Сьогодні в Україні існує суспільний запит на ефективну державну 
регіональну політику, спроможну здійснити модернізацію на місцевому 
рівні, стати запорукою підвищення рівня та якості життя людини 
незалежно від місця її проживання – на всій території України. Вектор 
змін парадигми регіонального розвитку в Україні передбачає перехід: від 
регіональної політики «єдиного центру» до політики врахування 
багатоієрархічних інтересів регіонів, усвідомлення «мультицентристської» 
сутності природи регіонального управління, обов’язкового врахування 
принципів вертикальної та горизонтальної координації управлінських заходів 
щодо стимулювання регіонального розвитку; від регіональної політики 
перерозподілу ресурсів та «вирівнювання» до політики створення рівних 
можливостей та сприятливих інституційних умов для комплексного розвитку 
регіонів України, зростання їх конкурентоспроможності; від задіяння прямих 
інструментів стимулювання економіки регіону (на кшталт субсидування, 
надання податкових пільг) до комплексного регуляторного впливу, 
застосування гібридних інструментів та механізмів стимулювання 
регіонального розвитку (у т. ч. – державно-приватного партнерства, 
створення регіональних кластерів, задіяння переваг міжрегіонального, 
транскордонного співробітництва та потенціалу Єврорегіонів). Новації 
державної регіональної політики в Україні вимагають новацій у сфері 
стратегічного планування, визначення регіональних пріоритетів 
розвитку та задіяння інноваційних механізмів щодо їх формування. 

Об’єктивно визначений пріоритет регіонального розвитку (у т. ч. з 
урахуванням особливостей розвитку села, району, міста та області), 
підкріплений наявним на місцевому, регіональному рівні ресурсним 
забезпеченням – запорука успішного досягнення мети сталого 
збалансованого розвитку регіону, зростання його конкурентоспроможності. 
Пріоритети регіонального розвитку у своїй сукупності повинні відображати 
не тільки інтереси окремого регіону. У перспективі – ідеться про досягнення 
стратегічних цілей регіонального розвитку у масштабах України: зростання 
конкурентоспроможності регіонів та забезпечення збалансованого 
регіонального розвитку; досягнення територіальної соціально-економічної 
інтеграції; підвищення ефективності державного управління у сфері 
регіонального розвитку. Синергетичне поєднання секторального, 
територіально-просторового та управлінського виміру формує засади нової 
державної регіональної політики, започатковує інноваційні механізми щодо 
формування регіональних пріоритетів розвитку в Україні. 

Пріоритет регіонального розвитку – це складова стратегічного 
планування і водночас – об’єкт консолідації зусиль органів державної влади 



та місцевого самоврядування, бізнес-структур та громадськості на середньо- 
та довгострокову перспективу, запорука досягнення суспільного консенсусу 
на шляху розв’язання актуальних проблем місцевого, регіонального 
розвитку. Для кожного регіону країни – для старопромислових регіонів та 
монофункціональних міст; приморських, сільських, віддалених гірських 
територій та прикордонних регіонів тощо – визначення регіональних 
пріоритетів розвитку має свою специфіку. Водночас – об’єктивне визначення 
регіональних пріоритетів розвитку потребує обов’язкового врахування 
впливу ендогенних та екзогенних ризиків, задіяння наявних управлінських, 
інституційних та організаційно-економічних механізмів розробки та 
впровадження державної регіональної політики. 

Визначення стратегічних пріоритетів регіонального розвитку потребує 
конструктивної взаємодії органів влади центрального та місцевого рівнів, 
місцевого самоврядування, представників бізнесу та громадськості. 
Обґрунтоване визначення механізмів формування пріоритетів 
регіонального розвитку відкриває нові можливості для успішного 
управління регіональним розвитком з огляду на потреби регіонів та в 
контексті практичної реалізації стратегічних цілей та стратегічних 
пріоритетів регіонального розвитку держави (Механізми формування 
регіональних пріоритетів розвитку. – К.: НІСД, 2013. – С. 3). 

 


