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economic development of depressive territo-
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І. Вступ 
Соціально-економічні перетворення, про-

ведені в Україні і спрямовані на становлен-
ня й розвиток ринкових відносин, зумовлю-
ють необхідність перегляду основних прин-
ципів формування системи державного ре-
гулювання економіки. Механізм державного 
регулювання економічного розвитку депре-
сивних територій не є досить ефективним й 
потребує подальшого вдосконалення для 
розв’язання проблем, що виникли в регіо-
нах. 

Особливістю української економіки є ро-
змаїтість економічної, соціальної й етнічної 
ситуації в окремих регіонах країни. Регіони 
розрізняються як за економічним потенціа-
лом, так і за здатністю до саморозвитку в 
умовах нових економічних відносин. Сучасні 
виробничо-галузеві орієнтири територій не 
стимулюють залучення інвестицій, створен-
ня й реалізацію нових технологій. Усе це 
визначає унікальність регіональних ситуа-
цій, складність використання при цьому за-

рубіжного досвіду. Відсутність визначеності 
в державному регулюванні територіального 
розвитку депресивних регіонів погіршує ста-
новище регіонів, утруднює становлення 
ефективної територіальної структури еко-
номіки. 

ІІ. Постановка завдання: 
- провести аналіз механізму застосування 

державного регулювання розвитку де-
пресивних регіонів; 

- визначити методи поліпшення економіч-
ного розвитку депресивних територій. 

ІІІ. Результати 
Механізм управління територіальним 

економічним розвитком включає такі скла-
дові: програми соціально-економічного роз-
витку [1], регулювання міжбюджетних відно-
син, підтримка інвестиційно-інноваційних 
регіональних проектів. 

Однак слід зазначити, що зазначені ме-
ханізми мають недоліки й неефективні че-
рез: 
- відсутність системного підходу до фор-

мування державної регіональної політи-
ки; 

- недостатнє застосування інструментів 
стимулювання розвитку регіонів; 

- низьку фінансову спроможність регіонів; 
- недосконалість правового регулювання 

регіональним розвитком. 
Модель стимулювання розвитку регіонів, 

яка була запроваджена Законом України 
“Про стимулювання розвитку регіонів” від 
08.09.2005 р. № 2529-IV [2], передбачає 
концентрацію обмежених ресурсів у державі 
та розв’язання проблем регіонального роз-
витку з врахуванням пріоритетів розвитку 
держави, забезпечує чітку взаємодію між 
органами центральної та місцевої влади з 
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питань реалізації державної регіональної 
політики щодо подолання депресивного 
стану в регіонах. 

Відповідно до зазначеного закону, полі-
тика стимулювання розвитку регіонів та по-
долання депресивності територій здійсню-
ватиметься шляхом: по-перше, узгодження 
діяльності центральних і місцевих органів 
виконавчої влади й органів місцевого само-
врядування у сфері державного стимулю-
вання розвитку регіонів, виконання регіона-
льних стратегій розвитку на основі створен-
ня Угоди щодо регіонального розвитку; по-
друге, розроблення на виконання програм 
подолання стану депресивності території, 
надання цільової державної підтримки для 
розвитку виробничої та соціальної інфра-
структури, формування структури підприєм-
ництва, фінансування програм перекваліфі-
кації працівників, розвиток соціально-куль-
турної сфери та охорони довкілля. 

На фінансування всіх програм подолання 
депресивності територій протягом року в 
державному бюджеті повинна передбачати-
ся сума не менше, ніж 0,2% дохідної части-
ни державного бюджету за відповідний пе-
ріод. 

Практичне запровадження зазначених 
інструментів стимулювання розвитку депре-
сивних регіонів вимагає розроблення й за-
твердження ряду методичних документів. 

Визначимо функціональні напрями дія-
льності держави щодо вирівнювання розви-
тку депресивних регіонів: 
- орієнтація регулювання територіального 

розвитку на формування структури еко-
номіки регіону, що відповідає наявним 
умовам розвитку і цілям здійснюваних 
соціально-економічних перетворень; 

- облік специфічних особливостей регіо-
нів країни, що визначають їх місце й 
роль у територіальній організації еконо-
міки; 

- формування механізмів узгодження ін-
тересів суб’єктів регулювання територі-
ального розвитку, реалізація яких мож-
лива тільки за умови обліку регіональної 
специфіки, оскільки саме остання ви-
ступає фактором, що формує регіона-
льний інтерес у державному регулюван-
ні територіального розвитку; 

- обґрунтування завдань регіонального 
регулювання економіки, виходячи, на-
самперед, із соціальної спрямованості 
розвитку, а також виробничо-ресурсного 
потенціалу регіону; 

- стимулювання розвитку регіонів, що 
здійснюється на засадах: 

1) збалансування загальнодержавних, 
регіональних та місцевих інтересів розвитку, 
визначення державою з врахуванням про-
позицій органів місцевого самоврядування 

науково обґрунтованих пріоритетних на-
прямів регіонального розвитку; 

2) програмно-цільового підходу до 
розв’язання проблем соціально-економіч-
ного розвитку, створення сприятливого ін-
вестиційного середовища в регіонах; 

3) максимального наближення послуг, 
що надаються органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування, до 
споживачів цих послуг; 

4) концентрації на конкурсній основі 
коштів Державного бюджету України, місце-
вих бюджетів, а також інших ресурсів з ме-
тою досягнення найбільш ефективного їх 
використання з метою регіонального розви-
тку; 

5) співробітництва та взаємної відпові-
дальності центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самов-
рядування, наукових і громадських органі-
зацій та інших суб’єктів у виконанні завдань 
регіонального розвитку. 

Основними цілями державного регулю-
вання депресивних територій є такі: збли-
ження рівнів соціально-економічного розви-
тку регіонів; підтримка вітчизняного вироб-
ника, зміцнення його позицій на внутріш-
ньому та зовнішньому ринках; податкове 
стимулювання експортоорієнтованих та ім-
портозамінюючих виробництв; сприяння 
активізації інвестиційних процесів; забезпе-
чення територіальної справедливості опо-
даткування; податкове стимулювання галу-
зей соціальної сфери, які забезпечують пок-
ращання якості життя населення; зміцнення 
фінансових основ місцевого самоврядуван-
ня та забезпечення їх фінансової самостій-
ності. 

Цілі державного регулювання регіональ-
ного розвитку депресивних регіонів можна 
ранжувати залежно від їх значущості. Голо-
вним, на наш погляд, є створення обґрунто-
ваних внутрішніх територіальних пропорцій 
економіки на базі стимулювання розвитку 
галузей спеціалізації й використання порів-
няльних переваг територій. Досягнення цієї 
мети формує основу для успішної реалізації 
відповідного комплексу завдань. Тільки така 
послідовність формування й реалізації сис-
теми заходів регіональної економічної полі-
тики може забезпечити цілеспрямований 
характер регулювальних зусиль держави, 
орієнтованих на зняття соціально-еконо-
мічної напруженості в регіонах. 

Отже, на рівні регіону необхідно визна-
чити потенційні напрями розвитку тих галу-
зей, які зможуть підняти економіку регіону й 
справити мультиплексний вплив на розви-
ток сполучених секторів регіонального гос-
подарства. Таким чином, одним з основних 
завдань механізму державного управління 
соціально-економічним розвитком депреси-
вного регіону повинна стати підтримка галу-
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зевих орієнтирів, а також спеціально органі-
зовані системні дії щодо забезпечення зба-
лансованого функціонування нерозвинутих 
регіональних систем, що має головним ці-
льовим орієнтиром у справі регіонального 
вирівнювання, поліпшення якості й підви-
щення рівня життя населення. 

Механізм державного регулювання соці-
ально-економічного розвитку в депресивно-
му регіоні повинен поширюватися на всі 
сфери діяльності, пов’язані із загальнонаці-
ональними проблемами. До них відносять-
ся: політика природокористування; соціаль-
на політика й вирішення проблем зайнятос-
ті; розвиток виробничих систем, що вимага-
ють централізованого управління; розробка 
державних регіональних програм розвитку; 
розміщення державних замовлень на підп-
риємствах регіону на умовах, що відповіда-
ють економічним інтересам підприємств і, 
відповідно, регіонів; цінова й кредитна полі-
тика; розробка правових основ розвитку го-
сподарства; визначення податкової політики 
і її диференціація з урахуванням стимулю-
вання процесу ринкового розвитку в регіоні; 
режим зовнішньоекономічної діяльності то-
що. 

Конкретні дії щодо державного регулю-
вання соціально-економічного розвитку в 
депресивному регіоні можуть бути явними й 
неявними, прямими й непрямими, загаль-
ними й селективними. Точні кількісні спів-
відношення зазначених дій визначити скла-
дно. 

На центральному рівні регулювання те-
риторіального розвитку найчастіше здійс-
нюється у вигляді державної селективної 
підтримки окремих депресивних регіонів. Ця 
підтримка як сукупність спеціально органі-
зованих дій політичного, правового, соціа-
льного, фінансового, економічного й іншого 
характеру покликана: по-перше, давати 
стимули (у тому числі й ресурсні) для розви-
тку тих територій, які з об’єктивних причин 
не можуть функціонувати в режимі саморо-
звитку; по-друге, створювати умови для ви-
никнення й функціонування державно зна-
чущих потенційних “точок зростання” (про-
мислових центрів, виробничих комплексів, 
територіально-промислових комплексів, тех-
нопарків тощо); по-третє, забезпечувати ви-
конання окремими територіями загальноде-
ржавних функцій (розміщення на території 
об’єктів і галузей державного значення, фі-
нансування закритих адміністративно-тери-
торіальних утворень, курортів тощо); по-
четверте, формувати й підтримувати спе-
цифічні організаційно-правові режими на 
територіях особливого економічного й гео-
політичного значення (наприклад, АР Крим); 
по-п’яте, оперативно реагувати на утворен-
ня зон стихійного лиха, техногенного й іншо-
го характеру. 

При цьому постає складне завдання з 
об’єктивного відбору тільки тих територій, 
котрим найбільше потрібна допомога і на які 
можна виправдано витратити державні ре-
сурси. 

Механізм державного регулювання еко-
номічного розвитку депресивних територій 
здійснюється в системі політичних, соціаль-
них, економічних, фінансово-кредитних, бю-
джетних, податкових, природно-ресурсних, 
національно-етнічних й інших відносин усе-
редині єдиної країни. Кожна дія, що змінює 
структуру й пропорції цих відносин на ко-
ристь однієї з територіальних одиниць, ав-
томатично змінює їх (і часто в гірший бік) 
стосовно інших. 

Проблеми державного регулювання еко-
номічного розвитку депресивних територій 
додатково ускладнюються накладенням од-
нієї на одну нечітких норм конституційного, 
адміністративного й цивільного права. 

Як відомо, держава впливає на регіона-
льний розвиток і розміщення продуктивних 
сил різноманітними адміністративними й, 
головними чином, економічними методами. 

Правове й адміністративне регулювання 
здійснюється шляхом затвердження різних 
юридичних актів, що регламентують права, 
функції й обов’язки суб’єктів ринкових від-
носин, у тому числі державних органів. До 
цієї сфери регулювання відносяться також 
державні замовлення, ліміти, квоти, дії дер-
жавних органів з ліцензування, видачі до-
зволів, установлення різних галузевих норм, 
норм амортизації [3]. 

До інших форм прямої участі держави в 
регулюванні економічного розвитку депре-
сивних територій є розміщення замовлень 
на поставку продукції для загальнодержав-
них потреб (у тому числі для підтримки де-
пресивних регіонів) за допомогою контракт-
ної системи. До фінансування державних 
контрактів, крім засобів державного бюдже-
ту, доцільно залучати цільові фонди, бан-
ківські кредити, центральні інвестиції, дота-
ції й субсидії. 

При цьому необхідна інвентаризація всіх 
вже початих на території України програм з 
переглядом пріоритетів, строків, джерел їх 
ресурсного забезпечення. Найбільш вели-
комасштабні комплексні програми, на нашу 
думку, слід розглядати й затверджувати у 
вищих законодавчих органах. В умовах рин-
кових відносин управління державними ре-
гіональними програмами не обмежується 
існуючими органами виконавчої влади. Такі 
функції можуть виконувати (на договірних 
засадах) спеціальні державні, змішані неза-
лежні компанії, консорціуми, агентства зі 
спеціальними повноваженнями й відповіда-
льністю. 

Важливим методом державного регулю-
вання економічного розвитку депресивних 
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територій є фінансування цільових регіона-
льних програм через створення спеціальних 
бюджетних фондів. Основним джерелом 
цих фондів повинна стати територіальна 
рента, що стягується частково з підпри-
ємств і регіонів, які використовують сприят-
ливі природні умови, географічне положен-
ня. Розподіл коштів із цього фонду по регіо-
нах здійснюється шляхом виділення субве-
нцій і субсидій, а також фінансування дер-
жавних регіональних програм і великих ін-
вестиційних проектів. Використання даного 
методу державного регулювання економіч-
ного розвитку депресивних територій під-
вищує маневреність і мобільність фінансо-
вої системи. Мобілізуючи додаткові кошти, 
держава одержує резерв на випадок мож-
ливих фінансових ускладнень. 

Найважливішим методом державного ре-
гулювання економічного розвитку депресив-
них територій є використання коштів бю-
джетів різних рівнів. В умовах реформуван-
ня бюджетної системи єдиний державний 
бюджет країни був замінений системою са-
мостійних бюджетів: держави й регіональ-
них утворень. Це означає, що регіони бе-
руть на себе основну частину витрат на за-
безпечення певного рівня та якості життя 
населення, виконання регіональних програм 
розвитку тощо. 

Особливе значення мають непрямі еко-
номічні методи державного регулювання 
економічного розвитку депресивних терито-
рій. 

Найпоширенішими із них є: надання 
прямих експортних кредитів; рефінансуван-
ня експортних пільгових відсоткових ставок 
по експортних кредитах; страхування експо-
ртних кредитів, насамперед, від політичних 
ризиків (війна, націоналізація, введення об-
межень тощо). 

Універсальним регулювальним інструме-
нтом ринкової економіки депресивних регіо-
нів виступає податковий механізм, що за-
стосовується, насамперед, для впливу на 
інвестиційну діяльність, виробництво, торгі-
влю й міграцію робочої сили. При регулю-
ванні регіонального розвитку депресивних 
територій податки можуть використовувати-
ся як стимули або антистимули розміщення 
виробництва. Крім різних видів прямих і не-
прямих податків, що стягуються на держав-
ному рівні, велике значення мають і подат-
кові пільги. До них відносяться відстрочка 
від сплати податку на прибуток, диференці-
йовані пільги по регіонах або повне скасу-
вання податку. 

Ще одним із важливих непрямих методів 
державного регулювання економічного роз-
витку депресивних територій повинна стати 
амортизаційна політика, що забезпечує від-
новлення морально й фізично зношених 
засобів виробництва за рахунок відповідно-

го фонду (утвореного шляхом відрахування 
частини прибутку, звільненої від оподатко-
вування). Ставки амортизаційних відраху-
вань, диференційовані по регіонах, дадуть 
державі змогу впливати на інвестиційну по-
літику й регулювати регіональні диспропор-
ції. 

IV. Висновки 
Проведений аналіз показує, що існуючий 

в Україні механізм державного регулювання 
економічного розвитку депресивних терито-
рій потребує подальшого вдосконалення. 
При практичному впровадженні інструментів 
стимулювання розвитку регіонів постійно 
постають нові питання, які необхідно вирі-
шити. 

Водночас державне регулювання здійс-
нюється головним чином за допомогою ін-
дикативного планування, грошово-кредит-
них методів. 

Крім того, низька інституційна спромож-
ність, недостатнє фінансування гальмують 
роботу органів місцевого самоврядування 
та місцевих органів щодо вирішення про-
блем розвитку регіонів, призводять до поси-
лення диспропорцій та загострення соціа-
льних проблем у регіонах України. 

На наш погляд, для поліпшення економі-
чного розвитку депресивних територій не-
обхідно використовувати такі методи: 
- дозоване сполучення державного регу-

лювання й ринкового саморегулювання. 
Іншими словами, методи державного 
регулювання використовуються в таких 
випадках, коли на жодному з нижчих рі-
внів немає достатніх прав і ресурсів для 
самостійного вирішення проблем, що 
виникають, не вдаючись до допомоги 
адміністрації області; 

- ініціювання регіонами рішень адмініст-
рацій областей про конкретні заходи 
державного регулювання для стабіліза-
ції й розвитку економіки регіону й муні-
ципальних утворень з безпосередньою 
участю у виконанні цих рішень. Водно-
час не виключені ситуації, коли адмініс-
трація області повинна сама виявляти 
владну ініціативу й реалізовувати її на 
території того чи іншого міста або райо-
ну; 

- обґрунтування й реалізація процедур 
державного регулювання економічного 
розвитку депресивних територій у ре-
жимі особливої відповідальності. Про-
цедури відповідальності повинні закріп-
люватися в спеціальних нормативних 
актах або актах, що регламентують по-
рядок здійснення кожного рішення; 

- всі рішення обласної адміністрації про 
регулювальні впливи на економіку регі-
ону повинні відповідати вектору її роз-
витку, виробленому разом із централь-
ними органами влади. 
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При цьому повинні бути забезпечені: 
- обґрунтування необхідності реалізації 

регулювальних дій і їхня легітимність; 
- облік окремих і загальних результатів; 
- установлення термінів виконання кожної 

дії; 
- широке використання договірних відно-

син; 
- переважна орієнтація на програмно-

цільові методи; 
- конкретно-цільовий характер регулюва-

льного впливу, його адресність і гранич-
но допустима локалізація; 

- кожне місто, район зобов’язані мати яс-
ну й реалістичну програму свого соціа-
льно-економічного розвитку із чітко ви-
значеними цілями, виконання яких знач-
ною мірою розраховане на власні ресу-
рси. 

Отже, ефективний механізм державного 
регулювання економічного розвитку депре-
сивних територій повинен включати: 
централізоване прогнозування регіонально-
го розвитку, планування й регулювання со-
ціально-економічних процесів. 
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Анотація 
У статті досліджено основний зміст дер-

жавно-громадського управління загальною 
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І. Вступ 
Перехід до демократії – масштабний 

процес, який передбачає не лише політичні, 
а й економічні, соціальні та культурні зміни. 
Формування демократичного світогляду і 
культури молоді – одне з найбільш відпові-
дальних і складних завдань сучасної гумані-
тарної політики, освіти й виховання, тому 
модернізація змісту освіти на сьогодні є од-
нією з основних проблем перебудови освіт-
ньої системи в Україні. 

Нова система управління освітою посту-
пово утверджується як державно-громад-
ська. Вона має забезпечити прискорений 
випереджальний інноваційний розвиток, а 
також забезпечити умови для розвитку, са-
моствердження та самореалізації особисто-
сті протягом життя. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити механізми дер-

жавно-громадського управління в закладах 
системи середньої освіти. 

ІІІ. Результати 
Як показало вивчення наукових джерел 

із питань державного управління освітою, у 
більшості з них висвітлено різні аспекти 
управління в системі освіти. Методологічне 
значення для розуміння й усвідомлення 
проблем державного управління освітою в 
нових соціально-економічних умовах мають 
положення, викладені в працях В.П. Андру-
щенка, С.І. Гончаренка, Д.І. Дзвінчука, І.А. Зя-
зюна, В.Г. Кременя, С.В. Крисюка, В.І. Луго-
вого, Т.О. Лукіної, В.С. Лутая, В.К. Майбо-
роди, С.В. Майбороди, В.С. Пікельної, 
Н.Г. Протасової та ін. 

Проблеми вдосконалення системи управ-
ління загальноосвітньою школою розкрито в 
наукових працях В.І. Маслова, Л.І. Данилен-
ко, Н.М. Островерхової, Ю.А. Конаржев-
ського, М.С. Сунцова та ін. 

У Національній доктрині розвитку освіти 
України зазначено, що сучасна система 


