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ПЕРЕДМОВА
На початку ХХІ століття пріоритетного значення в економічній науці
набули питання сталого просторового розвитку. На саміті в Ріо-де-Жанейро
«Ріо+20» розкрито інноваційний концепт сталості за двома основними
напрямами – інституціоналізації господарських відносин і подолання глибокої
соціальної та територіальної диференціації цивілізаційного розвитку. У
зазначеному аспекті найбільш актуальною проблемою сьогодення є
забезпечення стійкого, збалансованого та всебічного розвитку територіальних
утворень, які формують систему господарського простору держави, через
упровадження дієвих управлінських механізмів.
Сучасна вітчизняна економічна політика щодо зростання ролі територій
(областей, муніципальних утворень) характеризується, з одного боку,
поглибленням регіоналізації між країнами в контексті глобалізаційних
процесів, з іншого – загостренням проблем динамічного та пропорційного
розвитку регіонів у рамках національної економіки. Наслідком зосередженості
зусиль та ресурсів держави на світовій інтеграції останньої стала недооцінка
значимості й ролі регіонально-просторового розвитку.
Першочерговим завданням найближчої перспективи є вжиття
цілеспрямованих заходів щодо збалансування територіального розвитку і
впорядкування основних господарських пропорцій завдяки виваженій, дієвій та
інноваційній державній регіональній економічній політиці й суттєвому
вдосконаленню чинної системи управління регіональною економікою за
допомогою наявних інструментів регіонального розвитку – інноваційних
економічних моделей екологоорієнтованої «зеленої» та «синьої» економіки
сталого розвитку, селективної підтримуючої фінансової політики, створення
спеціальних господарських режимів територій, подальшого посилення
економічної самостійності регіонів та стимулювання міжрегіонального й
міждержавного економічного співробітництва, ухвалення ефективних законів
про місцеве самоврядування, регіональну економічну політику, піднесення
регіонів, функціонування територій перспективного розвитку й вільних
економічних зон, проведення адміністративної та адміністративнотериторіальної реформ й розробку нової схеми адміністративнотериторіального устрою України.
Соціально-економічний,
техніко-технологічний
та
виробничогосподарський стан регіональних соціально-економічних систем у сучасних
умовах господарювання, зважаючи на ресурсні обмеження та нарощення
зовнішніх і внутрішніх суспільно-політичних загроз та ризиків сталому
розвитку, обумовлює нагальну потребу в оновленні теоретико-методологічних
основ розбудови в нашій державі нової регіональної карти на засадах реалізації
усталених у ЄС економіко-статистичних принципів класифікації територій
відповідно до положень NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistical
Purposes), передбачених вимогами Угоди про асоціацію України з країнамичленами ЄС.
Зазначене можливе лише у разі забезпечення каскадного формату
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організації виробничо-господарської, міжрегіональної та міжгалузевої
взаємодії, що сприятиме формуванню належних організаційно-економічних
умов збереження еволюційної стійкості макроекономічних вимірів регіонів та
досягненню збалансованого функціонування реального сектору економіки в
Україні.
Потребують розробки теоретико-методологічні та науково-прикладні
засади функціонування територіальних природно-господарських комплексів та
інноваційних фінансово-економічних механізмів управління ними у системі
національного господарства, а також методологічне обґрунтування такого
підходу. При цьому об‘єктом дослідження є природні ресурси України як
комплексна сукупність природних багатств та об‘єктів господарювання,
представлених земельним, водним, лісовим, мінерально-сировинним та іншими
видами природних капіталів, що залучені у сферу суспільного виробництва в
межах територіальних соціально-економічних систем.
У сфері водокористування активізувалися негативні явища, пов‘язані зі
збільшенням обсягів скидів стічних неочищених вод, вторинним їх
забрудненням у водопровідних мережах, техногенним підтопленням населених
пунктів тощо. Це спричинено фізичним спрацюванням значної кількості
об‘єктів водогосподарської та водоохоронної інфраструктури внаслідок
недостатнього фінансування проектів з їх модернізації, реконструкції і
технічного переоснащення. Такі тенденції потребують обґрунтування
теоретичних та методологічних підходів до вдосконалення інституціонального
середовища інвестиційного забезпечення водокористування, що дасть змогу
розширити спектр форм, методів і джерел фінансування та модернізувати
водогосподарську інфраструктуру.
Каталізувати процеси авансування капіталу в реалізацію перспективних
водогосподарських проектів можливо завдяки розбудові інфраструктури ринку
водогосподарських послуг, упровадженню дієвої системи кредитних відносин
та розрахунків у цій сфері, ефективному обліку й перерозподілу рентних
доходів. Основою стимулювання реалізації водогосподарських ініціатив
територіальних громад у контексті політики децентралізації є вдосконалення
механізмів міжбюджетних відносин щодо розподілу водного доходу, а також
упорядкування системи рентних відносин у водному господарстві.
Протягом найближчих років українському суспільству доведеться долати
кризові явища та проводити складні реформи фактично в усіх сферах
суспільного життя. Це потребуватиме залучення різноманітних (насамперед
соціальних, людських) ресурсів, у тому числі і на некомерційній (добровольчій)
основі. Події, що відбуваються в країні з листопада 2013 року, переконливо
свідчать про наявність значних соціальних ресурсів, зокрема й таких, що
базуються на громадянській активності та соціальній самоорганізації. Саме
соціальні ресурси за умови створення відповідних інституційних механізмів їх
розвитку та залучення можуть стати основою становлення українського
громадянського суспільства й важливою складовою загального процесу його
реформування, в тому числі у сфері децентралізації та демократизації системи
державного управління.
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Таким чином, актуальним завданням є створення відповідних механізмів
корекції соціальних відносин з метою розвитку, залучення та ефективного
використання соціальних ресурсів суспільства, в тому числі й громадянського.
Такий підхід повинен мати системний характер та враховувати ключові
чинники, що впливають на соціальні відносини (ціннісно-культурне підґрунтя,
інституційне середовище, нормативно-правове забезпечення, інформаційнокомунікативне середовище та ін.). Необхідною умовою досягнення цілей
децентралізації та демократизації управління є створення на регіональному й
місцевому рівнях відповідних механізмів – нормативно-правових,
організаційно-управлінських, фінансових, консультативно-методичних та
інших, що спрямовані на залучення соціальних ресурсів громадської
самоорганізації та різноманітних інститутів громадянського суспільства до
забезпечення процесів реформування й суспільного розвитку.
Високий рівень підприємництва в країні є одним з визначальних чинників
її сталого соціально-економічного розвитку. Підприємництво вирішує ключову
проблему – соціальної справедливості, а саме: створення нових робочих місць,
забезпечення зайнятості населення, подолання безробіття й бідності, надання
широкого спектру послуг як окремим громадянам, так і бізнесовим структурам.
Деструктивні соціально-економічні процеси, що відбуваються в державі,
зокрема підвищення рівня безробіття, скорочення кількості зайнятих
працівників, зниження платоспроможності населення у зв‘язку зі стрімким
зростанням інфляції, актуалізують завдання визначення та подолання асиметрій
функціонування вітчизняного підприємницького сектору з метою забезпечення
сталого соціально-економічного розвитку країни.
Реструктуризація промисловості у провідних країнах світу розглядається
як необхідна умова стійкого економічного зростання на основі нової
технологічної парадигми та здійснюється шляхом формування на ринку
сучасних підприємств і виробничих структур.
Стосовно вітчизняної промисловості, то вона характеризується, навпаки,
поглибленням деіндустріалізації, занепадом багатьох її підгалузей.
Технологічна база промислового комплексу відповідає третьому і четвертому
технологічним укладам, тоді як у провідних країнах світу реалізується
державна політика, що передбачає перехід до шостого укладу. Процеси світової
глобалізації та територіальної інтеграції впливають на зміст і форми
реструктуризації і реалізації промислової політики різних держав, включаючи
Україну.
Проте, як свідчить практика промислової діяльності в нашій державі та
інших країнах, а також теоретичні надбання вчених, проблема формування та
реалізації промислової політики на базі нової технологічної парадигми,
особливо з урахуванням світових інтеграційних і глобалізаційних процесів,
потребує належної розробки.
Схвалення Кабінетом Міністрів України Концепції реформування
місцевого самоврядування й територіальної організації влади в Україні
започаткувало адміністративно-територіальну реформу, котра передбачає
послідовне виконання комплексу завдань, а саме: забезпечення територіальної
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основи організації місцевого самоврядування та державної виконавчої влади;
розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних
рівнів та виконавчою владою; визначення необхідного обсягу ресурсів на
кожному владному рівні; установлення відповідальності органів місцевого
самоврядування перед виборцем і державою.
Адміністративно-територіальний устрій країни залежить від комплексу
чинників – історичних, політичних, економічних, природно-географічних,
етнодемографічних тощо. Тому важливо сформувати теоретико-методологічні
підвалини побудови раціональної системи адміністративного і територіального
устрою, що відповідає особливостям та перспективам розвитку української
держави.
Необхідно враховувати той факт, що загальний стан економіки країни
залежить від ефективності функціонування всіх ланок механізму управління
економічною системою, особливо на регіональному рівні. У зв‘язку з цим
наразі виникає об‘єктивна потреба розширення повноважень та перегляду
правового статусу регіональних органів державної влади й місцевого
самоврядування в контексті реалізації засад регіоналізації як процесу
підвищення самостійності регіонів щодо вирішення значного кола питань
соціально-економічного розвитку.
Виходячи з викладеного, необхідно вдосконалити бюджетно-податкову
сферу вітчизняного законодавства на трьох рівнях – державному,
регіональному і місцевому.
Саме тому актуальним завданням сучасності є пошук шляхів підвищення
ефективності державного управління регіональною економікою.
Видання містить результати досліджень наукових установ Відділення
економіки НАН України (Інститут економіки природокористування та сталого
розвитку, Інститут економіки промисловості, Інститут економіко-правових
досліджень, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень,
Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього, НДЦ індустріальних
проблем розвитку) в рамках Цільової програми наукових досліджень
«Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів в
посткризовий період» (відповідно до постанови Президії НАН України від
06.07.2011 № 220). Програма виконувалася протягом 2012–2016 років,
установа-координатор – Інститут економіки природокористування та сталого
розвитку НАН України, керівник програми – директор ДУ ІЕПСР НАН України
академік НААН України М.А. Хвесик.
Отримані під час виконання програми наукові результати всебічно
впроваджено у суспільну практику та національне господарство шляхом їх
використання органами державної влади, місцевого самоврядування,
суб‘єктами господарювання та у підготовленій ДУ ІЕПСР НАН України
Національній парадигмі сталого розвитку. Цей науковий доробок обґрунтовує
можливість реального поступу та переходу України на траєкторію сталого
розвитку, а також отримає логічне продовження в дослідженнях наукових
установ Відділення економіки НАН України в рамках Цільової програми
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наукових досліджень «Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року»
(відповідно до постанови Президії НАН України від 07.07.2016 №125),
розрахованої на виконання протягом 2017–2021 років (установа-координатор –
Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України,
керівник програми – академік НААН України М.А. Хвесик).
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