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Забезпечення сталого розвитку в
сучасних умовах функціонування економіки
України вимагає реалізації стратегії соці-
ально-економічних перетворень, спрямо-
ваних на зміну соціальних і економічних прі-
оритетів розвитку та механізмів їх реалізації.
Перехід України до сталого розвитку ви-
значається активною участю в цьому процесі
регіонів. На сучасному етапі розробки
проблем сталого розвитку недостатньо відоб-
раженим є регіональний аспект сталого
розвитку, відповідно до цього не
регулюються ці проблеми у загальній системі
сталого розвитку.

Сталий розвиток регіону означає під-
вищення рівня подолання ним
несприятливих соціальних, економічних і
екологічних ризиків та тенденцій, із
спроможністю регіону забезпечувати
збалансований розвиток, саморегулювання,
самовдосконалення із максимальним
використанням внутрішніх, а також
зовнішніх позикових ресурсів для
задоволення потреб населення регіону.
Сталий розвиток регіону обумовлюється
визначенням цілей соціального розвитку та
виявлення умов щодо їх досягнення, при
яких економічні цілі є похідними  від
соціальних цілей і є засобом забезпечення
сталого розвитку в цілому.

Проблеми забезпечення сталого
розвитку регіону в соціальному аспекті
досліджувались у роботах таких російських
авторів, як В. Бабаєв, І. Барсуков,
О. Маряшина, О. Пчелінцев, О. Солтисік,
А. Татаркін та ін. [1-8]. В Україні
дослідження окремих аспектів концепцій
сталого розвитку проводили такі науковці, як
Б. Данилишин, В. Волошин, С. Дорогунцов,
М. Згуровський, В. Шевчук та інші. Однак
комплексні дослідження у цій галузі, які
включають соціальні, економічні та правові
аспекти забезпечення сталого розвитку
регіону, є недостатньо дослідженими.

Метою статті є визначення
перспективних напрямів державного
регулювання сталого розвитку регіону в
соціально-економічній сфері, визначення
пріоритетів, стратегічних напрямів та цілей
державного регулювання сталого розвитку
регіону.

Міжнародними документами, які від-
ображають загальні проблеми формування
людського потенціалу в умовах сталого
розвитку та особливості управління сталим
розвитком на регіональному рівні, є:
Програма дій «Порядок денний на ХХІ
століття», одним з основних напрямів
реалізації якої є розробка регіональних
Повісток для великих і малих міст;
«Стамбульська декларація
по населених пунктах» і «Порядок денний
ХАБІТАТ», прийняті на Міжнародній кон-
ференції ООН зі сталого розвитку населених
пунктів; матеріали засідань Комісії ООН по
населеним територіям і сесій Комітету з
населених пунктів (ЄЕК ООН); «Керівні
принципи планування сталого розвитку
населених пунктів ЄЕК ООН».

В Україні основними документами, що
регулюють політику реалізації принципів
сталого розвитку, є Комплексна програма
реалізації на національному рівні рішень,
прийнятих на Всесвітньому саміті зі стійкого
розвитку на 2003-2015 рр. та Постанова ВР
України «Про Концепцію сталого розвитку
населених пунктів» від 24.12.1999 р. №1359-
ХІ [8, 9].

Концепція сталого розвитку (sustainab-
le development) значною мірою є
продовженням концепції ноосфери,
сформульованої академіком В. Вернадським
у першій половині ХХ століття. Її сутністю є
обов’язкова узгодженість економічного,
екологічного та людського розвитку таким
чином, щоб від покоління до покоління не
зменшувалися якість і безпека життя людей,
не погіршувався стан довкілля й відбувався
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соціальний прогрес, який визнає потреби
кожної людини.

Елементами соціальної, економічної та
правової складових сталого розвитку є [8-
10]: система науково обґрунтованого
законодавства; соціальна справедливість;
координація урядових і цивільних структур у
забезпеченні сталого розвитку суспільства;
продуктивне поєднання усіх форм власності
у народному господарстві, цивілізована
товарно-ринкова економіка; демонополізація
та вільна конкуренція виробників і
споживачів; виробництво промислової та
іншої продукції, культурних послуг у
достатній кількості для забезпечення
основних потреб населення; ліквідація
голоду, злиденності, безробіття; турбота про
дітей і людей похилого віку, хворих і калік;
виховання дітей і підлітків й освіта; розвиток
широкої мережі професійних середніх і
вищих навчальних закладів.

Системне узгодження економічної, со-
ціальної та екологічної складових є
актуальним і складним завданням. Зокрема,
взаємний зв’язок соціальної та екологічної
складових приводить до необхідності
збереження рівних прав сьогоднішніх і
майбутніх поколінь на використання
природних ресурсів. Взаємодія соціальної та
економічної складових вимагає досягнення
справедливості при розподілі матеріальних
благ між людьми та надання цілеспрямованої
допомоги бідним прошаркам суспільства.
Взаємозв’язок природоохоронної та
економічної складових потребує вартісної
оцінки техногенних впливів на довкілля.
Соціальна складова орієнтована на людський
розвиток, на збереження стабільності
суспільних і культурних систем, на
зменшення кількості конфліктів у суспіль-
стві. Людина має стати не об’єктом, а суб’єк-
том розвитку. Вона повинна брати участь у
процесах формування своєї життєдіяльності,
прийнятті й реалізації рішень, контролі за їх
виконанням. Важливе значення для
забезпечення цих умов є справедливий
розподіл благ між людьми, зменшення GINI-
індексу, збереження соціального капіталу
[11].

Нормативно-правовими документами,
що регламентують розвиток людського

потенціалу в контексті сталого розвитку за
останні роки та на перспективу, також є такі
концепції, стратегії, програми: “Стратегія
демографічного розвитку України на 2006-
2015 рр.”, яка сприятиме відтворенню та
зростанню кількості і якості населення в
Україні; постанови Кабінету Міністрів
України “Про Національний план розвитку
системи охорони здоров’я на період до 2010
р.”; “Про Державну програму з утвердження
гендерної рівності в українському
суспільстві на період до 2010 р.”; “Про
Державну програму протидії торгівлі
людьми на період до 2010 р.”; здійснюється
громадське обговорення проекту
Розпорядження Кабінету Міністрів України
“Про схвалення Концепції Державної
програми “Здорова дитина на 2008-2017 рр.”
тощо. Проте заходи щодо розвитку
людського капіталу, передбачені цими
нормативно-правовими актами, є неповними,
відсутня системна політика розвитку
людського капіталу на всіх рівнях
державного управління, а питання якості
життя не визнано пріоритетом соціально-
економічного розвитку України та її регіонів.

Досвід розвинених держав свідчить,
що сучасна концепція управління людським
розвитком повинна будуватись на таких
основних принципах:

стратегічне управління людським по-
тенціалом на основі покращення людського
капіталу із врахуванням довгострокових
перспектив його розвитку;

соціальні інвестиції – капіталовкладен-
ня у людський капітал та інвестування у його
розвиток для поліпшення якості, з
подальшою економічною віддачею;

постійний розвиток щодо створення
умов для безперервного навчання і розвитку
трудового потенціалу через використання
інтелектуальних, творчих і підприємницьких
здібностей, зростання компетенцій;

якість трудового життя через
інтелектуалізацію процесу праці, відповідну
оплату праці, створення сприятливих умов
праці, формування організаційної культури
праці, надання можливостей для
професійного зростання;

інтелектуальне регулювання трудових
відносин через підвищення рівня професі-



ональної компетентності спеціалістів у сфері
управління людськими ресурсами, які здатні
виконувати складні аналітичні, управлінські,
соціальні, освітні функції, грамотно
формувати соціальний капітал в організації;

соціальні інновації – визнання іннова-
ційної якості людського капіталу,
застосування прогресивних технологій
розвитку людських ресурсів.

Концепція сталого розвитку держави є
основою для розробки відповідних
нормативно-правових документів, стратегій і
програм соціально-економічного розвитку
регіонів, забезпечення скоординованої
діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування для
вирішення практичних завдань на
державному та регіональному рівнях і має
відображати регіональний аспект сталого
розвитку. Забезпечення сталого розвитку
регіону має базуватись на комплексі
характерних для регіону сприятливих
природно-ресурсних, соціально-економічних,
демографічних та екологічних властивостей і
стимулювати вирішення проблем, які зумов-
лені обмежуючими факторами – розміром
території, географічними умовами
проживання, людськими ресурсами, рівнем
індустріального розвитку, ризиками сільсь-
когосподарської діяльності тощо.

Метою сталого розвитку регіону є:
забезпечення єдиної цілісної моделі

соціального, економічного та екологічного
розвитку регіону;

зростання добробуту населення регі-
ону;

забезпечення динамічного соціально-
економічного зростання;

збереження навколишнього
середовища та раціональне використання й
відтворення природно-сировинного
потенціалу;

задоволення потреб населення регіону
на основі розбудови високоефективної
економіки та системи управління
господарським комплексом;

стимулювання структурних
перетворень економіки регіону.

Принципами сталого розвитку регіону
в соціально-економічній сфері можна
визначити:

пріоритет людини в соціально-еконо-
мічному розвитку регіону;

підвищення рівня добробуту населення
регіону, подолання бідності, якісна зміна
структури споживання;

пріоритетний розвиток систем охорони
здоров'я, освіти, науки, культури як чинників
довгострокового зростання продуктивної,
творчої активності населення регіону і, як
наслідок, еволюції народного господарства;

перехід до ресурсозберігаючого,
інноваційного типу розвитку економіки
регіону;

гармонізація співвідношень населення
регіону з природним оточенням;

забезпечення сьогоднішніх соціальних
потреб і створення умов для майбутнього
соціуму регіону;

взаємна відповідальність органів
влади, підприємницьких структур та
населення за сталий розвиток регіону;

відкритість та прозорість соціально-
економічної політики регіону та участі всіх
верств населення в реалізації стратегії
сталого розвитку регіону;

розвиток міжнародної співпраці і
соціального партнерства з метою
забезпечення сталого розвитку регіону.

Соціально-економічними пріоритетами
сталого розвитку регіону є :

розвиток людського потенціалу регіону
на основі якісного удосконалення систем
освіти, охорони здоров'я, житлового будів-
ництва та інших галузей сфери послуг,
розташованих у регіоні;

створення конкурентоспроможної
соціально орієнтованої економіки регіону;

інноваційний розвиток економіки регі-
ону;

створення умов для прогресивного роз-
витку науково-технічного потенціалу регі-
ону;

ефективне використання
промислового, сировинного та транзитного
потенціалу регіону, відповідний захист
регіональної економіки  від внутрішніх та
зовнішніх загроз;

нарощування експортного потенціалу
регіону на основі підвищення рівня конку-
рентоспроможності, розвитку наукоємних



високотехнологічних ресурсо- та енергозбе-
рігаючих виробництв;

задоволення соціальних потреб регі-
ону;

організація безпечного відтворення
внутрішніх економічних процесів у регіоні;

створення ресурсних, соціальних, орга-
нізаційних умов, які гарантують якісну
життєдіяльність населення регіону.

Стратегічні цілі та завдання сталого
розвитку регіону в соціально-економічному
аспекті визначаються такими основними
положеннями:

формування нових підходів до полі-
тики сталого розвитку регіону;

забезпечення сталого розвитку регіону
через зростання рівня і якості життя
населення;

забезпечення інтеграції між освітою,
науково-технологічною сферою та
виробництвом у регіоні для задоволення
попиту національної економіки на
високотехнологічну продукцію;

забезпечення прогресивного розвитку
галузей регіону, які виробляють
високотехнологічну, наукоємну продукцію, і
зменшення питомої ваги сировинної
продукції у загальному обсязі реалізації
продукції добувної та обробної
промисловості;

ефективний захист внутрішнього
ринку регіону від недоброякісного імпорту,
який завдаватиме шкоди регіональним
виробникам, здоров’ю людей та природному
середовищу регіону;

збільшення частки споживання товарів
регіональних товаровиробників у загальному
обсязі внутрішнього споживання;

економічне зростання регіону через
створення умов для високопродуктивної пра-
ці населення та досягнення сучасної якості
життя на основі подальшої розбудови в регі-
оні соціально орієнтованої ринкової еконо-
міки;

раціональне і ефективне використання
природних ресурсів через створення системи
науково обґрунтованого використання
природних ресурсів на засадах оптимізації
потреб та можливостей регіону;

забезпечення координації сталого
розвитку регіону з урахуванням державних і
суспільних інтересів, здійснення державного

контролю за дотриманням законодавства,
державних стандартів і норм;

створення регіональних комісій з
науково-технічної експертизи розробок, які
пропонується впроваджувати на підприєм-
ствах регіону;

підтримка формування в регіоні
виробництв із замкненим циклом;

реалізація соціальних програм,
спрямованих на вирішення гострих проблем
регіону, організація належного контролю за
виконанням цих програм;

створення умов для розвитку
людського потенціалу регіону;

сприяння всебічному розвитку
людського капіталу населення регіону;

запровадження нових механізмів
розвитку регіональної соціальної інфраструк-
тури на основі залучення коштів держави,
регіону, бізнесу;

реалізація пріоритетів соціальної полі-
тики як однієї з найважливіших умов сталого
розвитку регіону;

реалізація трудового й інтелектуаль-
ного потенціалу регіону для створення умов
щодо самозабезпечення працездатними
громадянами свого матеріального
благополуччя;

забезпечення раціональної зайнятості
населення на основі збереження робочих
місць на перспективних підприємствах регі-
ону;

створення нових робочих місць у ре-
гіоні, у тому числі в приватному секторі еко-
номіки;

систематичне підвищення рівня оплати
праці як основного джерела грошових до-
ходів населення і найважливішого стимулу
трудової активності працівників найманої
праці в регіоні;

формування середнього класу на ос-
нові значного зростання грошових доходів
населення регіону;

зниження рівня малозабезпеченості
населення в регіоні;

підвищення соціального захисту в ре-
гіоні на основі посилення адресності надання
допомоги, раціоналізація системи пільг, по-
ліпшення соціального обслуговування;

узгодженість соціального, економічно-
го і екологічного аспектів розвитку регіону з
оточуючими територіями.



Сталий розвиток регіону характеризу-
ється його можливістю забезпечувати
позитивну динаміку соціально-економічних
показників, рівня і якості життя населення,
використовувати з цією метою інноваційні
чинники і умови, у тому числі, збалансоване
відтворення соціального, економічного,
природно-ресурсного потенціалів. Для
ефективного управління процесами сталого
розвитку є необхідним визначення переваг та
загроз сталому розвитку регіону.

Основними загрозами сталому
розвитку регіону в соціально-економічній
сфері є такі :

процес ринкового реформування еко-
номіки і створення конкурентного
середовища є незавершеним;

структуроутворюючі підприємства в
регіонах знаходяться в стані виробничої і
фінансової кризи;

незавершеність процесу формування
муніципальної власності, у тому числі на
землю як основний ресурс регіонального
розвитку;

нечіткість системи взаємовідносин і
розподілу повноважень між державою і ре-
гіонами, що збільшує невизначеність при
плануванні соціально-економічної діяльнос-
ті;

несформованість соціальної відпові-
дальності, ділової етики у сфері бізнесу, що
ускладнює узгодженість питань між владою і
бізнесом і їх взаємодію у визначенні та
реалізації перспектив розвитку регіонів;

падіння життєвого рівня в регіонах;
зростання соціальної нерівності між

населенням усередині регіону;
зниження фінансування на соціальні

цілі;
нестабільність промислового

виробництва регіону;
наявність підприємств із застарілим

обладнанням, високим рівнем зносу
основних фондів, недостатніми власними
коштами на їх модернізацію;

дефіцит особистих оборотних коштів
підприємств, низька інвестиційна й іннова-
ційна активність;

складність впровадження новітніх
технологічних розробок у серійне
виробництво на підприємствах регіону;

наявність дефіциту висококваліфікова-
них кадрів у промисловості;

наявність значної конкуренції імпорт-
них аналогів продукції, що виробляється у
регіоні;

низький рівень конкурентоспромож-
ності виробленої продукції на підприємствах
регіону;

звуження внутрішнього ринку регіону;
недовантаження виробничих потуж-

ностей і, як наслідок, руйнування технологіч-
ного потенціалу;

обмежена економічна спеціалізація ре-
гіону;

сировинна спрямованість промислової
діяльності підприємств регіону.

Перспективними напрямами
державного регулювання сталого розвитку
регіону є:

реалізація в інших регіонах своєї кон-
курентоздатної або унікальної продукції із
максимально можливим експортом;

нарощування існуючого економічного
потенціалу регіону для розвитку промислової
спеціалізації регіону;

регіональний резерв всього необхід-
ного для самоорганізації свого життєзабез-
печення;

підтримка попиту на продукцію
галузей регіональної економічної
спеціалізації регіону;

посилення орієнтації на розвиток
ефективних секторів економіки;

активізація структурних перетворень в
регіоні;

розширення приватного бізнесу в ре-
гіоні;

широке впровадження досягнень науки
і техніки на підприємствах регіону;

прискорення інтеграційних процесів
регіону з іншими регіонами та із зарубіжжям;

збалансований розвиток усіх територій
і населених пунктів у регіоні;

вдосконалення структур виробництва
та споживання з урахуванням наявних ре-
сурсів і оптимального рівня задоволення
потреб населення регіону;

послідовне зниження питомої ваги
виробництва товарів і зростання питомої
ваги сфери послуг;

підвищення конкурентоспроможності
економіки регіону через раціональне
використання таких факторних умов, як:
природні і трудові ресурси, науково-



технічний та інноваційний потенціали,
виробнича і соціальна інфраструктура;

створення привабливого інвестицій-
ного клімату та сприятливих умов для під-
приємницької діяльності, розвитку ринкової
інфраструктури, розширення внутрішнього
споживчого ринку регіону;

пріоритетний розвиток галузей і
виробництв регіону, конкурентоздатних як
на внутрішньому, так і на світових ринках;

експорт капіталу на основі викорис-
тання конкурентних переваг регіонів через
створення кластерних, корпоративних і ін-
ших інноваційних структур.

Основними завданнями переходу Ук-
раїни та її регіонів до сталого розвитку є:

створення правових засад переходу до
сталого розвитку через удосконалення дію-
чого законодавства та економічних меха-
нізмів регулювання сталого розвитку;

удосконалення соціальної інфраструк-
тури регіону з метою створення умов для
розвитку дошкільного виховання, освіти,
культури, охорони здоров'я, відпочинку;

підвищення рівня забезпеченості
житлом згідно із потребами і можливостями
різних верств населення;

удосконалення виробничої інфраструк-
тури із забезпеченням її економічної ефек-
тивності і соціальною орієнтацією;

розробка Концепції збереження
людського потенціалу регіону, головною
ідеєю якої має бути визнання якісного
відтворення людського потенціалу у
програмних документах як основного
ресурсу сталого розвитку регіону та держави;

розробка та впровадження науково об-
ґрунтованої програми розвитку трудового
потенціалу, адекватного перспективним
потребам економіки регіону;

впровадження гнучкої форми зайня-
тості з метою вирішення проблем безробіття
та оптимізації використання робочої сили в
регіоні;

розробка та запровадження комплексу
заходів щодо реформування ринку праці
регіону з метою підвищення його адаптив-
ності до вимог попиту на трудові ресурси;

надання господарюючим суб'єктам
значної міри самостійності у виборі й ре-
алізації їх діяльності, що відповідає інте-
ресам сталого розвитку регіону;

створення системи моніторингу
сталого розвитку;

проведення наукових досліджень, що
сприятимуть вирішенню соціально-економіч-
них та інших питань забезпечення сталого
розвитку регіону;

створення інформаційних систем з
використання наукових досліджень, інфор-
мації про регіони, які мають досвід щодо
забезпечення їх сталого розвитку;

провідна роль регіональних органів
влади при здійсненні цілей і завдань сталого
розвитку, вдосконалення систем управління,
політичних механізмів прийняття і реалізації
рішень щодо сталого розвитку;

підвищення координованості і ефек-
тивності діяльності держави, регіонів,
приватного бізнесу і суспільства;

здійснення міжнародного співробіт-
ництва щодо забезпечення сталого розвитку
регіону;

удосконалення чинного законодавства
та розроблення нових нормативно-правових
актів з питань забезпечення сталого розвитку
регіону;

підвищення інвестиційної
привабливості регіонів шляхом створення
умов для використання сильними регіонами
власних можливостей розвитку;

оцінка господарської ємності
регіональних екосистем країни, визначення
припустимого антропогенного впливу на
них;

ефективна підтримка депресивних ре-
гіонів, створення умов для скорочення їх
відставання і подолання існуючих
негативних тенденцій;

створення системи інститутів, необхід-
них для становлення і розвитку ринкової
економіки, що дозволяє вирішувати завдання
підвищення рівня життя людей, модернізації
виробництва, безпеки країни й регіонів та
забезпечувати сталий розвиток;

розвиток підприємництва в регіоні як
активізатора для створення нових робочих
місць, умов для самореалізації людини,
формування середнього класу;

проведення відповідних наукових до-
сліджень і розробок, сконцентрованих на
найважливіших довгострокових міжгалузе-
вих програмах регіону;

зниження ресурсоємності та імпорто-
ємності промислового виробництва;



підвищення конкурентоспроможності
промислової продукції експортної спрямо-
ваності;

науково-технічне забезпечення
розвитку регіональної сировинної бази,
охорона здоров'я і довкілля;

ефективне функціонування реального
сектору економіки регіону в умовах його
екологізації;

здійснення регіональної інвестиційної
політики відповідно до спеціальних
державних програм, проектів залучення
іноземних інвестицій для розвитку малого і
середнього підприємництва, а також із
врахуванням програм, що реалізуються в
інвестиційній сфері міжнародними фондами і
організаціями;

залучення в регіон зовнішніх
запозичень з розширенням інвестиційної
спрямованості;

створення рівних і прогнозованих умов
економічної діяльності в регіоні;

підвищення інноваційної активності і
стимулювання випереджаючого розвитку
високотехнологічних секторів економіки
регіону;

стимулювання процесів реструктуриза-
ції і реформування підприємств регіону, під-
вищення їх ефективності;

сприяння розвитку малого і середнього
підприємництва в регіоні;

забезпечення структурно-асортимент-
ної збалансованості виробництва і
споживання найважливіших продовольчих і
непродовольчих товарів із врахуванням
потреб конкретних груп населення;

підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних товарів на основі модернізації
виробництва;

реструктуризація і вдосконалення ор-
ганізаційних структур із створенням
невеликих і середніх підприємств, що
випускають товари для конкретних груп
споживачів.

Перехід України до сталого розвитку
значною мірою  визначається активною
участю в цьому процесі регіонів. У регіонах
мають бути розроблені особисті Концепції
сталого розвитку регіону, на основі яких
формуватимуться відповідні стратегії та
програми щодо створення умов для переходу
до сталого розвитку. Вагомою інституційною
основою управління процесами забезпечення

сталого розвитку регіону є удосконалення
чинного законодавства через внесення змін
до Законів України «Про державне
прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку
України», «Про стимулювання розвитку
регіонів», «Про державні цільові програми» і
прийняття законопроектів «Про засади
державної регіональної політики», «Про
територіальний устрій України», проекту
Концепції сталого розвитку України та
іншими базовими документами.

Основним завданням Концепції
сталого розвитку регіону є визначення
пріоритетних напрямів створення реальних
умов для поліпшення добробуту населення,
вирішення його соціальних проблем на
основі підвищення ефективності
функціонування регіональної економіки
через структурну реорганізацію, більш
ефективне використання людського
потенціалу, виробничих активів, еконо-
мічних чинників. Формування Концепції
сталого розвитку регіону вимагає
дотримання певних принципів, одним з яких
є принцип адаптивності. Дотримання вимог
принципу адаптивності означає, що
формування концепції регіонального сталого
розвитку необхідно здійснювати з
урахуванням можливих змін в економічному
і соціальному стані регіону, що зумовить
корегування цілей, пріоритетів і механізмів
їх реалізації.

Сучасний економічний стан регіонів
свідчить про ресурсну конкуренцію, в першу
чергу – фінансову, коли регіони вимушені
пропонувати потенційним інвесторам нові
підходи до управління, ведення бізнесу,
надання сучасних послуг, по інноваційному
потенціалу. Таким чином, основою
сучасного регіонального управління стають
інноваційні підходи до управління, відносно
яких для досягнення цілей сталого розвитку
необхідно:

увесь комплекс управлінських рішень
щодо забезпечення регіонального сталого
розвитку має бути направлений на головну
стратегічну ціль – підвищення якості життя
населення регіону;

застосування методів адаптивного ре-
гіонального стратегічного планування як со-
ціально-економічного процесу, який врахо-



вує регіональні особливі закономірності
розвитку;

розвиток як традиційних галузей регі-
ону, так і розвиток інноваційних технологій;

залучення громадськості до процесу
стратегічного планування сталого розвитку
регіону, державно-приватне партнерство і
взаємодія з наукою;

реалізація на регіональному рівні прі-
оритетних національних проектів з адапта-
цією державної політики, програм і еконо-
мічних моделей сталого розвитку до регі-
ональних умов;

вироблення економічної стратегії при
активній взаємодії органів державної влади
для досягнення якісного економічного
зростання як одного з найважливіших показ-
ників сталого розвитку регіону;

удосконалення міжбюджетних стосун-
ків при розробці пріоритетних напрямів
сталого розвитку є інноваційним
інструментом побудови ефективної
регіональної економіки і пов'язано з
фінансовим забезпеченням функцій органів
регіональної влади;

сталий розвиток регіону вимагає
науково обґрунтованої і ефективної стратегії
розвитку.

Згідно з концепціями сталого розвитку
регіонів мають бути сформовані програми,
метою яких є обґрунтування основних
напрямів переходу регіонів до сталого
розвитку із врахуванням їх ефективної участі
при реалізації цього процесу. Розробка
програм, що відображають регіональні
аспекти сталого розвитку, мають
здійснюватись як у рамках діючої системи
державних прогнозів і програм соціально-
економічного розвитку і як самостійний
програмний документ, що направлений на
вирішення всього комплексу соціальних,
економічних, екологічних проблем, так і
самостійних, найбільш проблемних ситуацій
у даному регіоні.

Зміст регіональних програм із
забезпечення сталого розвитку має містити
такі основні розділи: регіональні інтереси і
проблеми сталого розвитку; наявні ресурси і
необхідність їх збереження; соціальні і еко-
номічні аспекти; пріоритетність цільових за-
гальнодержавних програм сталого розвитку
(продовольчих, житлових, демографічних,
оздоровчих) із визначенням конкретних за-

ходів, на засадах основних принципів
сталого розвитку, які забезпечать:

удосконалення регіональної структури
економіки для забезпечення сталого розвитку
регіону;

розвиток галузей і видів діяльності у
регіоні на основі наявних природних ресур-
сів з використанням прогресивних,
адаптованих до регіональних умов
технологій, що гарантують охорону
довкілля;

здійснення заходів із надання
населенню соціальних видів послуг на рівні
встановлених соціальних стандартів,
забезпечення економічної, соціальної,
екологічної безпеки населення регіону;

створення комфортних умов мешкання
населення у міських і сільських поселеннях
регіону.

Висновки. Проведений аналіз свідчить,
що Україні потрібна послідовна державна
політика, спрямована на втілення в реальну
практику господарювання й суспільного
життя принципів сталого соціально-еконо-
мічного розвитку. У нинішній час завер-
шується робота над проектом Національної
стратегії сталого розвитку. Після її
схвалення Верховною Радою України буде
вироблено правовий документ, на основі
якого будуть вироблені конкретні дії,
пов’язані з реалізацією програми заходів зі
сталого розвитку.

Є потреба у розробці особистих кон-
цепцій сталого розвитку регіонів, як таких,
що враховують специфіку регіонального пла-
нування, особливості соціально-економічно-
го розвитку регіонів та конкретику їх
сучасних проблем. Основним завданням
Концепції сталого розвитку регіону є
визначення пріоритетних напрямів створення
реальних умов для поліпшення добробуту
населення, вирішення їх соціальних проблем
на основі підвищення ефективності
функціонування регіональної економіки
через структурну реорганізацію, більш
ефективне використання сировинних та
економічних чинників, створення умов для
саморозвитку регіонів. Для цього необхідно
забезпечити розробку регіональних
концепцій, стратегій і програм сталого
розвитку з такими основними змістовними
принципами:



у державних та регіональних
програмах соціально-економічного розвитку
й інших стратегічних державних документах
відзначати сталий розвиток як умову підви-
щення якості життя населення, забезпечення
безпечної життєдіяльності людини,
уникнення структурних дисбалансів
вітчизняної економіки;

у Стратегії національної безпеки Ук-
раїни відзначити забезпечення сталого
розвитку як національного пріоритету з
подальшим урахуванням серед загроз в
економічній і соціальній сферах та
передбачити заходи з їх подолання в
контексті національної безпеки;

у регіональних програмах соціально-
економічного розвитку та інших стратегіч-
них документах відзначати сталий розвиток
як національний пріоритетний інтерес;

розробити Концепцію соціально орієн-
тованої економіки регіону з визначенням
стратегічних пріоритетів сталого розвитку.

Для ефективної реалізації Концепції
сталого соціально-економічного розвитку
регіону є доцільним визначити ряд
модельних територій, на яких можуть
відпрацьовуватись регіональні схеми сталого
розвитку. Це дасть змогу не тільки реально
оцінювати результативність і ефективність
здійснення запропонованих заходів, а й
вносити певні корективи до самої концепції і
до механізмів та засобів їх упровадження.
Для цього необхідно створити ефективні
організаційно-управлінські структури, на які
можна було б покласти відповідальність за
виконання цього процесу.

На сьогодні важливою проблемою є
розробка принципово нової стратегії соціаль-
но-економічного розвитку держави в цілому,
і конкретного регіону, зокрема із
визначенням національних та регіональних
пріоритетів для переведення
народногосподарського комплексу на модель
сталого функціонування. В основу такої
стратегії слід покласти:

чітке визначення національних, регіо-
нальних пріоритетів для забезпечення
сталого розвитку;

раціональне поєднання ринкових,
державних, економічних та адміністративних
інструментів і важелів регулювання соціаль-
но-економічних відносин;

оптимальне та взаємоузгоджене
застосування методів галузевого і
регіонального управління соціально-
економічним розвитком, посилення
відповідальності за розв'язання більшості
проблем регіональних органів управління.
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