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Медвідь В. Ю. Економічне регулювання регіонального розвитку: цільова спрямованість та функціональна змістовність 
(концептуальний підхід)

У статті досліджено теоретичні ознаки, цільову спрямованість та функціональну змістовність економічного регулювання регіонального роз-
витку. Визначено змістовність поняття «економічне регулювання регіонального розвитку» стосовно регіону як території, економічної системи 
та економічного простору. Встановлено, що  економічне регулювання регіонального розвитку є системними діями на певні параметри, зміни яких 
покликані забезпечувати позитивну динаміку в змінах основних характеристик регіонів, таких як властивості, ознаки і межі. Виявлено головну 
мету та  комплекс завдань (комплексність, цільовий характер, варіативність, ресурсна забезпеченість, адресність, керованість) економічного 
регулювання регіонального розвитку. Обґрунтовано напрями підвищення дієвості системи економічного регулювання регіонального розвитку.
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Розгляд регіонального розвитку або розвитку регіонів 
через призму режиму функціонування регіональної 
економічної системи або через зміни економічних 

і соціальних її компонентів безпосередньо стикається з 
необхідністю з'ясування можливих причин існуючої ди-

ференціації в умовах життєдіяльності регіональних соціу-
мів. Обумовлено це наявністю так званих диспропорцій в 
основ них показниках економічного і соціального розвитку 
або просторових неоднородностей, присутніх при порів-
няльній оцінці окремих територій. Посилення диференці-
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ації в умовах і результатах життєдіяльності регіонів, неза-
лежно від причин, що викликали її, приводить до нарос-
тання деструктивних процесів в суспільстві, що загострює 
проблему однородності / неоднородності економічного 
про стору як регіонів окремо, так і країни в цілому, що ви-
являється в посиленні нерівномірності розвитку.

У цих умовах природним виникає бажання, в що б те 
не стало зробити адекватні заходи, здатні не лише зняти 
виникаючі протиріччя, але змінити по можливості саму 
природу їх появи. Як такі заходи бачиться широке вико-
ристання економічного регулювання розвитку регіонів та 
обґрунтування концептуальних основ економічного регу-
лювання з позиції території, економічної системи та еконо-
мічного простору.

Питання, що пов'язуються з природою регіонально-
го розвитку, досліджуються вже досить давно. Сучасні ін-
терпретації класичних теорій регіонального розвитку, що 
стали методологічними витоками наукового досліджен-
ня, містяться у роботах закордонних вчених А.Гранберга,  
С. Баранова, Т. Скуфьіна, Т. Дмитрієва, А. Гібежа, І. Арже-
новського, О. Кушнарьової та інших.

Слід також зазначити, що окремі ідеї та напрацюван-
ня, що були використані як концептуальні, взято з робіт ві-
тчизняних дослідників В.Василенка, В. Павленко, Ю. Орлов-
ської, Т. Максимової, В. Швець та інших.

Якщо сформульована загальна проблема досліджен-
ня стосується сутнісних ознак економічного регулювання 
регіонального розвитку, то невирішеною її частиною зали-
шається теоретичне питання щодо встановлення цільової 
спрямованості та функціональної змістовності економіч-
ного регіонального регулювання з позиції території, еконо-
мічної системи та економічного простору.

Метою цієї роботи є дослідження теоретико-кон-
цептуальних ознак (цільової спрямованості та функціо-
нальної змістовності) економічного регулювання регіо-
нального розвитку з позиції території, економічної сис-
теми та економічного простору, а також обґрунтування 
напрямів підвищення дієвості системи економічного регу-
лювання регіонального розвитку.

Відносно умов, що склалися в Україні, необхідність 
використання економічного регулювання терито-
ріального, у тому числі регіонального розвитку по-

яснюється розумінням тієї обставини, що пущені на само-
плив процеси економічного розвитку приводять, як пока-
зує практика, не лише до посилення протиріч у взаєминах 
окремих територіальних утворень, але і до появи паростків 
антагонізму, що для сучасного суспільства навряд чи мож-
на вважати допустимим.

У даний час практично всі регіони України залуче-
ні в процес вирівнювання, більш того, лише окремі ад-
міністративно-територіальні утворення (великі промислові 
міста) здатні покривати велику частину витрат в соціальній 
сфері за рахунок власних джерел. Виявляється, що політи-
ка вирівнювання дає очікувані результати в територіально-
му розвитку далеко не завжди: доводиться чекати багато 
років, щоб переконатися в правильності або помилковості 
зроблених заходів. 

Політика вирівнювання передбачає деяку пов'язаність 
з державним регулюванням економічного розвитку. Проте 
відсутність у державі відповідних форм привела до того, 
що населення само зайнялося «саморегулюванням». Таке 
«саморегулювання» виявилося в посиленні соціальної мо-

більності населення: люди самі зайнялися пошуком робо-
ти і місця проживання за межами депресивних територій. 
Проте не всі можуть собі дозволити таку розкіш, як зміну 
території мешкання. Досвід інших країн показує, що лише 
пряме державне регулювання територіального розвитку 
дозволяє не лише вирівняти умови життя, але і забезпечи-
ти пошук дієвіших заходів по підйому її рівня. 

Для того, щоб така політика стала дієвим важелем 
розвитку як регіонів, так і їх складових (адміністративно-
те риторіальних одиниць), необхідно використовувати ме-
тоди економічного регулювання, адекватні розумінню зміс-
ту регіон. Основними складовими регіону в цьому контек-
сті виступають відповідна територія, економічна система і 
економічний простір. 

У даному випадку економічне регулювання регіональ-
ного розвитку може бути представлене в широкому 
і вузькому сенсі слова. У широкому сенсі слова під 

економічним регулюванням розвитку регіонів розуміється 
приведення об'єкта (території, економічної системи і еко-
номічного простору) в збалансований (пропорційний) стан 
його складових. У вузькому сенсі слова під економічним 
регулюванням розвитку регіонів розуміється досягнення 
потрібних результатів в процесі використання об'єкту (те-
риторії, економічної системи і економічного простору) [1, 
с. 54; 2, с. 29]. При цьому регулюванню піддаватимуться їх 
основні властивості, зміна яких і забезпечуватиме регіону 
бажаний тренд розвитку. Такі дії можуть здійснюватися як 
в масштабах країни, так і в масштабах окремого регіону і 
адміністративно-територіальної одиниці (населеного пунк-
ту, району). Відповідно міняються об'єкт і суб'єкт економіч-
ного регулювання, але спільна концепція на цих рівнях зали-
шається незмінною: збалансованість, пропорційність, стій-
кість розвитку. Незмінною залишається і змістовна сторона 
економічного регулювання регіонального розвитку, а саме, 
конкретні дії (заходи і їх рішення), направлені на досягнення 
цілей, що стоять перед регіональним співтовариством. 

Стосовно регіону як території економічне регулю-
вання передбачає використання методів, спрямованих на 
основні параметри, що характеризують її основні власти-
вості, а саме, освоєність і насиченість. Забезпечуватися це 
може через дотримання і зміну такої особливості терито-
рії, як розміщення. Нерівномірність, осередковий характер 
розміщення основних елементів продуктивних сил свідчить 
про те, що територія регіону використовується недостатньо 
раціонально, що існує об'єктивна необхідність в додаткових 
зусиллях по її залученню до суспільного виробництва.

Стосовно регіону як економічної системи економіч-
ного регулювання передбачається за допомогою викорис-
тання відповідних методів надавати дію на інші вже пара-
метри, що характеризують її основні властивості як систе-
ми. Серед таких властивостей виділяються цілісність, стій-
кість, комплексність і життєздатність, забезпечення яких 
стає можливим через збереження таких меж, як надійність, 
зв'язаність, впорядкованість і стабільність. У цьому випад-
ку економічне регулювання регіонального розвит ку буде 
спеціально організовуваними діями, спрямованими на 
забезпечення такого функціонування регіональної еконо-
мічної системи, при якому названі межі не зникають або 
послаблюються, а лише посилюються. 

Стосовно регіону як економічного простору еконо-
мічне регулювання регіонального розвитку передбачає 
надання дії на таких його властивостях, як однорідність/
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неоднорідність. Виходячи з того, що в основі однорідності/
неоднорідності регіонального економічного простору ле-
жать такі ознаки, як концентрація/диференціація, інтегра-
ція/дезінтеграція, конвергенція/дівергенція, саме дія на го-
ловні його особливості дозволяє досягати цілей, що стоять 
перед державою, регіонами, суспільством. Ущільнення ре-
гіонального економічного простору за допомогою зосеред-
ження господарської діяльності, ущільнення економічних 
зв'язків, зближення умов господарювання не є самоціллю,  
а є основним вектором збереження цілісності держави.

Заходи економічного регулювання регіонального 
розвитку адекватні сприйманими регіональним співтова-
риством тоді, коли має місце координація колективних дій, 
направлених на вирішення завдань, що стоять перед всіма 
учасниками; коли інтеграція управлінської логіки носить 
не фрагментарний і випадковий характер, а забезпечує єд-
нання форм і змісту співпраці в часі і просторі; коли реаль-
но існує децентралізація управління, що забезпечує баланс 
інтересів у системі стосунків «центр – регіони». 

Отже, економічне регулювання регіонального розвит-
ку є системними діями на певні параметри, зміни яких по-
кликані забезпечувати позитивну динаміку в змінах основ-
них характеристик регіонів, таких як властивості, ознаки і 
межі (рис. 1). 

Основними заходами, призначення яких, власне, і 
покликаний забезпечувати позитивну динаміку в змінах 
властивостей, ознак і меж регіону як території, економічної 
системи і економічного простору виступає пряме і непря-
ме регулювання. Обидві названі форми покликані забезпе-
чувати створення спільних правил поведінка, дотримання 
якої виступає головною умовою можливого ефективного 
розвитку регіонів [3]. 

Прямим економічним регулюванням регіонального 
розвитку є безпосередня дія з боку органу, що управляє, на 

функціонування суб'єктів господарювання за допомогою 
різного роду формальних дій, здійснюваних шляхом при-
йняття правил, положень і інструкцій, видання наказів і 
розпоряджень, шляхом прямих вказівок і так далі Непря-
мим економічним регулюванням регіонального розвитку є 
створення умов і механізмів, покликаних сприяти здобуття 
заздалегідь заданого кінцевого результату. Але, якщо пряме 
регулювання покликане сприяти впорядкуванню економіч-
них стосунків суб'єктів господарювання за допомогою від-
повідної регламентації, то непряме регулювання покликане 
підсилити матеріальну зацікавленість в досягненні вирішу-
ваних ними господарських завдань [4, с. 89; 5, с. 107].

Основними формами прямого економічного регу-
лювання розвитку регіонів виступають стратегії, прогно-
зи, стратегічні плани, програми, індикативні плани, що є 
спеціальними документами, в яких даються різні (багато-
варіантні і багаторівневі) завдання, вирішення яких покли-
кане упорядкувати характер суспільних стосунків у сфері 
матеріального і нематеріального виробництва. Основними 
формами непрямого економічного регулювання розвитку 
регіонів виступають використовуваний господарський ме-
ханізм (який надає дію на суб'єктів господарювання), наці-
лений на досягнення цільових установок, і адміністратив-
ну регламентацію господарської діяльності (яке забезпечує 
легітимний характер господарському механізму у всій сис-
темі суспільного відтворення). 

Головною метою економічного регулювання розвитку 
регіонів є створення спільних правил економічної, 
організаційної, адміністративної дії на всіх без ви-

ключення учасників суспільних стосунків, задіяних у про-
цесах виробництва, розподілу, обміну і вжитку вироблюва-
них товарів, робіт і послуг у масштабах як окремо взятого 
регіону, так і у межах всієї держави. Крім того, підцілями 

Рис. 1. Змістовна складова економічного регулювання регіонального розвитку
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можна назвати, по-перше, досягнення і збереження необ-
хідних умов для раціонального використання наявних ре-
гіональних ресурсів і, по-друге, забезпечення рівномірного 
розвитку галузей господарського комплексу як регіонів, 
так і всієї держави за допомогою вирівнювання питомої 
вартості основних чинників виробництва (матеріальних, 
трудових і природних ресурсів) [6, с. 25].

При цьому представляється, що серед завдань еконо-
мічного регулювання регіонального розвитку, можна виді-
лити найбільш важливі: 
 забезпечення комплексності і синхронності в до-

сягненні цілей, що стоять перед регіоном;
 цільовий характер і системність регулюючих регіо-

нальний розвиток мір і заходів;
 варіативна розробка можливих мір і заходів;
 обґрунтованість ресурсної забезпеченості регіо-

нального розвитку;
 адресність і перевірка заходів, що реалізуються;
 забезпечення керованості економічними проце-

сами.
Отже, цільова спрямованість і функціональна зміс-

товність економічного регулювання регіонального розвит-
ку стають вирішальним чинником забезпечення адекват-
ності його не лише запитам органів державного управлін-
ня і органів місцевої самоврядності, але й інтересам всього 
регіонального співтовариства, у тому числі й окремої тери-
торіальної громади.

Сучасна практика регулювання територіального роз-
витку в Україні може бути охарактеризована як така, 
при якій мало знайдеться бажаючих, які б могли 

стверджувати про її ефективність [7]. Швидше за все, це 
стосуватиметься не лише використовуваних форм, методів, 
але і самих результатів такої діяльності. І справа тут стосу-
ється не лише слабкої дієвості, але і надмірної заполітизо-
ваності кроків, що робляться, не прикритого суб'єктивізму 
при ухваленні відповідних рішень. Уже стали прозивними 
спроби розробки на державному рівні оновлених дер-
жавних стратегій регіонального розвитку, коли при зміні 
влади центр робить відповідні кроки, але виникають нові 
обставини і ці кроки ніяк не можна назвати навіть напівза-
ходами – вони зависають не невизначений час в повітрі [8,  
с. 116 – 117]. А що стосується розрахунку прогнозів або роз-
робки стратегічних планів, складається таке враження, що 
таких методів і в природі не існує – ніхто про них не згадує.

У зв'язку з цим з'являється невідкладна необхідність 
в зміні положення, що склалося, через забезпечення сис-
темно організованого впорядкування не лише державної 
політики, але і взаємодії відповідних мір і заходів. Потрібні 
такі правила дій, щоб їх здійснення забезпечувалося на-
явністю прозорої і узаконеної схеми відповідно до при-
йнятих всім співтовариством нормам. У першу чергу мова 
повинна йти про такий порядок, при якому рішення, що 
приймаються з економічного регулювання регіонального 
розвитку (не дивлячись на можливу їх індивідуальність і 
неповторність), мають бути всесторонньо обґрунтовани-
ми, реалізація та оцінка яких повинна здійснюватися по 
спільному порядку. 

Для підвищення дієвості системи економічного регу-
лювання регіонального розвитку необхідно, щоб вона від-
різнялася певною стійкістю. Відомо, що стійкість системи 
забезпечується її ієрархічною побудовою. Відносно пред-
мету даного дослідження може застосовуватися трирівнева 

схема економічного регулювання регіонального розвитку. 
На одному рівні знаходитимуться органи державної влади і 
державного управління, на іншому – органи влади на регіо-
нальному рівні, на третьому – органи місцевого самовря-
дування. Кожному з вказаних рівнів має бути запропонова-
ний свій набір економічних регулювальників з конкретиза-
цією їх змістовного наповнення з тим, щоб спостерігались 
суттєві відмінності між ними. Для того, щоб між ними не 
виникало протиріч, необхідно забезпечити розмежування 
владних повноважень, від змісту яких повною мірою зале-
жатиме поступальний розвиток окремих територій. 

Лібералізація суспільних стосунків загострила про-
блему збалансованого наповнення прав і обов'язків органів 
державної влади і управління, органом місцевого самовря-
дування. Зв'язано це з тим, що надмірна централізація по-
вноважень у сфері виробничих стосунків, в першу чергу,  
у сфері суспільних фінансів, не дозволяє мати в наявності 
в достатній кількості ресурсів, здатних забезпечувати ефек-
тивний розвиток малих територіальних утворень, що вхо-
дять до складу регіонів. У цих умовах виникає невідкладна 
необхідність в обґрунтованому розмежуванні (передачі час-
тини повноважень і фінансових можливостей) з центру в ре-
гіони і нижче на базовий рівень місцевого самоврядування. 
Ці взаємини можуть бути відбиті у відповідній моделі. 

ВИСНОВКИ
Отже, економічне регулювання територіального роз-

витку покликане за допомогою формування найбільш раці-
ональних пропорцій в економіці сприяти якнайповнішому 
використанню елементів продуктивних сил, що є в наяв-
ності, у процесі здійснення стадій суспільного відтворення. 
Для чого необхідний відповідний механізм, що включає ці-
льову спрямованість, методи (інструменти), форми їх вза-
ємодії (організацію) і способи (технологію) дії на характер 
протікання стадій суспільного відтворення. 

У подальшому буде досліджуватися ймовірність по-
будови моделі економічного регулювання розвитку регіону. 
Принципи формування такої моделі повинні передбачати 
настановний принцип розмежування компетенцій, забез-
печення субординації за ієрархією стосунків між рівнями, 
з'єднання загальнодержавних і місцевих (територіальних) 
інтересів, економічну доцільність, фінансове і матеріальне 
забезпечення виконання повноважень, відповідальності, під-
контрольності і підзвітності за виконання повноважень.     
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Колєсніченко А. С. Інституційні основи державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку
Удосконалено теоретико-методичний апарат з метою впорядкування інституційних засад державного регулювання взаємовідносин, що виникають між 
суб’єктами енергоринку в процесі купівлі-продажу електроенергії. Установлено структурно-логічні зв’язки між інституційними факторами економічного роз-
витку і тими функціями держави, на яких ґрунтується державне регулювання взаємовідносин учасників електроенергетичного ринку. На основі еволюційного 
підходу проаналізовано інституційний інструментарій державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку, що враховує специфіку 
його роботи, конкретні умови розвитку і створює науково-методичну базу для формування концепцій, стратегій, програм розвитку ринку електричної енергії на 
державному рівні. Розглянуто та запропоновано шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення процесу державного регулювання міжсуб’єктних від-
носин учасників електроенергетичного ринку з метою підвищення наукової обґрунтованості законопроектів і врахування нагальних проблем при доопрацюванні 
та розробці нових нормативно-правових актів.
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УДК 338.242.4:620.9
Колесниченко А. С. Институциональные основы государственного регулиро-

вания взаимоотношений субъектов электроэнергетического рынка
Усовершенствован теоретико-методический аппарат с целью упорядочения 
институциональных основ государственного регулирования взаимоотноше-
ний, возникающих между субъектами энергорынка в процессе купли-продажи 
электроэнергии. Установлены структурно-логические связи между инсти-
туциональными факторами экономического развития и теми функциями 
государства, на которых основывается государственное регулирование взаи-
моотношений участников электроэнергетического рынка. На основе эволю-
ционного подхода проанализирован институциональный инструментарий 
государственного регулирования взаимоотношений субъектов электроэнер-
гетического рынка, который учитывает специфику его работы, конкретные 
условия развития и создает научно-методическую базу для формирования кон-
цепций, стратегий, программ развития рынка электрической энергии на го-
сударственном уровне. Рассмотрены и предложены пути совершенствования 
нормативно-правового обеспечения процесса государственного регулирования 
межсубъектных отношений участников электроэнергетического рынка с це-
лью повышения научной обоснованности законопроектов и учета насущных 
проблем при доработке и разработке новых нормативно-правовых актов.
Ключевые слова: институт, институциональные основы, государственное 
регулирование, электроэнергетический рынок, субъекты электроэнергетиче-
ского рынка, взаимоотношения субъектов рынка электрической энергии.
Рис.: 4. Табл.: 1. Библ.: 53. 
Колесниченко Анастасия Сергеевна – ассистент, кафедра экономического ана-
лиза и учета, Национальный технический университет «Харьковский политех-
нический институт» (ул. Фрунзе, 21, Харьков, 61002, Украина)
E-mail: anasko86@inbox.ru

UDC 338.242.4:620.9
Kolyesnichenko A. S. Institutional Grounds of State Regulation of Interrelation  

of Subjects of the Electric Energy Market
The article improves the theoretical and mathematical mechanism in order to put in or-
der institutional grounds of state regulation of interrelations that appear between sub-
jects of the energy market in the process of electric energy trade. The article establishes 
structural and logical links between institutional factors of economic development and 
those functions of the state, which the state regulation of interrelations of subjects of 
the electric energy market is based upon. Based on the evolution approach the article 
analyses institutional instruments of state regulation of interrelation of subjects of the 
electric energy market, which takes into account specific features of its operation, spe-
cific conditions of development and creates a scientific and methodical basis for forma-
tion of concepts, strategies and programmes of development of the market of electric 
energy at the state level. The article considers and offers ways of improvement of the 
regulatory and legal provision of the process of state regulation of inter-subject rela-
tions of participants of the electric energy market with the aim of increase of scientific 
justification of draft laws and taking into consideration urgent problems when improv-
ing and developing regulatory and legal acts.
Key words: : institute, institutional grounds, state regulation, electric energy market, 
subjects of electric energy market, interrelations of subjects of electric energy market.
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