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ÓÄК 332.1

О.В. Кушнірецька, О.М. Демидюк 

Тåîðåòè÷í³ ï³äхîäè äî âèçíà÷åííÿ ñóò³  
îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ìåхàí³çìó óïðàâë³ííÿ  

ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì ðîçâèòêîì ðåã³îíó

Розглянуто концептуальні основи та теоретичні підходи до визначення суті організаційно-
економічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону, проаналізовано суть 
та трактування таких категоріальних складових організаційно-економічного механізму управ-
ління соціально-економічним розвитком регіону, як механізм управління, важелі управління, цілі 
регіонального розвитку. Розглянуто системний та функціональний підходи до визначення змісту 
організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону; окрес-
лена характеристика та здійснена класифікація цілей соціально-економічного розвитку регіону. 
Ключові слова: регіон, управління, механізм, організаційно-економічний механізм, цілі регіонального 
розвитку.1 

Ðîçãëÿäàþ÷è ðåã³îí ÿê áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé òà áàãàòîàñïåêòíèé ôå-
íîìåí óïðàâë³ííÿ ÷åðåç ïðèçìó êîíöåïö³é ðåã³îíó-êâàç³äåðæàâè, ðåã³îíó- êâàç³-
êîðïîðàö³¿, ðåã³îíó-ðèíêó, ðåã³îíó-ñîö³óìó [2, ñ. 14], òåîðåòèêè òà ïðàêòèêè ñôåðè 
óïðàâë³ííÿ ðåã³îíîì ÷àñòî íàøòîâõóþòüñÿ íà ïðîáëåìó ïîøóêó óí³âåðñàëüíîãî 
ñï³ââ³äíîøåííÿ ÿâèù ðèíêîâîãî ñàìîðåãóëþâàííÿ, äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ, 
ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ, ñîö³àëüíîãî êîíòðîëþ òîùî.

Ó õîä³ ñó÷àñíîãî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó âèáóäîâóºòüñÿ ñêëàäíà áàãàòîð³âíåâà 
ñèñòåìà åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí, ó ÿêó ðåã³îí ÿê ñóá’ºêò âñòóïàº ïîðÿä ç ³íøèìè 
ñóá’ºêòàìè âñåðåäèí³ òà ïîçà ìåæàìè ðåã³îíàëüíî¿ ñèñòåìè ç ìåòîþ íàëàãîäæåííÿ 
ðîçâèòêó òà çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ ïîòðåá òà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ðîçâèòêó òà 
ôóíêö³îíóâàííÿ ñóá’ºêò³â âèùîãî ³ºðàðõ³÷íîãî ð³âíÿ. Òàêà áàãàòîãðàíí³ñòü 
âèìàãàº ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ, çäàòíî¿ çàáåçïå÷èòè 
îäíî÷àñíî âèñîêó åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ âñåðåäèí³ 
ðåã³îíó, éîãî ñàìîäîñòàòí³ñòü ³, ç ³íøîãî áîêó, óçãîäæåíó êåðîâàí³ñòü ³ ðîçâèòîê 
ðåã³îíó ó ñï³âïðàö³ ç ³íøèìè ðåã³îíàìè ç ìåòîþ ðîçáóäîâè íàö³îíàëüíî¿ 
åêîíîì³êè òà ãàðàíòóâàííÿ äîáðîáóòó óñ³õ ãðîìàäÿí. 

Бàãàòîãðàííà âçàºìîä³ÿ ó õîä³ çàãàëüíîäåðæàâíîãî òà ðåã³îíàëüíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ, à òàêîæ ð³çí³ ôîðìè ì³æðåã³îíàëüíèõ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ïîâèíí³ 
çàáåçïå÷óâàòè åôåêòèâí³øå ôóíêö³îíóâàííÿ ðåã³îíàëüíèõ åêîíîì³ê ó ñèñòåì³ 
íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, âèáóäîâóâàòè âèñõ³äíó óïðàâë³íñüêó âåðòèêàëü, 
çàáåçïå÷óâàòè ñèñòåìí³ñòü òà ïëèíí³ñòü óïðàâë³ííÿ, íå äîïóñêàòè ïîÿâó 
ðîçðèâ³â ó ðîçìåæóâàíí³ óïðàâë³íñüêèõ ôóíêö³é ÿê íà íàö³îíàëüíîìó, òàê ³ íà 
ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³.

Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ì³íëèâîñò³ åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â, òðàíñôîðìàö³¿ ñóñ-
ï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî òà åêîíîì³÷íîãî ïðîñòîðó ïîâíîö³ííà ðåàë³çàö³ÿ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â ðåã³îíó ëåæèòü ó ïëîùèí³ ïðîâàäæåííÿ ïðîöåñó 
óïðàâë³ííÿ ðåã³îíîì òà áåçïîñåðåäíüî êîíêðåòèçóºòüñÿ ó âèáîð³ îðãàí³çàö³éíî-
åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì ðåã³îíó.

Вèð³øåííþ àêòóàëüíèõ òåîðåòè÷íèõ ³ ïðàêòè÷íèõ ïðîáëåì óïðàâë³ííÿ 
ïðîöåñàìè ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ïðèñâÿ÷åí³ ïðàö³ òàêèõ â³ò÷èçíÿíèõ òà 
çàêîðäîííèõ â÷åíèõ, ÿê Î. Аìîøà, Ë. Аõòàð³ºâà, І. Бàëàáàíîâ, Б. Бóðêèíñüêèé, 
А. Гàëü÷èíñüêèé, В. Гåºöü, Ç. Гåðàñèì÷óê, Б. Äàíèëèøèí, І. Äîë³øí³é, 
В. Кîëîìèé÷óê, Ð. Ìàííàïîâ, Б. Ìàëèöüêèé, Ë. Øåâ÷óê, Ñ. Øóëüö òà ³í. Îäíàê, 
ïîïðè çíà÷íèé íàóêîâèé äîðîáîê àâòîð³â, â³äêðèòèì çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ ñóòí³ñíîãî 
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ðîçóì³ííÿ òà ôîðìóâàííÿ îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì ðîçâèòêîì ðåã³îíó, ùî çäàòíèé çàáåçïå÷èòè åôåêòèâí³ñòü 
óïðàâë³ííÿ ðåã³îíîì, äîñÿãíåííÿ äîâãîòðèâàëî¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ òà 
åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ, àäåêâàòíîãî àíòèêðèçîâîãî ðåàãóâàííÿ ó â³äïîâ³äü íà çì³íó 
åêîíîì³÷íèõ óìîâ ä³ÿëüíîñò³, çàáåçïå÷åííÿ çàãàëüíî¿ ð³âíîâàãè â åêîíîì³÷íîìó 
ðîçâèòêîâ³ ðåã³îíó, ùî çóìîâëþº îñîáëèâó àêòóàëüí³ñòü äîñë³äæóâàíî¿ òåìàòèêè. 

Ç îãëÿäó íà âàæëèâ³ñòü â³äçíà÷åíèõ ïðîáëåì, ìåòîþ ñòàòò³ º ç’ÿñóâàííÿ 
ñóò³ îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì 
ðîçâèòêîì ðåã³îíó, äîñë³äæåííÿ òåîðåòè÷íèõ ï³äõîä³â òà ïðàêòè÷íîãî ðîçóì³ííÿ, 
âëàñíå, îêðåìèõ êàòåãîð³àëüíèõ ñêëàäîâèõ ó ïîíÿòò³ äàíîãî ìåõàí³çìó. Цå 
ñòîñóºòüñÿ, íàñàìïåðåä, ïèòàííÿ òëóìà÷åííÿ ñóò³ òàêèõ êàòåãîð³é, ÿê ìåõàí³çì, 
óïðàâë³ííÿ, ìåõàí³çì óïðàâë³ííÿ, ö³ë³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òîùî.

Óïðàâë³ííÿ º ñâ³äîìèì ö³ëåñïðÿìîâàíèì âïëèâîì ñóá’ºêò³â (åêîíîì³÷íèõ, 
ñîö³àëüíèõ, ïîë³òè÷íèõ òà ³í. â³äíîñèí) íà îêðåìèõ ëþäåé, òðóäîâ³ êîëåêòèâè, 
øèðø³ ñï³ëüíîòè, à òàêîæ íà åêîíîì³÷í³ îá’ºêòè ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ öèìè 
ñóá’ºêòàìè ö³ëåé ³ íàäàííÿ ñòàá³ëüíîñò³ òà äèíàì³÷íîñò³ ðîçâèòêó êåðîâàíèì 
об’єктом. Управління – сукупність процесів планування, організації, координації, 
ìîòèâàö³¿, êîíòðîëþ òà ðåàë³çàö³¿ â³äíîñèí åêîíîì³÷íî¿ âëàñíîñò³ ç ìåòîþ 
äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé [3]; âïëèâ íà ïðîöåñ, îá’ºêò, ñèñòåìó äëÿ çáåðåæåííÿ 
¿õ ñò³éêîñò³ ÷è ïåðåâåäåííÿ â ³íøèé ñòàí â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åíèõ ö³ëåé [4]. 

Çà îäíèì ³ç òâåðäæåíü, ìåõàí³çì óïðàâë³ííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñêëàäîâà ÷àñòèíà 
ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ, ùî çàáåçïå÷óº ä³ºâèé âïëèâ íà ôàêòîðè, ñòàí ÿêèõ îáóìîâëþº 
ðåçóëüòàò ä³ÿëüíîñò³ îá’ºêòà óïðàâë³ííÿ [8]. Ó äàíîìó ðîçóì³íí³ ð³çíîìàí³òí³ñòü 
ôàêòîð³â, ñòàí ÿêèõ íîñèòü ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèé õàðàêòåð ùîäî ðåçóëüòàòó 
ôóíêö³îíóâàííÿ îá’ºêòà óïðàâë³ííÿ, îõîïëþº íàá³ð ôàêòîð³â îðãàí³çàö³éíîãî, 
ñòðóêòóðíîãî, òåõí³÷íîãî, åêîíîì³÷íîãî, àäì³í³ñòðàòèâíîãî, ìàòåð³àëüíîãî, 
ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó. В³äïîâ³äíî, âèä³ëÿþòüñÿ âèäè ìåõàí³çì³â óïðàâë³ííÿ: 
îðãàí³çàö³éíèé, ñòðóêòóðíèé, åêîíîì³÷íèé, ô³íàíñîâèé, ³íôîðìàö³éíèé. 

Îðãàí³çàö³éíèé ìåõàí³çì ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñóêóïí³ñòü óïðàâë³íñüêèõ ä³é, 
ïðèéîì³â ³ ïðîöåäóð, ñïðÿìîâàíèõ íà ðåàë³çàö³þ ôóíêö³é îðãàí³çàö³¿, à òàêîæ íà 
òåîð³þ ³ ïðàêòèêó óïðàâë³ííÿ, çàñíîâàíèõ íà ïð³îðèòåò³ çàãàëüíîîðãàí³çàö³éíèõ 
ïðèíöèï³â ³ âèð³øåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ïðîáëåì [10]. Йîãî ñêëàäîâèìè º 
ïðîåêòóâàííÿ, ñòâîðåííÿ ³ âäîñêîíàëåííÿ ÷èííèõ îðãàí³çàö³éíèõ ñòðóêòóð, 
ðîçìåæóâàííÿ ôóíêö³é óïðàâë³ííÿ, îáîâ’ÿçê³â, ïðàâ ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îêðåìèõ 
ï³äðîçä³ë³â òà âèêîíàâö³â, âñòàíîâëåííÿ ãíó÷êèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ íèìè.

Ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ çóñòð³÷àºòüñÿ òàêå ïîíÿòòÿ, ÿê ãîñïîäàðñüêèé 
(ãîñïîäàð÷èé) ìåõàí³çì. Гîñïîäàðñüêèé ìåõàí³çì âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñóêóïí³ñòü 
îðãàí³çàö³éíèõ ñòðóêòóð ³ êîíêðåòíèõ ôîðì òà ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ, à òàêîæ ïðàâîâèõ 
íîðì, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ðåàë³çóþòüñÿ ÷èíí³ â êîíêðåòíèõ óìîâàõ åêîíîì³÷í³ 
çàêîíè òà ïðîöåñ â³äòâîðåííÿ [11]. Åëåìåíòîì óñüîãî ãîñïîäàðñüêîãî ìåõàí³çìó 
º ô³íàíñîâèé ìåõàí³çì ÿê ñóêóïí³ñòü ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â, åêîíîì³÷íèõ 
âàæåë³â, ôîðì ³ ñïîñîá³â ðåãóëþâàííÿ åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â. Îñòàíí³é ì³ñòèòü 
ó ñîá³ òàê³ êàòåãîð³¿, ÿê ö³íè, ïîäàòêè, ìèòà, ï³ëüãè, øòðàôè, ñàíêö³¿, äîòàö³¿, 
ñóáñèä³¿, êðåäèòíèé ³ äåïîçèòíèé â³äñîòîê, äèñêîíòíà ñòàâêà, òàðèôè òîùî. Ï³ä 
ãîñïîäàðñüêèì ìåõàí³çìîì ðîçóì³þòü òàêîæ ãîñïîäàðñüêó ñèñòåìó, ¿¿ áóäîâó 
(êîìïîíåíòíà, ãàëóçåâà ñòðóêòóðà); ñïîñ³á ³ñíóâàííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ñèñòåìè [5].

Îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì ðîçãëÿäàºòüñÿ [9] ÿê ñóêóïí³ñòü 
îðãàí³çàö³éíî-óïðàâë³íñüêèõ òà åêîíîì³÷íèõ ìåòîä³â, ôîðì, ïðèéîì³â, 
³íñòðóìåíò³â ³ âàæåë³â âïëèâó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ äîñÿãíåííÿ ñèñòåìè ö³ëåé 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Ó ò³ñíîìó çâ’ÿçêó ç îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íèì, 
ãîñïîäàðñüêèì ìåõàí³çìîì óïðàâë³ííÿ ïåðåáóâàº ïîíÿòòÿ âàæåë³â, ðåãóëÿòîð³â 
впливу. Так, економічні регулятори – це економічні важелі, що опосередковано, 
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÷åðåç ìåõàí³çì ³íòåðåñ³â, ä³þòü íà ó÷àñíèê³â åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â, ñóá’ºêòè 
господарювання.  Економічні  важелі  –  інструменти  управління  економікою; 
âêëþ÷àþòü ñèñòåìó ö³í ³ òàðèô³â, ïîäàòêè, ô³íàíñîâî-êðåäèòí³ âàæåë³ òîùî. 
Òåðì³í «âàæåë³» â³äîáðàæàº òîé ôàêò, ùî âîíè âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê çàñîáè 
çì³íè åêîíîì³÷íîãî ñòàíó îá’ºêòà, çä³éñíåííÿ ïîâîðîòó â åêîíîì³ö³ [12]. 

Îòæå, ï³ä îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íèì ìåõàí³çìîì óïðàâë³ííÿ ñë³ä ðîçóì³òè 
ñóêóïí³ñòü îðãàí³çàö³éíèõ ³ åêîíîì³÷íèõ âàæåë³â ³ç ïðèòàìàííèìè ¿ì ôîðìàìè 
óïðàâë³íñüêîãî âïëèâó, ùî çä³éñíþþòü âïëèâ íà åêîíîì³÷í³ ³ îðãàí³çàö³éí³ 
ïàðàìåòðè ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ, ïîë³ïøåííÿ âèêîðèñòàííÿ, 
óäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó, îòðèìàííÿ êîíêðåòíèõ 
ïåðåâàã òà äîñÿãíåííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ çàãàëîì. Ìåõàí³çì óïðàâë³ííÿ 
ïîâèíåí ì³ñòèòè â ñîá³ òàê³ êîìïîíåíòè, ÿê: ö³ë³, ïðèíöèïè ³ çàâäàííÿ 
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Рис. 1. Функціональні складові організаційно-економічного механізму управління 
соціально-економічним розвитком регіону 
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óïðàâë³ííÿ, âàæåë³, ìåòîäè, ôîðìè òà ³íñòðóìåíòè óïðàâë³ííÿ, ³íôîðìàö³éíó 
áàçó òà çàñîáè ¿¿ îïðàöþâàííÿ òà áåçïîñåðåäíüî ñòðóêòóðó óïðàâë³ííÿ.

Ç òî÷êè çîðó ôóíêö³îíàëüíîãî ï³äõîäó, ó ñòðóêòóð³ îðãàí³çàö³éíî-
åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó ïîâèíí³ âèîêðåìëþâàòèñÿ òàê³ ñòðóêòóðí³ ï³äñèñòåìè: 
ñèñòåìà ö³ëåé ³ çàâäàíü, ôóíêö³îíàëüíà ñèñòåìà, ñèñòåìà çàáåçïå÷åííÿ.

Ñèñòåìà ö³ëåé ³ çàâäàíü îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ 
ïîâèííà ì³ñòèòè ö³ë³ ³ îñíîâí³ çàâäàííÿ, íà ÿê³ ñêåðîâóþòüñÿ ä³¿ ùîäî óïðàâë³ííÿ, 
à òàêîæ êðèòåð³¿ âèáîðó ³ îö³íêè, çà ÿêèìè ìîæíà ñóäèòè, ùî çóñèëëÿ 
ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ ïðàâèëüíî ñêåðîâóºòüñÿ íà äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ 
ö³ëåé. Фóíêö³îíàëüíà ñèñòåìà îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó 
óïðàâë³ííÿ âêëþ÷àº óâåñü ìàñèâ ñêëàäîâèõ åëåìåíò³â, ÿêèé ìîæíà ïðîñòåæèòè 
ó ïðîì³æêó â³ä ïîñòàíîâêè ö³ëåé äî ¿õ ê³íöåâîãî äîñÿãíåííÿ, ³ ì³ñòèòü òàê³ 
ñòðóêòóðí³ ï³äñèñòåìè óïðàâë³ííÿ, ÿê ïëàíóâàííÿ, îðãàí³çàö³ÿ, ìîòèâàö³ÿ, 
êîíòðîëü, ìîí³òîðèíã, ðåãóëþâàííÿ òîùî. Ñèñòåìà çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³éíî-
åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó ì³ñòèòü ñóïðîâ³äí³ åëåìåíòè ðåñóðñíîãî, òðóäîâîãî, 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî, íàóêîâî-òåõí³÷íîãî, ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ 
ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ. Çì³ñò êîæíî¿ ç ï³äñèñòåì ïåðåáóâàº ó çàëåæíîñò³ â³ä 
ñôåðè, ìàñøòàá³â, ³ºðàðõ³÷íî¿ ïîçèö³¿ äîñë³äæóâàíîãî îá’ºêòà óïðàâë³ííÿ, ì³ðè 
âçàºìîâïëèâó çîâí³øíüîãî ùîäî îá’ºêòà óïðàâë³ííÿ ñåðåäîâèùà ³ ðåçóëüòàò³â 
ä³ÿëüíîñò³ äàíîãî îá’ºêòà óïðàâë³ííÿ .

Îòæå, îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê êîìïëåêñíó 
ñèñòåìó, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ñèñòåìè ö³ëåé ³ çàâäàíü, ôóíêö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè ³ ñèñòåìè 
çàáåçïå÷åííÿ óïðàâë³ííÿ, ùî óòâîðþþòü ðåçóëüòóþ÷ó ñóêóïí³ñòü îðãàí³çàö³éíèõ 
³ åêîíîì³÷íèõ âàæåë³â âïëèâó íà åêîíîì³÷í³ ³ îðãàí³çàö³éí³ ïàðàìåòðè îá’ºêòà 
óïðàâë³ííÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ óïðàâë³ííÿ ³ îòðèìàííÿ îá’ºêòîì 
âèçíà÷åíèõ ïåðåâàã. Îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì óïðàâë³ííÿ ðåã³îíîì 
º ìåõàí³çìîì âçàºìîçâ’ÿçêó îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè óïðàâë³ííÿ, îðãàí³çàö³¿ 
ïðîöåñ³â ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç ìåòîäàìè, ïðèéîìàìè ³ ïðàâèëàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, 
ñïðÿìîâàíèìè íà éîãî íàéåôåêòèâí³øå ôóíêö³îíóâàííÿ ³ ðîçâèòîê [10]. Ç òî÷êè 
çîðó ðîçãëÿäó ñòðóêòóðè îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó ìîæëèâèì º 
âèä³ëåííÿ éîãî ñèñòåìíèõ ñêëàäîâèõ (ðèñ. 2).

Кîíöåïö³ºþ äåðæàâíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè êàòåãîð³ÿ «ðåã³îíàëüíèé 
ðîçâèòîê» âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ïîçèòèâíà äèíàì³êà ïðîöåñó ñîö³àëüíèõ, åêîíîì³÷íèõ, 
åêîëîã³÷íèõ, ãóìàí³òàðíèõ, åòíîíàö³îíàëüíèõ çì³í ó â³äïîâ³äíèõ ðåã³îíàõ, ÿê 
ñêëàäîâà çä³éñíåííÿ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó êðà¿íè â³äïîâ³äíî 
äî ñôîðìóëüîâàíèõ ö³ëåé [13]. Çàâäàííÿìè îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî 
ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì ðîçâèòêîì ðåã³îíó º: çðîñòàííÿ 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ òà ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ðåã³îíó; ³ííîâàö³éíèé 
ðîçâèòîê âèðîáíè÷î¿ òà íåâèðîáíè÷î¿ áàçè ðåã³îíó; ðîçâèòîê ïð³îðèòåòíèõ 
ãàëóçåé åêîíîì³êè ðåã³îíó; àêòèâ³çàö³ÿ ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³ â ðåã³îí³; ðîçâèòîê 
³íñòèòóö³éíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ðåã³îíó òîùî.

К³íöåâîþ ìåòîþ îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèì ðîçâèòêîì ðåã³îíó ìàº áóòè çðîñòàííÿ ð³âíÿ òà ÿêîñò³ æèòòÿ 
íàñåëåííÿ ðåã³îíó, çîêðåìà ÷åðåç ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çàéíÿòîñò³, àìïë³òóäè ä³ëîâî¿ 
àêòèâíîñò³ òà ñòàíäàðò³â ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, çðîñòàííÿ îáñÿã³â âàëîâîãî 
ðåã³îíàëüíîãî ïðîäóêòó, òîùî. Ìåõàí³çì óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì 
ðîçâèòêîì ðåã³îíó ñêåðîâóºòüñÿ íà ìàêñèìàëüíå ðîçêðèòòÿ ïîòåíö³àëó ñòàëîãî 
ðîçâèòêó êîæíîãî ðåã³îíó, óñóíåííÿ ÷è êîðåêö³þ òèïîâèõ äëÿ êîæíîãî ðåã³îíó 
îñîáëèâîñòåé ðåñóðñíîãî, ñîö³àëüíîãî, åêîíîì³÷íîãî, ³ñòîðè÷íîãî, åêîëîã³÷íîãî 
õàðàêòåðó, ùî ñòîÿòü íà çàâàä³ ôîðìóâàííÿ ïîâíîö³ííîãî ³ çáàëàíñîâàíîãî 
ñåðåäîâèùà æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Îñîáëèâèé àêöåíò ó äèíàì³ö³ ðîçâèòêó 
ðåã³îíó ñòàâèòüñÿ íà òàê³é éîãî õàðàêòåðèñòèö³, ÿê ñòàë³ñòü. Íàóêîâö³ âèçíà÷èëè, 
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ùî ñòàë³ñòü ðîçâèòêó ñòàëà àêòóàëüíèì ïèòàííÿì ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
â³äòâîðåííÿ ó çâ’ÿçêó ç éîãî ñòðàòåã³÷íèìè îð³ºíòèðàìè ó äîâãîòåðì³íîâîìó 
ïåð³îä³ òà âèõîäÿ÷è ç ðåàë³é ïðèðîäíî-ðåñóðñíèõ îáìåæåíü, ÿê éîãî íàñë³äê³â, ùî 
ñòàþòü äåäàë³ îáòÿæëèâ³øèìè ³ çàãðîçëèâ³øèìè äëÿ íüîãî [7]. Îäíèì ç àñïåêò³â 
îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì 
ðîçâèòêîì ðåã³îíó º çàïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè éîãî ìîí³òîðèíãó, ùî ïåðåäáà÷àº 
âèêîðèñòàííÿ êîìïëåêñó ³íäèêàòîð³â òà ïîêàçíèê³â, íà îñíîâ³ ÿêèõ ìîæíà íàäàòè 
îá’ºêòèâíó îö³íêó ðåçóëüòàòèâíîñò³ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé òà çàâäàíü. 
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Вèçíà÷åííÿ ö³ëåé òà çàâäàíü ç óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì ðîçâèòêîì 
ïåðåäáà÷àº îêðåñëåííÿ ñîö³àëüíèõ, åêîíîì³÷íèõ, åêîëîã³÷íèõ ö³ëåé ðîçâèòêó 
òåðèòîð³¿, ¿õ óçãîäæåííÿ ó ãàëóçåâîìó òà òåðèòîð³àëüíîìó àñïåêòàõ. Ñèñòåìà ö³ëåé 
ïîâèííà âðàõîâóâàòè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ö³ë³ âñüîãî ðåã³îíó, çàáåçïå÷óâàòè 
ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ éîãî ïðèðîäî-ðåñóðñíîãî òà ñîö³î-åêîíîì³÷íîãî 
ïîòåíö³àëó, à òàêîæ â³äïîâ³äàòè ãåíåðàëüí³é ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ðåã³îíó òà 
ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó äåðæàâè çàãàëîì. Ц³ë³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó 
ðåã³îíó ìîæóòü íîñèòè ñòðàòåã³÷íèé ³ òàêòè÷íèé õàðàêòåð, ðåàë³çîâóâàòèñÿ ó 
äîâãî- ÷è êîðîòêîòðèâàëîìó ïåð³îä³ (ðèñ. 3). 

Фîðìóâàííÿ îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèì ðîçâèòêîì ðåã³îíó îáóìîâëþºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòþ ïðèâåäåííÿ â ä³þ ³ 
çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ êîìïëåêñíî¿ ñèñòåìè ðîçâèòêó ðåã³îíó. 
ßê îñíîâó ä³ºçäàòíîñò³ äàíîãî ìåõàí³çìó ñë³ä ðîçãëÿäàòè âçàºìîâ³äïîâ³äí³ñòü ö³ëåé, 
çàâäàíü ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ç ìåòîäàìè, çàñîáàìè äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ³ óïðàâë³íñüêèìè 
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духовних потреб населення регіону 

 Забезпечення високих рівнів зайнятості 
працездатного населення  

 Вирішення питань житлового забез-
печення населення 

 Налагодження та розвиток фінансової, 
інженерної, інституційної інфра-
структури 

 Вирішення питань урбанізації та 
розвитку малих та середніх міст 
регіону 

Рис. 3. Характеристика та класифікація цілей соціально-економічного розвитку регіону 
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ð³øåííÿìè. Îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì ðåãóëþâàííÿ ðåã³îíàëüíîãî 
ðîçâèòêó ïîâèíåí [9]: ´ðóíòóâàòèñÿ íà äåìîêðàòè÷íèõ ïðèíöèïàõ óïðàâë³ííÿ, ùî 
äàþòü çìîãó åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè âñ³ íàÿâí³ ðåçåðâè; îðãàí³÷íî âïèñóâàòèñÿ â 
åêîíîì³÷íó, ïîë³òè÷íó òà îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó äåðæàâè; áóòè ãíó÷êèì, çäàòíèì 
ïåðåáóäîâóâàòèñÿ ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè ðîçâèòêó êîæíîãî ñåëèùà, ì³ñòà, ðàéîíó. 

Îñîáëèâî àêòóàëüíèì ó ïåð³îä êðèç ñòàº òàêà õàðàêòåðèñòèêà îðãàí³çàö³éíî-
åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì ðîçâèòêîì ðåã³îíó, 
ÿê ãíó÷ê³ñòü. Гíó÷ê³ñòü ðåã³îíàëüíî¿ ñòðóêòóðè îçíà÷àº çäàòí³ñòü ¿¿ åëåìåíò³â 
çì³íþâàòè ñâîþ âíóòð³øíþ ñòðóêòóðó ³ âëàñòèâîñò³ ñêëàäîâèõ, ìîæëèâ³ñòü ¿õ 
ñàìîâäîñêîíàëþâàòèñÿ áåç çì³íè çàãàëüíî¿ ñòðóêòóðè åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó [1]. 
Ïðî ãíó÷ê³ñòü ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ ìîæíà ñóäèòè ç â³äíîøåííÿ ÷èñëà ñâîº÷àñíèõ 
âèêîíóâàíèõ óïðàâë³íñüêèõ ä³é äî çàãàëüíîãî ÷èñëà, ùî âèíèêàþòü çà ïåâíèé 
³íòåðâàë ÷àñó â ñèëó ä³¿ íåñòàíäàðòíèõ ñèòóàö³é, çì³íè òåõíîëîã³¿ ïðèéíÿòòÿ 
ð³øåíü. Щî âèùèé ñòóï³íü ãíó÷êîñò³ ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ, òî á³ëüøà éìîâ³ðí³ñòü 
òîãî, òî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê ðåã³îíó ìåíøå â³ä÷óº íåãàòèâí³ âïëèâè 
êðèçîâî¿ ôàçè ðîçâèòêó ³ ë³ïøå âèáóäóº ñâîþ ïîäàëüøó ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó. 

Ó êîíòåêñò³ ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó 
óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì ðåã³îíó ïåðåäáà÷àºòüñÿ ñêëàäàííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ ñèñòåìè 
ïðîãðàì òà ïðîåêò³â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Ïðîãíîçí³ òà ïðîãðàìí³ 
äîêóìåíòè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ðîçðîáëÿþòüñÿ íà îñíîâ³ 
êîìïëåêñíîãî àíàë³çó äåìîãðàô³÷íî¿ ñèòóàö³¿, ñòàíó âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíîãî, 
âèðîáíè÷îãî, íàóêîâî-òåõí³÷íîãî, òðóäîâîãî ïîòåíö³àëó, êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ 
åêîíîì³êè, îö³íêè äîñÿãíóòîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó åêîíîì³êè ³ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè òà 
ç óðàõóâàííÿì âïëèâó çîâí³øí³õ ïîë³òè÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ òà ³íøèõ ôàêòîð³â ³ 
î÷³êóâàíèõ òåíäåíö³é çì³íè âïëèâó öèõ ôàêòîð³â ó ïåðñïåêòèâ³ [6]. Вàæëèâèì 
ìîìåíòîì ðåàë³çàö³¿ íàêðåñëåíèõ ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó 
ðåã³îíó º ïðàâèëüíà îðãàí³çàö³ÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ, êîíòðîëþ ³ ÷³òêå âèçíà÷åííÿ 
ñôåð â³äïîâ³äàëüíîñò³ êîæíîãî ³ç âèêîíàâö³â ïðîãðàìè.

Ïðîâåäåíèé àíàë³ç îñíîâíèõ êîíöåïòóàëüíèõ ï³äõîä³â òà òåîðåòè÷íèõ óçàãàëüíåíü 
ùîäî âèçíà÷åííÿ ñóò³ îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèì ðîçâèòêîì ðåã³îíó äîçâîëèâ àâòîðàì âèä³ëèòè ôóíêö³îíàëüíó òà 
ñèñòåìíó ñêëàäîâó äàíîãî ìåõàí³çìó, îêðåñëèòè íèçêó õàðàêòåðèñòèê îñòàííüîãî. 
Íà îñíîâ³ ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ ñòàº ìîæëèâèì âèð³øåííÿ ïîäàëüøèõ çàâäàíü 
ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì ðîçâèòêîì ðåã³îíó. Ñåðåä ïåðøî÷åðãîâèõ çàõîä³â ó äàíîìó 
íàïðÿìêó º ðîçïîä³ë ïîâíîâàæåíü, ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â ùîäî âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ 
çàâäàíü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó ì³æ â³äïîâ³äíèìè ³ºðàðõ³÷íèìè 
ð³âíÿìè óïðàâë³ííÿ, îá´ðóíòóâàííÿ íàäàíèõ ïîâíîâàæåíü â³äïîâ³äíèì ô³íàíñîâèì 
çàáåçïå÷åííÿì òà íàëàãîäæåííÿ ä³ºâî¿ ñèñòåìè êîíòðîëþ ÿêîñò³ îðãàí³çàö³éíî-
åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì ðîçâèòêîì ðåã³îíó.
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Кушнирецкая О.В., Демидюк О.М. Теоретические подходы к определению сути организационно-
экономического механизма управления социально-экономическим развитием региона. 

Рассматриваются концептуальные основы и теоретические подходы к определению сути 
организационно-экономического механизма управления социально-экономическим развитием ре-
гиона, анализируется суть и трактовка таких категориальных составляющих организацион-
но- экономического механизма управления социально-экономическим развитием региона, как меха-
низм управления, рычаги управления, цели регионального развития. Рассматривается системный 
и функциональный подходы к определению содержания организационно-экономического механиз-
ма управления социально-экономическим развитием региона; очерчивается характеристика и 
проводится классификация целей социально-экономического развития региона. 
Ключевые слова: регион, управление, механизм, организационно-экономический механизм, цели 
регионального развития.

Kushniretska O.V., Demydiuk O.M. Theoretical Approaches to Determination of Organizational and Economic 
Mechanism of Regional Socio-Economic Development Management. 

Conceptual bases and theoretical approaches to determination of organizational and economic mechanism 
of management of regional socio-economic development are examined; essence and interpretation of 
such categorial constituents of organizational and economic mechanism of management of regional 
socio-economic development as management mechanism, management levers and aims of regional 
development are analyzed. System and functional approaches to determination of maintenance of 
organizational-economic mechanism of management of regional socio-economic development are 
examined; description and classification of aims of regional socio-economic development are outlined; 
classification of aims of socio-economic development is conducted.
Keywords: region, management, mechanism, organizational-economic mechanism, aims of regional 
development. 

Íàä³éøëî 07.09.2010 ð.


	re201003

