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У статті визначено можливостей залу-
чення до публічного врядування експерт-
них спільнот, наукових установ, стей-
кхолдерів публічної політики у вигляді 
бізнес-структур до управління регіо-
нальним економічним розвитком. Проа-
налізовано специфіку різнорідні завдання 
публічного врядування регіонального рівня 
покладаються, які вимагають нових підхо-
дів до інституційної організації. Представ-
лено значення інноваційного потенціалу 
мережних форм демократичного вряду-
вання, яке виступає як потужний чинник 
антикризового управління. Акцентовано 
увагу на можливостях вироблення якісно 
нової економічної політики мережного 
типу в рамках управління економічним роз-
витком регіону. Наголошено на значенні 
мережного підходу до державно-приватної 
співпраці на регіональному рівні як чинника 
забезпечення орієнтації партнерів. На 
основі проведеного аналізу обґрунтовано 
формування інформаційного хабу з широ-
ким доступом та створення мережних 
структурних елементів всередині загаль-
ної мережі врядування.
Ключові слова: регіональний розвиток, 
міжрегіональна економічна співпраця, 

мережне врядування, публічне врядування, 
державно-приватна співпраця.

The article identifies opportunities for involve-
ment in public governance of expert communi-
ties, research institutions, stakeholders of public 
policy in the form of business structures to man-
age regional economic development. The specif-
ics of diverse tasks of public governance at the 
regional level, which require new approaches 
to institutional organization, are analyzed. The 
importance of the innovative potential of network 
forms of democratic governance, which acts as 
a powerful factor in crisis management, is pre-
sented. Emphasis is placed on the possibilities of 
developing a qualitatively new economic policy of 
the network type in the framework of managing 
the economic development of the region. The 
importance of a network approach to public-pri-
vate cooperation at the regional level as a factor 
in ensuring the orientation of partners is empha-
sized. Based on the analysis, the formation of 
an information hub with wide access and the 
creation of network structural elements within the 
general government network are substantiated.
Key words: regional development, interregional 
economic cooperation, network governance, 
public governance, public-private cooperation.

Постановка проблеми у загаль-
ному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями

В умовах масштабних глобальних викликів 
актуалізується проблема диверсифікації 
центрів публічного врядування економічних 
процесів. Централізація та вертикальний 
принцип підпорядкування не повною мірою 
відповідають завданням гнучкого реагування 
на економічний розвиток територій, зміни 
кон'юнктура національних і світових ринків. 
Проблема мережної схеми формування цен-
трів прийняття рішень регіонального роз-
витку та міжрегіональної співпраці виникає 
в умовах трансформації системи публічного 
врядування України. Процеси децентралі-
зації, з одного боку, забезпечують локаль-
ний рівень врядування відповідними ресур-
сами, а з іншого боку – висувають питання 
про ступінь їх відповідальності за економічний  
розвиток. 

В умовах ринкової економіки держава 
не може диктувати економічним суб'єктам 
регіону напрями діяльності та зміни пове-
дінки. Регіональна система публічного вряду-
вання покликана надати умови для розвитку 
бізнесу, усунути перешкоди, висунути при-
йнятні альтернативи та забезпечити інновацій-
ний підхід у стратегічних рішеннях. У зв'язку з 
цим виникає питання можливостей залучення 
до публічного врядування експертних спіль-
нот, наукових установ, стейкхолдерів публіч-
ної політики у вигляді бізнес-структур. Такий 
спосіб вироблення регіональної економічної 
політики забезпечує її близькість до інтересів 
кінцевих споживачів, зворотній зв'язок та опе-
ративність реакції на зовнішні зміни. 

Аналіз останніх публікацій за пробле-
матикою та визначення невирішених 
раніше частин загальної проблеми

Проблеми оптимізації управління регіо- 
нальним економічним розвитком плідно 
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розробляють українські науковці. Зокрема, 
С. Гринкевич та О. Демидюк розробили комп-
лексний організаційно-функціональний підхід 
до дослідження організаційно-економічного 
механізму управління соціально-економіч-
ним розвитком регіону [1], В. Ковальчук ана-
лізує нові підходи до управління соціально-е-
кономічним розвитком регіонів [3], Ю. Папіж 
управління економічним розвитком під-
приємств вугільної промисловості України 
на основі системного підходу [5], І. Скворцов 
та Н. Георгіаді надали увагу моделюванню 
системи управління економічним розвит-
ком підприємства [7], Р. Темиргалієв вивчає 
формування концепції державного управ-
ління соціально-економічним розвитком [8], 
О. Тищенко розкриває особливості кластер-
ного підходу до управління регіональним 
економічним розвитком і перспективи його 
впровадження в Україні [9]. Однак інноваційні 
засоби підвищення ефективності управління 
економікою регіону потребують виявлення 
ключових структурних елементів та найважли-
віших принципів мережного урядування.

Метою статті є встановлення принципів 
та структурних елементів системи публіч-
ного врядування регіонального розвитку. 
Завданням статті є розкриття перспективних 
чинників впровадження мережного уряду-
вання на регіональному рівні.

Виклад основного матеріалу
Формування сучасних систем публічного 

врядування в галузі розвитку економіки регіону 
зустрічає як підтримку серед фахівців, так і кон-
цептуальні виклики галузі у контексті реаліза-
ції проєктів прогнозування траєкторії розвитку, 
програмування інноваційних змін тощо [3]. На 
публічне врядування регіонального рівня покла-
даються різнорідні завдання, що вимагає нових 
підходів до інституційної організації. Мережна 
структура виступає доречною альтернативою 
традиційним ієрархічним схемам врядування. 
Не маючи вираженого центру директивного 
управління, всі функціональні елементи діють 
на основі горизонтального зв'язку та партнер-
ської співпраці. Як вважає О. Крайник, «процес 
управління соціально-економічним розвитком 
регіону – це особливий вид діяльності, який 
здійснюється центральними органами влади, 
місцевими державними органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування. 
Центральні органи державної влади відпові-
дальні за втілення стратегій регіонального еко-
номічного розвитку та їх відповідність стратегіч-
ному розвитку держави загалом для того, щоб 
забезпечити максимально ефективне вико-
ристання потенціалу регіону, з одного боку, та 
загальнодержавні потреби – з іншого» [4, с. 413].

Багатосуб'єктність інноваційного еконо-
мічного розвитку регіону в умовах ринкової 
економіки є додатковою стимулюючою при-
чиною для формування мережних структур 
управління. Залучаючи до мережі публічного 
врядування регіонами інститут місцевого 
самоврядування, здійснюється перерозпо-
діл соціальної відповідальності за прийняття 
рішень та покращується відповідність місце-
вим економічним інтересам. Досить слушно 
О. Крайник називає «органи місцевої влади 
є основними ініціаторами програм економіч-
ного розвитку шляхом залучення загально-
державних та місцевих фінансів, застосування 
регулятивної функції і на цій основі досягнення 
економічного розвитку регіону. Кінцевою 
метою управління соціально-економічним 
розвитком регіону є розроблення та реаліза-
ція програм економічного розвитку регіону, 
які передбачають підвищення життєвого рівня 
населення регіону, ефективне використання 
природно-ресурсного, виробничого, трудо-
вого потенціалу території, оптимальний тери-
торіальний розподіл праці» [4, с. 414].

Можливе стимулювання економічного роз-
витку на регіональному рівні передбачає опа-
нування інноваційними формами організації 
виробництва і надання послуг. Тому, врахо-
вуючи модернізаційних потенціал кластерів 
в економіці регіону, мережна система органі-
зації публічного врядування забезпечує опе-
ративність аналізу та прогнозування проектів 
комплексного економічного розвитку терито-
рій. О. Крайник доречно характеризує «клас-
терний розвиток як чинник активізації регіо-
нальних економічних процесів є характерною 
ознакою сучасного стану управління економі-
кою в адміністративно-територіальних утво-
реннях. Світовий досвід кластеризації еко-
номіки показав, що вона чинить вирішальний 
вплив на процеси посилення конкурентоспро-
можності та прискорення інноваційної діяль-
ності» [4, с. 415].

Забезпечення необхідного рівня координа-
ції дій між різними елементами мережі публіч-
ного врядування забезпечує надання можли-
востей більш чіткої координації менеджменту 
на рівні конкретних територій. В умовах 
децентралізації мережна співпраця між еко-
номічними управліннями і департаментами 
територіальних громад та обласною держав-
ною адміністрацією дає змогу збалансувати 
економічний розвиток регіонів, досягти при-
йнятних показників розвитку не за рахунок 
перерозподілу надходжень до бюджету, а на 
основі нарощування темпів міжрегіональної 
економічної співпраці. О. Петрук вірно харак-
теризує економіку регіонів у сучасній Україні 
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як економіку з незбалансованим розвитком, 
зумовлену «неоднорідністю соціально-еко-
номічного становища окремих частин країни. 
Спостерігається неможливість задоволення 
потреб громадян на рівні регіону, зменшення 
можливостей середньострокового прогно-
зування та неможливість здійснення дов-
гострокового планування, неспроможність 
вирішення всіх питань у рамках договірних 
відносин між органами влади, органами міс-
цевого самоврядування та громадським сек-
тором. Унаслідок цього виникає необхідність 
визначення особливостей управління соціаль-
но-економічним розвитком регіону для макси-
мального підвищення ефективності виробни-
цтва, розвитку соціальної інфраструктури та 
фінансової системи загалом» [6, с. 93]. 

Інноваційний потенціал мережних форм 
демократичного врядування виступає 
як потужний чинник антикризового управління. 
У мережі зменшується час аналізу інформації, 
зникають перешкоди для обрання вірних аль-
тернатив, швидко поширюється позитивний 
досвід. О. Петрук визначає соціально-еко-
номічний розвиток регіонів як об’єктивними 
«(макроекономічні умови, положення регіону 
в суспільному поділі праці, галузева структура, 
географічне положення, природні ресурси), 
так і суб’єктивними факторами – методами 
регіонального управління. В останні роки еко-
номічні реформи показали, що регіони, які 
застосовують прогресивні методи управління 
своїм розвитком, менш схильні до кризових 
явищ. У складних умовах виходу з кризи від-
носну перевагу мали насамперед ті регіони, які 
використовували адекватні методи та інстру-
менти управління своїм розвитком» [6, с. 94].

На основі мережного типу управління еко-
номічним розвитком регіону з'являється мож-
ливість вироблення якісно нової економічної 
політики, в якій менеджмент і стейкхолдери 
перебувають на одному рівні і вступають 
у безпосередній зв'язок. Наявність корот-
кого шляху для зворотного зв'язку вирішаль-
ним чином впливає на реалістичність публіч-
но-управлінського рішення. О. Петрук влучно 
називає мету політики управління соціально-е-
кономічним розвитком регіону: «підвищення 
добробуту та якості життя населення у відпо-
відному регіоні; забезпечення стійких темпів 
якісного економічного зростання; посилення 
конкурентних позицій регіону в країні та світі» 
[6, с. 94]. 

Мережні форми організації економічного 
розвитку регіону дають змогу покращити 
потенціал державно-приватного співпраці. 
Реалізація спільних державно-приватних біз-
нес-проєктів здатна забезпечити комплексну 

модернізацію економічних систем регіону. В 
умовах, коли основні економічні активи пере-
бувають у приватній власності, здатність кор-
поративних суб'єктів включатися у механізми 
врядування на основі представництва власних 
інтересів та узгодження з інтересами терито-
ріальних громад набуває вирішального зна-
чення. Я. Жовнірчик слушно зауважує, що «у 
світовій практиці механізм партнерства біз-
несу і влади став дієвим інструментом, який 
держава ефективно використовує для розв’я-
зання таких актуальних проблем, як залучення 
значних додаткових фінансових ресурсів та 
задоволення внаслідок цього потреб насе-
лення й бізнесу у високоякісних послугах. 
Тобто поєднання активів держави з інвести-
ційними, управлінськими та іншими ресур-
сами приватного сектора дає змогу підвищити 
ефективність інфраструктурних проектів та 
використання потенціалу, який знаходиться 
в розпорядженні суспільства» [2, с.386].

Мережний підхід до державно-приватної 
співпраці на регіональному рівні забезпечує 
орієнтацію партнерів саме на інтереси регі-
онального економічного розвитку та верти-
кальна модель врядування не завжди є орі-
єнтовані на інтереси регіону (див. Н. Чала 
[11]). Я. Жовнірчик висловлює вірну думку що, 
«зберігаючи позицію про найбільш активну 
роль держави в процесі реалізації інвестицій-
них проектів на умовах державно-приватного 
партнерства, немає очевидних положень, 
які заперечують той факт, що підприємницькі 
структури мають бути неактивними учасни-
ками яких-небудь конкретних напрямів і тен-
денцій цього партнерства в сучасній еконо-
міці» [2, с.388]. 

За умови більш чіткого узгодження інте-
ресів структури публічного врядування та 
економічних суб'єктів регіонів, з'являється 
можливість мультиплікаційного ефекту змін, 
тобто поширення позитивного досвіду вря-
дування й співпраці на різні галузі економіки. 
Односпрямованість зусиль надає можливість 
досягнення запланованих показників роз-
витку та підвищення темпів зростання навіть 
за умови несприятливої кон'юнктури ринку. 
Першим пріоритетом Я. Жовнірчик називає 
державну підтримку проєктів з високим муль-
типлікативним потенціалом, тобто «це реаль-
ний шлях не лише зниження інфляційного тиску 
на економіку державних інвестиційних витрат, 
що наростають, але й диверсифікації реаль-
ного сектора. Другий напрям – це реальний 
шлях усунення загрози можливої втрати дже-
рел стійкого зростання виробництва не лише 
в середньостроковій, а і в довгостроковій пер-
спективі» [2, с.390].
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Розбудова економіки знання на регіональ-
ному рівні в Україні передбачає розробку і пого-
дження подібної політики на рівні кожного регі-
ону. Індикатори сталого розвитку у мережному 
типі врядування виступають чинниками оціню-
вання ситуації та регулювання розвитком у син-
хронному режимі та у режимі реального часу. Як 
вважає Н. Чала, «на рівні державного управління 
економічним розвитком країни в глобальному 
просторі рішення необхідно приймати в умовах 
невизначеності, причому вибір ефективного 
рішення без врахування непідконтрольних чин-
ників не можливий, то базою для моделювання 
може бути теорія гри. Невизначеність поро-
джується тим, що різні суб’єкти глобального 
економічного простору переслідують різні цілі, 
а результати будь-якої дії змінюють вплив гло-
бального економічного простору на інших. При 
прийнятті рішення потрібно виробити можливі 
варіанти пропозицій до рішення та обрати з цих 
варіантів той, який згідно з прогнозом дасть 
після реалізації рішення найбільший ефект»  
[12, с. 174]. 

Мережна система публічного управління 
регіональним розвитком надає можливість 
моделювати розвиток економічної ситуації з 
високим ступенем імовірності. Реалістична 
модель зміни економічних показників ґрунту-
ється на інформації, яку надають державні та 
приватні партнери. Також у рамках спільного 
вирішення завдань поєднуються всі ланки дер-
жавного врядування й управління громад. Це 
актуалізує питання формування інформаційного 
хабу з широким доступом та створення мереж-
них структурних елементів всередині загальної 
мережі врядування. Н. Чала доречно закликає 
при моделюванні державного управління еко-
номічним розвитком на рівні регіонів звертати 
увагу на: «по-перше, на необхідність проведення 
узгодженої загальнодержавної та регіональної 
економічних політик. По-друге, на ефективність 
реалізації прийнятих рішень та контроль за їх 
виконанням. По-третє, на оптимальність вико-
ристання необхідних ресурсів» [12]. 

Позитивною особливістю мережної сис-
теми управління регіональним розвитком є 
можливість більш прозорого та відкритого 
обговорення проблем забезпечення еко-
номічного зростання та галузевих інтере-
сів. Можливість якомога широко врахування 
позиції у попередньому проєкті політики з 
регіонального розвитку зменшує імовірність 
штучного гальмування управлінських дій та 
реалізації етапів економічних проєктів у май-
бутньому. Н. Чала слушно наполягає на доціль-
ності формування стабільного внутрішнього 
базису для розвитку, зменшення уразливості 
від зовнішніх негативних впливів, що досяга-

ється за умов розбудови тісних економічних 
відносин між регіонами. також…необхідно 
враховувати інтереси громади та делегувати 
їй повноваження» [12, с. 175]. 

Формування сприятливого економічного 
середовища регіону є основою для зростання 
обсягів інвестицій. Перетворення економіч-
ної системи регіону на основі інноваційного 
мережного підходу дає змогу відмовитися від 
вертикальних узгоджених процедур, усунути 
проблеми контролю й звітності тощо. Н. Чала 
справедливо стверджує, що «пошук шляхів 
зменшення впливу ризиків глобального еко-
номічного простору на економічний розвиток 
країни повертає дослідження до внутрішнього 
середовища. Важливим аргументом на користь 
державного регулювання економічного роз-
витку є необхідність концентрації ресурсів 
для реалізації сучасних проектів» [12, с. 180]. 

Таким чином, мережа структура публічного 
управління регіональним розвитком забезпе-
чує гнучке реагування на виклики. Підвищення 
аналітичного та прагматичного потенці-
алу публічне врядування регіонів є основою 
переваг мережного підходу. Він забезпечує 
долання відомчих бар'єрів, зменшення впливу 
конкуренції, кооперацію підприємств та фор-
мування основи для міжгалузевий співпраці 
не лише на регіональному але й на транс- 
регіональному рівні.

Висновки
Таким чином, публічне управління регіо-

нальним економічним розвитком отримує 
потужні імпульси для перетворення як в умовах 
реформ щодо децентралізації, так і змін струк-
тури глобальної економіки. Мережні принципи 
врядування на регіональному рівні означають 
гнучкість прийняття рішень, наявність кількох 
партнерських інституцій з вироблення публіч-
ної політики, формування міжгалузевої парт-
нерської співпраці та координації дій між уста-
новами регіональної влади. 

Структурними елементами мережної сис-
теми публічного управління регіональними 
процесами на сучасному етапі слід вважати 
державні інституції, локальні самоврядні 
спільноти, експертні структури, представників 
бізнес-середовища провідних корпоративних 
суб'єктів. Зазначене вимагає створення опти-
мальної платформи комунікації на постійній 
основі. Подібною платформою може стати 
агентство регіонального розвитку як інститут 
державно-приватного партнерства в галузі 
стратегічної координації економічних процесів 
регіонального рівня.

Мережна структура врядування включає 
не лише інституційних акторів, але й окремих 
осіб та громадські групи, які можуть артикулю-
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вати інтереси громадськості. Зокрема, пред-
ставники наукової спільноти можуть не нале-
жати до певного регіону і діяти за його межами. 
Перспективою подальшого розгляду проблеми, 
порушеної в даній статті, є вивчення інстру-
ментів міжрегіональної економічної співпраці 
в основних регіонах сучасного світу.
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