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У статті розглянуто основні структурні 
компоненти системи управління збалан-
сованим розвитком територій. Визначені 
функції управління та цільові стратегічні 
установки. Верифіковані принципи управ-
ління збалансованим розвитком терито-
ріальних систем. Деталізовано інстру-
ментарій e розрізі методів державного 
управління. Означено складові механізму 
управління збалансованим розвитком 
територіальних систем.
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територіальна соціально-економічна сис-
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В статье рассмотрены основные струк-
турные компоненты системы управления 
сбалансированным развитием территорий. 
Определены функции управления и целевые 
стратегические установки. Верифициро-
ваны принципы управления сбалансирован-
ным развитием территориальных систем. 
Детализировано инструментарий в разрезе 

методов государственного управления. 
Отмечены базовые составляющие меха-
низма управления сбалансированным разви-
тием территориальных систем.
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витие, территориальная социально-эконо-
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The article deals with the main structural com-
ponents of management system of sustain-
able development of territories. Management 
functions and target strategic installations are 
defined. The principles of sustainable develop-
ment management of territorial systems are veri-
fied. The tools of sustainable development man-
agement are detailed within the methods of state 
management. The basic components of sustain-
able development management mechanism of 
territorial systems are noted.
Key words: sustainable development, territorial 
socio-economic system, management, mecha-
nism, instruments.

Постановка проблеми. Перехід будь-якої сис-
теми від поточного стану до бажаного здійснюється 
за  допомогою  механізму  управління  розвитком. 
Виклики  сучасності  обумовлюють  необхідність 
забезпечення  комплексності  управління  розви-
тком  територіальних  систем,  гармонійно  поєдну-
ючи у цьому механізмі взаємоузгоджені між собою 
аспекти економічного, соціального та екологічного 
розвитку суспільства, що дозволяє створити умови 
переходу до такого стану, за якого не виснажаться 
ані природні, ані людські ресурси, не погіршиться 
стан  довкілля,  не  зменшиться  якість  та  безпека 
життя людей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема збалансованого розвитку привертає остан-
нім часом увагу багатьох українських та зарубіжних 
науковців. Так її дослідженню в Україні присвятили 
свої роботи такі науковці: В. М. Геєць, М. А. Хве-
сик, О. М. Алимов, Я. В. Коваль, Б. М. Данилишин, 
С. В. Козловський та багато ін. Окрім того, збалан-
сований розвиток є об’єктом постійних дискусій на 
різних рівнях державного управління; можливості 
щодо  його  забезпечення  обговорюються  пред-
ставниками бізнес-середовища та  громадськості. 
Разом з тим, реформування територіальної орга-
нізації  влади  на  засадах  децентралізації  зміщує 
акценти  в  механізмі  державного  управління  зба-
лансованим розвитком  та  зумовлює необхідність 
його розгляду комплексно відносно одного з типів 
систем,  які  виділяють  науковці,  а  саме:  систем 
організаційного  типу  [1,  с.  33]  (країна  у  цілому, 
окремі  регіони  та  адміністративно-територіальні 
одиниці  держави:  райони,  міста,  села,  селища, 

добровільно  об’єднані  громади),  позначені 
в межах даного дослідження категорією територі-
альні соціально-економічні системи.

Постановка завдання.  Метою  дослідження 
є систематизація основних структурних компонен-
тів системи управління збалансованим розвитком 
територіальної  соціально-економічної  системи, 
верифікація  принципів,  функцій,  методів,  інстру-
ментів та механізмів.

Виклад основного матеріалу.  У  науковій 
літературі,  як  відмічає  Т.  А.  Приходченко,  скла-
лися три підходи до розуміння сутності управління 
розвитком  регіональних  територіальних  систем. 
По-перше,  управління  розвитком  територій  роз-
глядається,  як  сукупність  економічних,  правових, 
організаційно-управлінських  рішень,  спрямованих 
на  забезпечення  поєднання  інтересів  держави 
й окремих регіонів; по-друге, управління розвитком 
територій тлумачиться, як система цілей і завдань 
органів державної влади та механізмів їх реалізації; 
по-третє, управління – це комплекс законодавчих, 
адміністративних  та  економічних  заходів,  спрямо-
ваних  на  стимулювання  ефективності  соціально-
економічного розвитку територій [2, с. 103].

На  нашу  думку,  управління  збалансованим 
розвитком  територіальної  соціально-економіч-
ної системи варто сприймати, як цілеспрямовану 
діяльність публічного сектору із забезпечення зба-
лансованого розвитку систем організаційного типу, 
побудовану  шляхом  взаємоузгодження  інтересів 
влади, бізнесу, громадськості. Ця цілеспрямована 
діяльність реалізується через такі взаємопов’язані 
функції:  цілепокладання,  аналіз,  прогнозування, 
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планування,  організація,  координація,  мотивація, 
навчання,  облік  і  контроль,  комунікація  та  при-
йняття рішень.

Відтак, у загальному вигляді, базовими функці-
ями управління збалансованим розвитком терито-
ріальної соціально-економічної системи, на нашу 
думку, є такі:

–  визначення  пріоритетів,  цілей,  завдань 
державної  політики,  спрямованих  на  забезпе-
чення  збалансованого  розвитку  територіальних 
соціально-економічних  систем  (країни  у  цілому 
та  її  окремих  адміністративно-територіальних 
одиниць);

–  розробка заходів із реалізації найоптималь-
нішого  варіанту  забезпечення  збалансованого 
розвитку  територіальних  соціально-економічних 
систем та їх запровадження;

–  координація економічної діяльності суб’єктів 
господарювання (організація, мотивація, стимулю-
вання, інформування);

–  моніторинг та контроль за ходом реалізації 
планових заходів із забезпечення збалансованого 
розвитку  територіальних  систем  та  оперативне 
регулювання умов господарювання.

Система управління, як зазначають М. В. Виши-
ванюк [3], О. Ю. Бобровська [4, с. 4], Е. А. Лубашев 
[5,  с.  77],  розглядається,  як  складна  сукупність 
компонентів.  Відповідно  основними  елементами 
системи  управління  збалансованим  розвитком 
територіальної  соціально-економічної  системи 
є  суб’єкти  управління,  об’єкт  управління,  цільові 
стратегічні  установки,  принципи  і  функції  управ-
ління, методи й інструменти управління. Усі зазна-
чені  компоненти  у  тісному  взаємозв’язку  між 
собою формують механізм управління  збалансо-
ваним розвитком територіальної соціально-еконо-
мічної системи.

Суб’єктом  управління  виступають  центральні 
органи державної влади й управління, органи міс-
цевого самоврядування, що співпрацюють з пред-
ставниками  бізнесу  та  громадськості  з  питань 
забезпечення  збалансованого  розвитку  територі-
альної соціально-економічної системи.

Об’єкт управління – те, на що спрямована дія 
суб’єкта  –  процес  забезпечення  збалансованого 
розвитку  територіальної  соціально-економічної 
системи. Його складовими є такі аспекти:

−  економічний – рівень економічного розвитку 
територіальної  соціально-економічної  системи, 
рівень  інвестиційної  активності  в  системі,  рівень 
інноваційності,  тенденції  науково-технічного  про-
гресу, без якого не можливий прогрес і подальше 
функціонування економіки;

−  екологічний  –  екологічний  добробут,  адек-
ватність  заходів  зі  зниження  негативного  впливу 
на навколишнє середовище;

−  соціальний  –  соціально-демографічні  про-
цеси  у  територіальних  соціально-економічних 

системах і рівень життя населення, стан трудових 
ресурсів, якість трудового потенціалу.

Цільові  стратегічні  установки – пріоритети, цілі 
та  першочергові  завдання  із  забезпечення  зба-
лансованого  розвитку  територіальних  систем, 
визначені  з  урахуванням  проблематики  світового 
масштабу на національному, регіональному та міс-
цевому рівні, що задекларовані у законах, постано-
вах, розпорядженнях, стратегічних планах тощо.

На макрорівні в Україні такими є [6; 7, с. 18]: при-
пинення деградації довкілля та перехід до збалан-
сованого природокористування; формування нової 
моделі економіки на засадах невиснажливого від-
новлювального природокористування; поліпшення 
якості  життя  населення;  формування  суспільної 
свідомості,  світогляду  населення  на  засадах  зба-
лансованого  розвитку;  формування  нормативно-
правової  та  інституційної  бази  забезпечення  зба-
лансованого  розвитку;  збереження  національних 
цінностей  і традицій природокористування; захист 
національних інтересів України в процесі глобаліза-
ції; забезпечення участі всіх заінтересованих сторін 
у  формуванні  та  реалізації  політики  збалансова-
ного розвитку; формування та провадження регіо-
нальної політики збалансованого розвитку.

Стосовно  принципів  управління  збалансова-
ним  розвитком,  варто  відмітити,  що  у  науковій 
літературі не вироблено єдиного підходу щодо їх 
переліку. Так, наприклад, Г. Б. Марушевський роз-
глядає головні принципи збалансованого розвитку 
в розрізі таких трьох груп [8, с. 85]:

– загальні принципи: турбота про людей, спра-
ведливість,  охорона  та  відродження  цілісності 
екосистем Землі, повага до природи, загальна від-
повідальність людства за стан довкілля, міжпоко-
лінна рівність, поєднання розвитку суспільства  із 
збереженням довкілля;

–  економічні  принципи:  запобігання,  «забруд-
нювач  платить»,  ліквідація  незбалансованих 
моделей  виробництва  та  споживання,  економне 
та ефективне використання ресурсів, розроблення 
та впровадження екологічно дружніх технологій;

– принципи демократичного управління: участь 
громадськості у прийнятті рішень, посилення ролі 
основних груп населення, зміцнення демократич-
них інституцій на всіх рівнях, забезпечення прозо-
рості  і  підзвітності  державних  установ  та  міжна-
родних  організацій,  ненасильницьке  розв’язання 
конфліктів.

Іншої позиції дотримується Т. А. Приходченко. 
Дослідниця пропонує виділення  таких  груп прин-
ципів [2, с. 53-54]:

−  загальні принципи: системності і багатоварі-
антності розроблюваних рішень; наукової обґрун-
тованості; синергії; динамічності; ефективності;

−  управлінські принципи: економічної безпеки 
(економічної,  інвестиційної,  виробничої,  бюджет-
ної тощо); економічного протекціонізму;
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−  принципи  збалансованості:  сталого  розви-
тку;  пріоритетності  цілей,  які  забезпечують  зба-
лансованість розвитку соціально-економічної сис-
теми; екологічності.

Враховуючи  здобутки  науковців  у  даному 
питанні, на нашу думку, в системі управління зба-
лансованим розвитком територіальної соціально-
економічної системи головними принципами варто 
визнати такі:

–  інтеграції – пошук балансу між економічною, 
соціальною та екологічною складовими розвитку;

–  партнерства – залучення зацікавлених сто-
рін до процесу прийняття рішень;

–  пріоритетності  –  побудова  чіткої  ієрархії 
цілей  збалансованого  розвитку  територіальної 
соціально-економічної системи;

–  комплексності  –  орієнтація  на  досягнення 
згоди в різних сферах та галузях економіки;

–  ефективності  –  здатність  досягти  позитив-
них результатів керуючого впливу як для суб’єкта, 
так  і  для  об’єкта  управління  найраціональнішим 
шляхом при мінімальних витратах;

–  гнучкості  –  реакція  на  постійні  соціальні, 
економічні  та  екологічні  внутрішні  та  зовнішні 
зміни,  що  стосуються  конкретної  територіальної 
соціально-економічної системи;

–  відповідальності – відповідальність суб’єктів 
управління за виконання поставлених завдань або 
бездітність;

–  прозорості – відкритість державної політики 
із забезпечення збалансованого розвитку терито-
ріальної соціально-економічної системи та проце-
дур прийняття управлінських рішень.

В  управлінні  збалансованим  розвитком  тери-
торіальної  соціально-економічної  системи,  як 
і  в  будь-якій  управлінській діяльності,  використо-
вується стандартний набір методів, у межах яких 
згруповано  відповідний  інструментарій  забез-
печення  збалансованого  розвитку  територіаль-
ної  соціально-економічної  системи.  Під  інстру-
ментами  забезпечення  збалансованого  розвитку 
територіальної  соціально-економічної  системи 
мається на увазі  сукупність  заходів економічного 
та правового характеру, за допомогою яких дося-
гаються стратегічні цілі збалансованого розвитку.

З позиції теорії державного управління економі-
кою методи управління збалансованим розвитком 
територіальної соціально-економічної системи за 
формою впливу поділяються на дві великі  групи: 
методи  прямого  та  опосередкованого  впливу. 
Методи  прямого  впливу  безпосередньо  спрямо-
вані  на  досягнення  бажаного  результату. Методи 
опосередкованого  впливу  створюють  сприятливі 
умови  для  досягнення  бажаного  результату  за 
допомогою певних важелів та стимулів.

За  функціональним  призначенням  методи 
управління  збалансованим  розвитком  територі-
альної  соціально-економічної  системи  в  теорії 

державного  управління  об’єднують  у  такі  групи: 
адміністративний,  бюджетний,  податковий,  гро-
шово-кредитний.  Прийоми  впливу,  що  засновані 
на  силі  державної  влади,  утворюють  адміністра-
тивний  метод  управління  збалансованим  розви-
тком  територіальної  соціально-економічної  сис-
теми.  Бюджетний  метод  утворюють  інструменти, 
що  засновані  на  використанні  ресурсів  Держав-
ного бюджету. Грошово-кредитний метод включає 
сукупність заходів впливу на грошову масу у країні 
та обсяг кредитів. Заходи впливу держави на соці-
ально-економічні процеси за допомогою податків 
об’єднуються в податковий метод.

Інструменти  адміністративного  методу  управ-
ління  збалансованим  розвитком  територіальної 
соціально-економічної  системи  являють  собою 
заходи заборони, дозволу та примусу. У свою чергу 
у  їх  складі  можна  виділити  адміністративно-еко-
номічні та адміністративно-правові заходи.  Інстру-
ментами  адміністративного  методу,  яким  власти-
вий  правовий  характер,  є:  нормативно-правове 
забезпечення збалансованого розвитку; державні, 
регіональні  та  місцеві  стратегії  збалансованого 
розвитку;  цільові  програми;  угоди.  Інструментами 
адміністративного  методу,  яким  властивий  еконо-
мічний характер, є: дозволи, обмеження, стандарти 
і норми, орієнтири граничних концентрацій  і вики-
дів; зонування територій, відповідальність при пра-
вопорушеннях  екологічного  характеру,  нанесення 
збитку  в  результаті  забруднення  навколишнього 
середовища,  транскордонна  співпраця  у  соці-
альній,  економічній  та  екологічній  сферах  заради 
досягнення збалансованого розвитку регіонів.

Інструменти  бюджетного  методу  являють 
собою  заходи  управління  збалансованим  роз-
витком,  спрямовані  на  покращення  соціо-еко-
лого-економічної  ситуації  у регіоні  та досягнення 
збалансованого розвитку через використання сис-
теми бюджетних асигнувань. У їх складі виділяють 
субсидії,  дотації,  субвенції,  державні  капітало-
вкладення  у  ліквідні  високотехнологічні  проекти, 
здатні максимально швидко принести очікуваний 
ефект  у  соціальній,  екологічній  сферах  регіонів 
України,  а  також  державне  замовлення  на  висо-
коефективні в екологічному та соціальному плані 
регіональні проекти і технології. Прикладом дота-
цій може бути пряма дотація місцевим бюджетам 
на природоохоронні заходи і регіональну політику 
ресурсоспоживання,  пряма  дотація  регіонам,  що 
змушені  притримувати  промисловий  розвиток. 
Прикладом субвенції є субвенція об’єднаній тери-
торіальній  громаді  на  формування  та  розвиток 
інфраструктури.

Інструментами податкового методу є: податки, 
збори,  податкові  канікули.  Варто  відмітити,  що 
інструменти  даного  методу  здатні  виконувати 
окрім регулюючої здебільшого стимулюючу функ-
цію. У складі таких  інструментів Ю. М. Барський 



33

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

та В. Г. Поліщук [9, с. 67] розглядають податкові 
преференції  для  наукоємних  та  екологоорієнто-
ваних підприємств, що дозволить розширити еко-
логічну продукцію та послуги, забезпечити еколо-
гічну  рівновагу  для  досягнення  збалансованого 
розвитку.

Інструментами  грошово-кредитного  методу 
є кредити, позики, гранти. Прикладом інструментів 
даного методу можуть бути [10, с. 67] податковий 
науковий кредит, який переслідує за мету розвиток 
нових технологій та втілення наукових досягнень; 
податковий  інвестиційний  кредит,  що  націлений 
на  розвиток  інновацій  в  соціальній,  екологічній 
та економічній сферах діяльності.

Разом з тим Л. В. Кривенко відмічає, що недо-
статньо  уваги  у  наукових  колах  приділяється 
ролі  соціальних  інструментів  забезпечення  зба-
лансованого  розвитку.  Як  зауважує  дослідниця, 
інструментам  має  відводитися  провідне  місце 
поряд з  іншими, адже вони орієнтовані на підви-
щення екологічної культури  і досягнення суспіль-
ного  консенсусу  щодо  питань  природокористу-
вання та можуть бути представлені інструментами 
морально-етичного  впливу  й  переконання,  до 
яких  відносять  освіту  і  виховання,  доступність 
інформації, суспільний тиск, переговорні процеси 
й добровільні екологічні погодження, доповнюючи 
цим  самим  адміністративно-контрольні,  правові 
та  економічні  інструменти  [11].  Перспективними 
напрямами  розвитку  соціальних  інструментів 
Л.  В.  Кривенко  визначає  соціальну  мобілізацію 
та  соціальну  звітність.  Під  соціальною  мобіліза-
цією як інструментом сталого розвитку у наукових 
працях  визнається  процес,  за  допомогою  якого 
місцеві  спільноти  спільно  виявляють  пріоритетні 
проблеми,  аналізують  їх  причини  та  наслідки, 
визначають свої сильні  і слабкі сторони, зовнішні 
можливості та загрози, проводять оцінку наявних 
і необхідних ресурсів, приймають рішення щодо їх 
ефективного використання та місцевого розвитку 
в цілому [12].

За  допомогою  основних  елементів  системи 
управління  збалансованим  розвитком  територі-
альної соціально-економічної системи, що розгля-
нуті  вище,  формується  механізм  управління,  що 
відображає, як зазначає Вишиванюк М. В., спосіб 
приведення об’єкта управління до певного бажа-
ного стану [3].

У  механізмах  управління  збалансованим  роз-
витком  територіальної  соціально-економічної 
системи знаходить прояв комбінація інструментів 
управлінського  впливу.  Арсенал  інструментів,  їх 
поєднання, ступінь використання може приймати 
різні  значення  залежно  від  конкретних  завдань, 
рішень, ситуацій.

Складовими механізму управління збалансова-
ним розвитком територіальних систем, наприклад, 
Ватченко О. Б. визначає такі [13, с. 207]: правовий; 

організаційний;  фінансовий;  економіко-інвести-
ційний;  екологічний;  соціальний;  інформаційний. 
Вишиванюк  М.  В.  визначає  дещо  інші  складові 
механізму  управління  збалансованим  розвитком: 
організаційний, економічний, фінансовий, бюджет-
ний,  соціально-психологічний,  адміністративний, 
інституційний, суспільно-політичний та інші [3].

На  нашу  думку,  у  контексті  реформи  децен-
тралізації, що має місце в Україні  та передбачає 
передачу повноважень та ресурсів на місця, поси-
люється актуальність дослідження тих можливос-
тей, які відкриваються перед органами місцевого 
самоврядування  завдяки  реалізації  механізму 
державно-приватного  партнерства  (далі  –  ДПП) 
як  своєрідної  альтернативи  бюджетному  фінан-
суванню  оперативних  цілей  та  завдань  збалан-
сованого  розвитку  територіальних  соціально-
економічних  систем.  Механізм  ДПП  продовжує 
посідати провідне місце у наукових дослідженнях 
зарубіжних вчених,  які  попри його  світове визна-
ння розглядають проблеми доцільності його реа-
лізації  у  світлі  проблем, пов’язаних  із  реалізацію 
«Порядку денного зі сталого розвитку 2030». Про 
це йдеться у роботі таких науковців, як: К. С. Джомо 
(K.  S.  Jomo),  Аніс  Чоудхурі  (Anis  Chowdhury), 
Крішнан Шарм (Krishnan Sharma), Даніель Платц 
(Daniel Platz) [14].

Партнерська  система  відносин  між  державою 
та  приватними  операторами  дозволить  залучати 
додаткові  інвестиційні  ресурси,  оптимально  роз-
поділити ризики, відповідальність і винагороду між 
партнерами. Побудова ефективної системи таких 
взаємовідносин  у  межах  ДПП  сприятиме  залу-
ченню до  процесу  активізації місцевого  розвитку 
приватних  інвесторів  на  умовах  взаємовигідного 
співробітництва та соціального партнерства парт-
нерів. За умови максимальної ефективності парт-
нерських  відносин  активізуються  надходження 
інвестицій у регіони, що, у свою чергу, забезпечать 
їх  соціально-економічний  та  інноваційний  розви-
ток у довгостроковій перспективі.

Висновки з проведеного дослідження. 
Результати проведеного дослідження дозволяють 
сформувати концептуальні положення управління 
збалансованим  розвитком  територіальної  соці-
ально-економічної  системи.  Так  цілеспрямована 
діяльність  публічного  сектору,  побудована  шля-
хом  взаємоузгодження  інтересів  влади,  бізнесу, 
громадськості,  через  комплексне  запровадження 
інструментів  управлінського  впливу  на  процес 
забезпечення  збалансованого  розвитку  реалі-
зується  у  механізмі  управління  збалансованим 
розвитком  територіальної  соціально-економічної 
системи. Важливими аспектами такого управління 
є:  пошук  балансу  між  економічною,  соціальною 
та  екологічною  складовими  розвитку;  залучення 
усіх  зацікавлених  сторін  до  процесу  прийняття 
рішень;  побудова  чіткої  ієрархії  цілей  збалансо-
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ваного розвитку територіальних соціально-еконо-
мічних систем; гнучкість й ефективність управлін-
ських дій та прозорість управлінського впливу.
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