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Поглиблення процесу ринкових перетворень в Україні потребує
зміни наявних стереотипів господарювання, методів стратегічного
планування, програмування, прогнозування, принципів управління та
механізмів реалізації відповідних заходів. Тому в сучасних умовах
актуалізується проблема формування стратегічних напрямів економічного
регулювання регіонального розвитку.
Основними складовими економічного регулювання регіонального
розвитку виступають (в міру просторово-часового зрізу їх реалізації)
стратегії територіального розвитку, прогнозування і стратегічне планування
розвитку територій, програмування, перспективне (індикативне) планування
територіального розвитку, а також механізм реалізації відповідних заходів.
Мета статті полягає в обґрунтуванні методологічної бази стратегічного планування економічного розвитку регіону (території) в
трансформаційний період шляхом узагальнення наявного наукового
досвіду щодо складових сучасного інструментарію економічного
регулювання регіонального розвитку.
Об'єктом дослідження виступають прояви міжрегіональних
розбіжностей в економічному розвитку регіонів.
Предметом дослідження є стратегічне планування економічного
регулювання регіонального розвитку.
Методологічну базу дослідження і розв'язання проблеми подолання
розбіжностей в економічному розвитку регіонів склала логіка наукового
дослідження, теоретичні напрацювання вітчизняних і зарубіжних вчених,
які спеціалізуються в регіоналістиці.
У статті встановлено, що інструменти регулювання регіонального
розвитку покликані не лише забезпечувати узгодження інтересів і
конструктивні взаємодії між різними учасниками суспільних стосунків
(органами державної та місцевої влади, населенням і структурами
бізнесу), але й згладжувати міжрегіональні відмінності, що мають місце в
економічному розвитку. Визначено, що стратегія регіонального
(територіального) розвитку є певним набором регулятивних заходів,
спрямованих, у першу чергу, на узгодженість спільних дій у визначенні
можливих позитивних перспектив просторово-часових змін у найважливіших
параметрах.

Стратегія розвитку є плановим документом. Він формується в
процесі стратегічного розвитку, суть якого полягає в науковій постановці
цілей, виборі головних пріоритетів (напрямів) розвитку регіону,
визначенні шляхів, якими належить рухатися, відборі потрібних
технологій та інститутів, встановленні необхідної секторної структури
економіки, а також способів вирішення соціальних питань.
____________
Література: 1. Румянцева З. П. Новые реалии территориального управления / З. П. Румянцева, В. Б. Зотов
// Менеджмент в России и за рубежом. – 1999. – № 11. – С. 45–57. 2. Веснин В. Р. Основы менеджмента
/ В. Р. Веснин. – М. : Т.Д. "Элит-2000", 2001. – 440 с. 3. Попович А. М. К вопросу формирования и реализации
стратегии развития промышленности региона / А. М. Попович // Экономика и управление. – 2006. – № 2 (23). – С. 52–
56. 4. Самостроенко Г. М. Потенциал стратегии развития региона / Г. М. Самостроенко // Инновации. – 2003. – № 9. –
С. 27–29. 5. Широв А. Об инструментарии долгосрочного макроэкономического прогнозирования / А. Широв,
А. Янтовский // Экономист. – 2008. – № 2. – С. 31–44. 6. Груздев А. Стратегия развития региона: цели, преимущества,
технология разработки / А. Груздев // Общество и экономика. – 2008. – № 1. – С. 115–120. 7. Татаркин А. Местное
самоуправление в системе стратегий социально-экономического развития регионов России / А. Татаркин, В. Бочко
// Федерализм. – 2008. – № 4. – С. 69–84. 8. Швецов А. Систематизация инструментов перспективного планирования
территориального развития: настоятельная необходимость и конкретные предложения / А. Швецов // Российский
экономический журнал. – 2009. – № 5. – С. 12–47. 9. Новейший словарь иностранных слов и выражений. – Мн. :
Современный литератор, 2003. – 976 с. 10. Економічна енциклопедія : у 3-х т. Т. 2 / редкол. : С. В. Мочерний (відп.
ред.) та ін. – К. : Видавничий дім "Академія", 2001. – 848 с.
Інформація про автора
Медвідь Вікторія Юріївна – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємств Донбаської
національної академії будівництва і архітектури (86123, Україна, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Державіна, 2,
e-mail: viktoriyamedved@mail.ru).

