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Секція 3. «ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕССАМИ» 

Н.П. САРАПІНА, магістр кафедри економіки України, Львівського 

національного університету імені Івана Франка, м. Львів, Україна 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО 
ПРОГРАМУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ ЄВРО-
2012 

Державне програмування економічного розвитку регіону вчені 

розглядають, як інструмент реалізації планових цілей, який дозволяє державі 

орієнтувати економіку регіонів через регулярний і комплексний вплив на її 

структуру відповідно варіанту соціально-економічного розвитку в рамках 

ринкового механізму.  Програма характеризується чітко визначеними системою 

заходів і завдань на досягнення намічених у плані (прогнозі) цілей,  узгоджених 

за термінами реалізації та складом виконавців і має на меті вирішення 

важливих проблем розвитку регіону.  

У програмі відображаються основні показники розвитку економіки 

відповідного регіону,  що характеризують найважливіші відтворювальні 

процеси, зокрема використання трудових, фінансових і природних ресурсів,  

виробничих фондів,  споживання населенням матеріальних благ і послуг, 

будівництво об'єктів соціальної інфраструктури та природоохоронного 

призначення, розвиток ринкових структур тощо. 

Визначити напрями підвищення результативності програмування в 

контексті досвіду проведення Євро – 2012. 

Досягнення позитивних  ефектів,  як  результату  використання 

економічного потенціалу, набутого регіонами України у процесі підготовки до 
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Євро–2012,  можливе  за  умови  реалізації  низки  заходів  державної  політики  

в  напрямі модернізації регіональних економічних комплексів, серед яких: 

1. Просування іміджу нашої країни і вітчизняного туристичного 

продукту в Європі та світі;  

2. Покращення інвестиційного клімату за рахунок лібералізації 

регуляторної політики, спрощення системи дозвільних процедур, розвитку 

інституційного середовища; 

3. Забезпечення ефективного використання об’єктів Євро–2012 після 

його завершення за рахунок  подальшого  удосконалення  механізмів  розвитку  

державно-приватного  партнерства, використання на регіональному рівні нових 

управлінських технологій, інструментів концесії, територіальних кластерів, 

поширення соціальної відповідальності бізнесу;  

4. Поглиблення міжрегіональної інтеграції для поширення 

синергетичного ефекту від Євро–2012  на всі області  України,  зокрема шляхом  

узгодження  регіональних  стратегій  і програм  соціально-економічного  

розвитку  окремих  регіонів  з  пріоритетами  державної регіональної політики; 

5. Реалізація нагромадженого людського капіталу, що передбачає: 

 активізацію ринку праці у сфері готельно-ресторанного бізнесу, 

торгівлі та послуг, фінансовій  діяльності,  де  очікується  як  зростання  попиту,  

так  і  суттєве  підвищення професійного рівня фахівців сектора у рамках 

проведення Євро-2012; 

 формування гнучкої системи робочих місць з урахуванням 

пріоритетів прогресивного розвитку господарського комплексу у рамках 

використання Євро-2012; 

 розширення   мереж  доступу  до  системи  професійної  підготовки,  

підвищення кваліфікації  й  перепідготовки,  орієнтованої  на  потреби  Євро-

2012  (за  допомогою моніторингу), що сприятиме задоволенню потреб ринку 

праці; 
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 активізацію  підприємницької  діяльності  та розвитку  гнучких  

форм зайнятості,  що включає  розширення  обсягів  навчання  і  фінансової  

підтримки  безробітних,  які  бажають вести  бізнес  у  контексті  програм  

започаткованих  Євро-2012,  збільшення  кількості самозайнятих і посилення 

підприємницької активності населення. 

Враховуючи окреслені системні проблеми та зважаючи на необхідність 

максимально ефективного використання економічного потенціалу, набутого 

регіонами України під час підготовки до ЄВРО-2012, до стратегічних 

орієнтирів подальшої структурної модернізації регіональних економічних 

комплексів ми повинні віднести: 

 посилення відкритості національної економіки, у т.ч. шляхом 

прискорення заходів структурної євроінтеграції у формі транскордонного і 

прибережного співробітництва, розбудови мережі транспортних коридорів (у 

т.ч. міжнародних) і прикордонних пунктів пропуску, активізації конкретних 

програм формування зони вільної торгівлі з ЄС; 

 просування іміджу нашої країни і вітчизняного туристичного 

продукту в Європі та світі, нарощування кадрового потенціалу туристично-

рекреаційної індустрії, підвищення рівня якості сервісу туристичних послуг; 

 покращення інвестиційного клімату за рахунок лібералізації та 

впровадження регуляторної політики, спрощення системи дозвільних процедур, 

розвитку інституційного середовища; 

 сприяння активізації розвитку приватного бізнесу у функціонуванні 

регіональних економічних комплексів шляхом розробки та втілення у життя 

ефективних регіональних програм підтримки підприємництва та дієвих 

стратегій соціально-економічного розвитку регіонів; 

 забезпечення ефективного використання об’єктів ЄВРО–2012 після 

його завершення за рахунок подальшого удосконалення механізмів розвитку 

державно-приватного партнерства, використання на регіональному рівні нових 
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управлінських технологій, інструментів концесії, територіальних кластерів, 

поширення соціальної відповідальності бізнесу; 

 прискорення структурної модернізації регіональних ринків послуг на 

основі стимулювання науково-освітньої та інноваційної діяльності, підвищення 

якості освіти, використання сучасних управлінських технологій, формування 

інноваційних кластерів; 

 використання набутих інфраструктурних переваг 

конкурентоспроможності приймаючих регіонів для розвитку їхніх 

господарських комплексів на основі вирішення існуючих соціальних проблем, 

подолання бідності, поліпшення якості людського капталу; 

 поглиблення міжрегіональної інтеграції для поширення 

синергетичного ефекту від ЄВРО–2012 на всі області України, зокрема шляхом 

узгодження регіональних стратегій і програм соціально-економічного розвитку 

окремих регіонів з пріоритетами державної регіональної політики. 

З метою імплементації позитивного європейського досвіду впливу 

проведення чемпіонатів Європи з футболу на економічний розвиток регіонів 

України та досягнення значних позитивних ефектів як результату використання 

економічного потенціалу, набутого у процесі підготовки до Євро–2012,на нашу 

думку необхідно реалізувати заходи, спрямовані на: 

1) Просування іміджу України і вітчизняного туристичного продукту в 

Європі та світі. 

2) Покращення інвестиційного клімату за рахунок лібералізації 

регуляторної політики, спрощення системи дозвільних процедур, розвитку 

інституційного середовища. 

3) Забезпечення ефективного використання об’єктів Євро–2012 після його 

завершення за рахунок використання на регіональному рівні нових 

управлінських технологій, інструментів концесії, територіальних кластерів, 

поширення соціальної відповідальності бізнесу. 
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4) Поглиблення міжрегіональної інтеграції для поширення синергетичного 

ефекту від Євро–2012 на всі області України, зокрема шляхом узгодження 

регіональних стратегій і програм соціально-економічного розвитку окремих 

регіонів з пріоритетами державної регіональної політики. 

5) Реалізація нагромадженого людського капіталу. 
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