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З переосмисленням природи ролі і місця різноманітних державних
інституцій в постіндустріальних та інформаційних суспільствах, на перший
план демократичного розвитку країни, виступає нова парадигма
інноваційного механізму публічного управління.

Розуміння інноваційної суті роботи системи державного управління
передусім визначається в поєднанні категоріального змісту основних понять,
що характеризують дане явище, таких як «публічне управління» та
«інновація».

В цілому, управлінський механізм держави можна розглядати як
сукупність різноманітних організаційних та економічних важелів і стимулів,
що забезпечують узгоджену та взаємозалежну взаємодію функціонування
всіх елементів системи для досягнення розроблених цілей. Безперечно, він
включає в себе не тільки організаційно-економічні, а й соціально-правові
методи управління, психологічні та етичні, які звернені насамперед до
людини і впливають на її діяльність. Він являє собою систему, до якої, окрім
інструментів впливу на об'єкт управління, належать також методи, важелі,
політика, відповідне правове, нормативне та інформаційне забезпечення
тощо [1, с. 7].

Державне регулювання регіонального розвитку – головний інструмент
реалізації регіональної політики. Держава в особі органів влади та її
суб'єктів, використовуючи свої конституційні повноваження, діючи в межах
законодавчих норм і приймаючи закони, зобов'язана визначати ступінь
територіальної децентралізації в усіх сферах життєдіяльності суспільства і
вводити механізми її реалізації в інтересах цілісності держави і самостійного
розвитку регіонів. У цьому відображений головний сенс державного
регулювання регіонального розвитку. Держава покликана не управляти
регіонами, а здійснювати регулюючий вплив, тобто визначати загальні умови
їх самостійної діяльності, загальнонаціональні інтереси і пріоритети розвитку
територій. Основний зміст такого регулювання спрямований на
впорядкування територіальної організації відносин з приводу власності,
природних ресурсів і фінансів, причому регулювання відносин щодо кожного
з них відрізняється як процедурно, так і сутністю [2, с. 21].
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Сучасні механізми управління регіональним розвитком можна
об’єднати у дві групи: безпосередні або адміністративно-розпорядчі та
опосередковані, до яких відносяться економічні, техніко-технологічні,
соціальні тощо.

До основних таких механізмів відносяться:  загальні (законодавчо-
нормативний, бюджетного  регулювання, організаційно-
кадрового  забезпечення,  прогнозування  і  програмування регіонального
розвитку); спеціальні  чи цільові  (стимулювання  розвитку  різних  форм
територіальної  організації  продуктивних  сил  –  створення  спеціальних
економічних  зон,  кластерів,  технопарків  тощо). До механізмів управління
регіональним розвитком як визначальних складових державної регіональної
політики України, відносяться: механізм бюджетного регулювання;
інвестиційне регулювання; програмне забезпечення регіонального розвитку;
механізм реформування і регулювання відносин господарювання на
регіональному рівні [3, с. 134]..

Здійснення процесу регіонального управління спрямоване на
забезпечення регіонального розвитку – режим функціонування регіональної
системи, який фокусується на позитивній динаміці параметрів рівня та якості
життя населення, забезпеченні сталим, збалансованим і комплексним
відтворенням соціального, господарського, ресурсного і екологічного
потенціалів території.

При цьому, соціально-економічний розвиток регіону, на нашу дУДКу,
слід розуміти як процес об'єктивної кількісної або якісної зміни
(трансформації) соціальної та/або економічної сфери регіону. Значний
перелік сфер системи управління регіональним розвитком робить процес
багатоцільовим і багатокритеріальним. Цілями соціально-економічного
розвитку регіону є зростання добробуту, ефективність системи якісних
адміністративних послуг, поліпшення освіти і медицини, покращення
навколишнього середовища, рівність можливостей, розширення особистої
свободи, збагачення культурного життя тощо.

Державне управління регіональним розвитком передбачає
використання форм і методів узгодження інтересів між центром і регіонами,
посилення взаємозв'язку між використанням міжрегіональних та внутрішньо-
регіональних матеріальних ресурсів і фінансових потоків, способів
удосконалення механізму державної підтримки соціально-економічного
розвитку регіонів, особливо депресивних. Відповідно, державні механізми
управління регіональним розвитком – це правові,
організаційні  та  економічні  засоби,  за  допомогою  яких  здійснюється
державний вплив на соціально-економічний розвиток регіонів [4, с. 74].

Стосовно до системи публічного управління процес інновації означає
насамперед введення нового в зміст, методи та форми роботи насамперед
всіх владних інституцій. [5,6]

Інновації в системі публічного управління необхідно розглядати як
самостійний клас інноваційних явищ та процесів з власною специфікою та
сферою функціонування. Разом з тим для управлінських інновацій характерні
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і риси інновацій усіх інших типів (формування нових послуг, ринку
управлінських послуг, впровадження нових управлінських технологій,
реалізація нових маркетингових підходів у діяльності органів державного
управління тощо). [7,8]

Використання інноваційних підходів в управлінні регіональним
розвитком на основі застосування різних елементів і типів управління,
поєднання традиційних та інноваційних підходів та методів управління,
максимального врахування поточного стану, потенціалу та інтересів розвитку
конкретних регіонів, може дозволити сформувати обґрунтовану і дієву
систему державного регулювання регіональним розвитком, що здатна
подолати існуючі проблеми та перешкоди в управлінні регіональним
розвитком та вирішити наявні проблеми соціально-економічного розвитку
регіонів.
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