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И статті розлядасться публічний менеджмент соціаіьію-економічного комплексу гірських 
територіїі Карпатського регіону в ринкових умовах. Обгрунтованаі переваги соціичьио-екопомічного 
комплексу та запропонована його структура, яка забезпечить результативність заходів управління. 
І'озкрито сутність публічного менеджменту та вплив на соціильпо-екопомічний компчекс гірських 
територій, який буде сприяти його розвитку. 
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Значна частина гірських територій України, в тому числі Карпатського регіону, 
виявилася неспроможною ефективно функціонувати та розвиватися в ринкових умовах. 
Гірські території різняться своїм специфічним географічним розташуванням, слабо 
розвиненою інфраструктурою та відмінними видами господарської діяльності. Якщо 
розробка стратегій соціально-економічного розвитку територій Закарпатської, Івано-
Франківської, Львівської та Чернівецької областей включно до 2020 р. насамперед є 
процесом погодження і встановлення основних цілей з урахуванням чинників 
внутрішнього і зовнішнього середовища, то їх реалізація - адміністратнвно-управлінська 
діяльність, деталі якої залежать від багатьох конкретних факторів і яка повинна 
базуватися на принципах стратегічного менеджменту соціально-економічним комплексом 
цих територій 11; 2; 3: 4]. 

Перевага соціально-економічного комплексу, в тому, що його ефективність вища за 
сумарну ефективність компонентів, які функціонують ізольовано (і негативні наслідки 
цього ми бачимо протягом останніх років). Структура цього комплексу починає 
формуватися тоді, коли гірська територія перестае бути випадковим чинником його 
розвитку і коли внаслідок розташування компонентів на гірській території у сполуки 
з'являються додаткові якості щодо його соціально-економічного спрямування (рис. 1). 

Соціально-економічний розвиток гірських територій насамперед спирається на три 
основні фактори: природно-ресурсний потенціал гірських території! і можливості його 
оптимального використання; фінансове забезпечення суб'єктів економічної діяльності як 
можливості впливу з боку регіональної та місцевої адміністрацій; організаційно-правове 
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забезпечення ефективної діяльності всіх галузей соціально-економічного комплексу 
гірських територій. 

Рис. І. Структура соціально-економічного комплексу гірських територій 
(складено автором) 

Тому для ефективного вирішення завдань розвитку соціально-економічного 
комплексу гірських територій (так само як інших територій) необхідно оцінювати 
ситуацію в економіці, оптимально використовувати існуючі ресурси, виявляти сильні і 
слабкі сторони території і в підсумку приймати обгрунтовані управлінські рішення. Однак 
це можливо успішно здійснювати лише за відповідної системи менеджменту [5]. здатної 
забезпечити як інформаційно-аналітичну (об'єднання ключових елементів діагностики для 
підготовки рішень), так і організаційно-інфраструктурну (чіткий розподіл обов'язків, 
ефективність комунікацій, узгодження дій залучених сторін) складові управлінської 
діяльності органів виконавчої влади. 

Для виконання функцій публічного менеджменту гірськими територіями, реалізації 
державної гірської політики у складі місцевих держадміністрацій існують відповідні 
структурні підрозділи - департаменти, управління, відділи економіки (надалі -
управління) тощо. Функції цих служб досить широкі й виходять за межі лише прогнозно-
планової роботи. Основними завданнями публічного менеджменту економіки місцевих 
державних адміністрацій г: забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку 
областей, і, зокрема, їх депресивних районів, до яких належать гірські території, - 10 в 
Закарпатській, 3 у Чернівецькій, 6 в Івано-Франківській та 3 у Львівській |6, с. 24|. 
Названі структурні підрозділи зобов'язані сприяти проведенню економічних реформ, 
забезпеченню раціонального використання виробничо-технічного потенціалу, природних, 
трудових і фінансових ресурсів. Публічний менеджмент у сфері економіки виконує також 
певні функції щодо реалізації міжнародних та зовнішньоекономічних зв'язків в системі 
Карпатського Єврорегіону. 

Діяльність місцевих органів виконавчої влади у напрямах, передбачених стратегіпо 
розвитку соціально-економічного комплексу гірських територій, маг створити умови для 
заохочення та спрямування дій гіідгіригмств, приватних осіб, громадських та самоврядних 
організацій згідно передбачених цілей, пріоритетів та завдань. Тобто, реалізація стратегії 
маг стати результатом злагоджених загальних зусиль, консолідуючим чинником для усіх 
конструктивних сил. Для ефективної реалізації завдань розвитку соціально-економічного 
комплексу гірських територій важливо залучити недержавні інституції регіонального і 
місцевого значення. Такі інституції мають підвищити роль і відповідальність 
територіальних громад, приватних підприємців та кожного громадянина за розвиток 
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г;рських територій, забезпечити їм можливість реальної участі і впливу на вирішення 
важливих проблем їх розвитку. 

Значну допомогу в реалізації стратегії, програм, проектів розвитку різних галузей 
економіки й соціальної сфери гірських територій, в тому числі рекреаційної і туристичної 
індустрії, надають Асоціації сприяння економічному і соціальному розвитку 
досліджуваних областей. Вони постійно проводять практичні семінари для недержавних 
організацій гірських районів областей, а також органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування з питань соціально-економічного розвитку, навчання та підвищення 
кваліфікації фахівців у цій галузі. Зокрема за сприяння Асоціації економічного розвитку 
Івано-Франківщини (АЕІ'ІФ) упродовж її діяльності (створена у 1997 р.) було реалізовано 
56 проектів у галузі економічного і соціального розвитку регіону та її громад [7]. 

Активно співпрацюють з місцевими органами виконавчої влади Агенції 
регіонального розвитку, які розробляють програми сталого розвитку територій і 
підтримують економічні, соціальні та культурні ініціативи громад. За останні роки 
громадськими організаціями реалізовано десятки локальних проектів, що засвідчили 
значну роль громадського сектора в пошуку перспективних шляхів розвитку гірських 
територій. 

Помітну роль відіграг Українська Національна Рада Карпатського Свро-регіону, 
створена 29 липня 2008 р. Вона сприяг напрацюванню пропозицій щодо державної 
гірської політики для української сторони у Карпатському Єврорегіоні, підготовці 
пропозицій щодо спільних планів дій центральних та місцевих органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування з метою збалансованого розвитку гірських територій 
Карпатського регіону [8|. 

Дігвим важелем впливу на підвищення ефективності партнерства органів місцевої 
влади із недержавними організаціями стало надання представникам галузевих рад 
підприємців права брати участь у проведенні щорічної оцінки виконання посадовими 
особами покладених на них завдань і обов'язків, пов'язаних із регулюванням 
підприємницької діяльності [9]. Станом на І січня 2010 р. лише в Івано-Франківській 
області діяло 65 місцевих рад підпригмців [7]. 

Процесу взаємодії місцевих органів виконавчої влади і громадських організацій 
сприяють різні форми дорадчого характеру (загальні збори, засідання, наради) і наочного 
характеру (угоди, п і л о т і проекти, бізнес-плани). У результаті партнерської взагмодії 
ОДА і РДА, бізнесу та громадськості забезпечується дієвість та результативність процесу 
публічного менеджменту розвитком соціально-економічного комплексу гірських 
територій. Партнерство органів державної влади, бізнесу та громадськості має достатньо 
широкий діапазон можливих форм співпраці - від обміну інформацією до здійснення 
спільних проектів. Функції представників цих інституцій, переважно сфери їх інтересів, 
збігаються, тому їх взаємодія в стані забезпечувати сталий і збалансований соціально-
економічний розвиток гірських територій. 

Слід зазначити, що перший рівень публічного менеджменту соціально-
економічного комплексу гірських територій забезпечується керівними органами 
обласних рад та ОДА областей Карпатського регіону, дорадчими органами яких 
виступають Координаційні комітети з управління процесом реалізації стратегій соціально-
економічного розвитку цих регіонів. До їх складу входять делеговані керівники обласних 
органів державної влади і місцевого самоврядування, керівники підприємницький 
структур, представники наукових установ та громадських організацій. Завдання 
Координаційних комітетів полягає у здійсненні загальних функцій управління, 
забезпеченні організаційно-методичних основ реалізації стратегій, підготовці 
пропозицій щодо зміни або коригування стратегічних напрямів розвитку територій. 

Другий рівень публічного менеджменту забезпечується відповідними комісіями 
обласних рад та галузевими управліннями облдержадміністрацій, дорадчим}) органами 
яких виступають Групи стратегічного управління за встановленими стратегіями, 
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пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку областей та їх гірських 
територій. 

Отже, створення ефективних організаційних структур управління розвитком 
соціально-економічного комплексу гірських територій із залученням наукових, 
консалтингових, інших підприємницьких структур і громадських організацій мають 
сприяти сталому розвитку цих територій. Головним критерієм результативності 
управлінської діяльності є рівень ефективності керованих об'гктів. Його сутність визначає 
сукупність всіх видів ресурсів, якими володіють і які використовують місцеві органи 
виконавчої влади з метою збільшення соціально-економічного потенціалу гірських 
територій. Адже пріоритетами розвитку соціально-економічного комплексу гірських 
територій є розвиток і розбудова інфраструктури: розвиток наукомістких, енергоощадних, 
високотехнологічних та екофільних виробництв: розвиток традиційного гірського 
сільського господарства; відродження та розвиток традиційних промислів і 
ремесел: здійснення заходів із збереження, збалансованого використання і відтворення 
біологічного та ландшафтного різноманіття: розвиток та екологічно збалансоване ведення 
рекреації та туризму. 
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$ о ( п і к о \ а ¥и.V. 
І'ІіІ), Аззосіаіе РгоГеззог 

Зітоп Ки:пеІ5 КИагкіу іїаііопаї Цпімепііу о/ Есопотісз 

Т Н К Е Е " Б " О Р С К Е А Т І У Е М А ^ С Е М Е І М Т : О Е Р І М Т І О І \ , 
О Е У Е Ь О Р М Е М Т А ^ О І 8 Т К І В І І Т К Ж 

Арргоасіїех Іо /Не дфпіїюп сгеаІМІу, сгеаіпе тапа^етеп! Нте Ьееп сопхії/егеїі. ТНе гпіе апіі ііеуеіорпіепі 
о/сгеаШе пшпацепіепі іп пюііегп есопоту Нте Ьееп ііе/теїі. ТНе таіп/еаіигез <>( тта<1ауя сгеаііге типацетепі 
Науе Ьееп ргехепіеи. 

Кеу коггІ!. Сгеаїтіу, сгеиііуе пшпицепкпі, сгеаііге Іуре тапацег. 
§осіе(у із сІіагі£Іп£ іп Іагде раїТ Ьесаизе \уе \уап( іі. Могєоуєг, іНезе сііап^ез аге поі 

гапсіош апсі сііаоїіс ах (Неу аге поі ІІіе ргосіисі оГ а тузіегіоиз соііссііує ипсопзсіоиз. ТЬеу агс 
аЬзоІиІеІу геазопаЬІе апсі гаїіопаї. ТНе Іо§іс оГ ІНезе геГогтз із 5ІІІІ Ьіскіеп Ггот из, Ьесаизе 
с1іап§е іІзеІГ І8 8ІІІІ оп§оіп§. КесепІІу, іюууєуєг. сііГГегепІ апсі зеетіп£Іу сііярагаїе (гепсІ8 аге 
Ьееіппіпе Іо Ье ЬиіІІ іпіо ІІіе оусгаІІ рісіиге. Иочу \ує аге аЬІе № ісІепІіГу (Не Ьазіс ргіпсіріе, (Не 
роууег іНаІ СОПІГОІ8 іЬеве зЬіЛз. ТІ1І8 \уаз іЬе сігіуііі£ Гогсе оГ Нитап сгеаііуііу. \у!іісіі ріауз а кеу 
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