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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теоретичні аспекти економічного роз-

витку регіонів України. Визначено, що для з’ясування реаль-
них регіональних економічних інтересів потрібне досліджен-
ня їх обумовленості різними факторами. Визначено основні 
напрями регіональної політики. Виокремлено систему цілей 
регіонального управління. Доведено, що реалізація завдань 
управління економічним розвитком регіону залежить від мож-
ливостей відтворювати та залучати на свою територію всі види 
економічних ресурсів. 

Ключові слова: економічний розвиток, регіон, управління, 
діяльність, регіональна політика.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические аспекты экономиче-

ского развития регионов Украины. Определено, что для вы-
яснения реальных региональных экономических интересов 
необходимо исследование их обусловленности различны-
ми факторами. Определены основные направления регио-
нальной политики. Выделена система целей регионального 
управления. Доказано, что реализация задач управления эко-
номическим развитием региона зависит от возможностей вос-
производить и привлекать на свою территорию все виды эко-
номических ресурсов. 

Ключевые слова: экономическое развитие, регион, 
управление, деятельность, региональная политика.

ANNOTATION
The article studies theoretical aspects of economic develop-

ment of Ukrainian regions. It has been found that determining real 
regional economic interests requires studying various factors. The 
main areas of regional policy have been determined. Targets sys-
tem of regional management has been emphasized. It has been 
proved that implementation of the management tasks of economic 
development of the region depends on the ability to reproduce and 
attract to the territory all kinds of economic resources.

Keywords: economic development, region, management, ac-
tivities, regional policy.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
економічних трансформацій соціальний та еко-
номічний розвиток економіки України немож-
ливий без урахування регіональних особли-
востей, які визначаються наявністю певних 
потреб у необхідних економічних і соціальних 
ресурсах. Саме на регіональному рівні відтво-
рюються продуктивні сили та задовольняються 
потреби населення. Існуючі проблеми в управ-
лінні економічним розвитком регіону переду-
сім пов’язані з невідповідністю підходів, засо-
бів та інструментів управління, внаслідок чого 
гальмуються процеси реформування та модер-
нізації регіонів України та економіки держави 
в цілому. Актуальність зазначених проблем 
визначила вибір теми та мету дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню економічного і соціального роз-
витку регіонів присвячені праці багатьох відо-
мих вітчизняних та зарубіжних учених-еконо-
містів, серед них: В. Артеменко [1], В. Бабич 
[2], О. Бeлoкpилoвa [3], С. Біла [4], В. Видяпин 
[5], О. Комелина [6], О. Мних [7], Д. Симкин 
[8], Л. Яремко [9] та багато інших. Але деякі 
питання, пов’язані з використанням збалан-
сованого комплексного підходу до активізації 
економічного розвитку регіонів України, не 
були висвітлені повною мірою. 

Мета статті полягає у вивченні теоретичних 
аспектів економічного розвитку регіонів Укра-
їни на основі використання збалансованого 
комплексного підходу до вирішення зазначе-
них проблем.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз економічного розвитку регіонів в Укра-
їні сьогодні як ніколи є дуже актуальним у 
зв’язку з доведеною відомими вченими залеж-
ністю рівня соціально-економічного розвитку 
країни від регіонального розвитку. 

Реалізація завдань управління економічним 
та соціальним розвитком регіонів України зале-
жить від можливостей відтворювати та залу-
чати на свою територію всі види економічних 
ресурсів та з їх допомогою впливати на соціаль-
ний та економічний стан життя людей. 

Взагалі, регіони та їх економічна діяльність 
є основою забезпечення сталого соціально-еко-
номічного розвитку країни за рахунок того, що 
на рівні регіону відбуваються початкове акуму-
лювання та розподіл людського, інтелектуаль-
ного та соціального капіталу, природних, мате-
ріально-технічних, фінансово-кредитних та 
інших ресурсів. Таким чином, стратегічне зна-
чення регіонального розвитку є одним із найва-
гоміших чинників забезпечення соціально-еко-
номічного розвитку країни [10].

До економічного розвитку регіону належать 
розвиток промисловості, транспортна інфра-
структура, капітальне будівництво об’єктів 
промисловості та інфраструктури, вплив нау-
ково-технічного прогресу на економіку регіону, 
фінансовий сектор в економіці регіону.

Систематизація результатів наукових дослі-
джень багатьох учених-економістів дає змогу 
визначити наявність принципів регіонального Р
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управління, що призведе до зменшення асиме-
трії регіональних систем та досягнення певних 
результатів розвитку (рис. 1).

Однією з головних особливостей функціо-
нування регіонального рівня є власна, специ-
фічна система економічних інтересів, пов’язана 
з наявністю безлічі суб’єктів господарської 
діяльності на території регіону: підприємств 
місцевого, регіонального, загальнодержавного 
підпорядкування, різних установ та приватних 
підприємств. За такої ситуації взаємодія осо-
бистих, корпоративних та суспільних інтересів 
(включно із клановими) доповнюється наяв-
ністю регіонального (територіального) інтересу.

Для з’ясування реальних регіональних еко-
номічних інтересів потрібне дослідження їх обу-
мовленості різними факторами. Так, за утиліта-
ристським підходом слід ураховувати загальний 
інтерес як суму інтересів окремих індивідів, 
та інтерес окремого індивіда виводити із його 
безпосередньої користі та вигоди, різноманіття 
об’єктивного світу, якими спрямовуються вну-
трішні прагнення суб’єкта, тому вони виявля-

ються змістом інтересів. Теоретично інтерес – 
це єдність відтворення (виявлення) внутрішньої 
сутності людини та відбиття в її свідомості 
об’єктивного світу, поєднання духовних і мате-
ріальних цінностей [11].

Ефективність реформування економіки кра-
їни та її регіонів залежить від рівня держав-
ного впливу та якості механізму регулювання 
відносин у цій сфері. Державна політика регі-
онального розвитку формується на державному 
та регіональному рівнях, що дає можливість 
для розмежування втручання держави у справи 
регіонів та дій регіональної влади.

Кожний регіон України повинен формувати 
власну економічну та соціальну політику з ура-
хуванням власних специфічних інтересів та прі-
оритетів розвитку. Але кінцеві цілі будь-якого 
регіону повинні бути спрямовані на реалізацію 
відповідних економічних реформ та довгостро-
кових цільових програм соціально-економіч-
ного розвитку.

Основними напрямами регіональної полі-
тики є:

О
сн

ов
ні

 п
ри

нц
ип

и 
ре

гі
он

ал
ьн

ог
о 

уп
ра

вл
ін

ня

П
оз

иц
ії 

за
га

ль
но

те
ор

ет
ич

но
го

 п
ла

ну
П

оз
иц

ії,
 щ

о 
вр

ах
ов

ую
ть

 е
ле

м
ен

ти
 г

ар
м

он
із

ац
ії 

рі
зн

их
 в

ід
но

си
н

Система територіального управління підпорядковується системі 
державного управління і є її складовою частиною, але соціально-
економічний розвиток регіону базується на основних 
концептуальних положеннях державної політики регіонального 
розвитку; реалізація регіональній політики повинна мати 
послідовний характер, повністю виключати елемент стихійності і 
ґрунтуватися на принципах системності; основними методами 
регулювання внутрірегіонального і міжрегіонального розвитку 
повинні стати організаційно-правові й економічні механізми; 
забезпечення повноцінного функціонування сфер матеріального і 
нематеріального виробництва, ліквідація (недопущення) 
диспропорцій територіального розвитку; розподіл функцій 
управління і відповідальності між різними рівнями влади відповідно 
до їх компетенції; надання більшої самостійності регіонам. 

Раціональна інтеграція і збалансування розвитку природно-
ресурсних і виробничо-економічних систем регіону на основі 
оптимального входження господарських структур в екологічну 
систему; врахування специфіки регіонального природно-
господарського комплексу, його конкурентних переваг, вигод і 
обмежень під час визначення пріоритетних напрямів розвитку 
регіону; забезпечення безпечного розвитку регіону на основі оцінки 
можливості виникнення різних видів ризиків (аварій, природних та 
техногенних катаклізмів, конфліктів), розроблення стратегії 
управління ризиками в регіоні; здійснення моніторингу і контролю 
над станом навколишнього середовища в умовах зростання 
антропогенних і техногенних навантажень із метою забезпечення 
ресурсної, продовольчої та екологічної безпеки. 

Рис. 1. Система принципів регіонального управління [12]
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• визначення співвідношення рушійних 
сил регіонального розвитку і забезпечення їх 
взаємодії (державний і приватний сектори еко-
номіки, внутрішні та зовнішні фактори розви-
тку регіону);

• співвідношення загальнодержавного і 
регіонального аспектів розвитку, центрального 
і регіонального рівнів управління економікою;

• підйом економіки відсталих регіонів і 
освоєння нових регіонів та ресурсів;

• проблеми урбанізації;
• демографічна політика держави;
• аграрна політика країни.
Отже, активна державна регіональна соці-

ально-економічна політика покликана спри-
яти мобілізації всіх регіональних ресурсів для 
забезпечення економічного зростання та погли-
блення структури економічних трансформацій 
у державі, зміцненню демократичних основ 
розвитку українського суспільства.

Нормативно-правова база розробки держав-
них цільових програм регіонального розвитку 
представлена в табл. 1.

У таких умовах державне регулювання набу-
ває нових системоутворюючих функцій, серед 
яких – функції «запуску» та підтримки розви-
тку нового механізму відтворення економічного 
потенціалу регіонів України (створення законо-
давства, відповідного новій державній політиці у 
сфері економічного та соціального розвитку регі-
онів, фінансова підтримка держави провідних 
галузей регіонів, створення інноваційної інфра-
структури, підтримка розвитку науки й освіти).

Реалізація основних напрямів вирішення 
проблем економічного та соціального розвитку 
регіонів повинна передбачати такі умови її здій-
снення:

• повну прозорість регіонального розрізу 
державного бюджету, консолідацію всіх соці-
альних трансфертів і будь-яких позабюджетних 
коштів, призначених для розвитку економічної 
діяльності регіонів;

• укладення угоди про взаємну відпові-
дальність різних рівнів влади й управління та 

контроль над «економічною компонентою» та 
«соціальною компонентою» державних транс-
фертів;

• застосування розширеного соціально-еко-
номічного підходу що включає «європейський» 
набір показників прибутків і зайнятості.

Критерії регіонального економічного розви-
тку не завжди відіграють роль цілей або цільо-
вих орієнтирів. Нерідко тактичними цілями 
регіонального розвитку виступають проміжні 
завдання, що відіграють роль необхідних умов 
успішного розвитку. Серед таких тактичних 
цілей розвитку регіону можна виділити:

• залучення до регіону нового бізнесу;
• розширення в регіоні існуючого бізнесу;
• розвиток у регіоні малого бізнесу;
• розвиток промисловості;
• розвиток освіти;
• розвиток соціальної захищеності насе-

лення;
• розвиток сфери послуг;
• підвищення рівня зайнятості населення 

регіону [15].
Завданнями економічного розвитку регіонів 

України є:
– стабілізація соціально-економічного ста-

новища в регіонах з екстремальними природ-
ними умовами;

– продовження формування територіально-
виробничих комплексів і промислових вузлів 
у північних і західних регіонах переважно за 
рахунок нецентралізованих інвестицій;

– стимулювання розвитку експортних та 
імпортозамінних виробництв у районах, що 
мають для цього найбільш сприятливі умови;

– формування вільних економічних зон, а 
також технополісів як регіональних центрів 
упровадження досягнень науки, прискорення 
економічного та соціального прогресу;

– розвиток міжрегіональних і регіональних 
інфраструктурних систем (транспорту, зв’язку, 
інформатики тощо), які б забезпечили стиму-
люючі регіональні структурні здвиги та ефек-
тивність регіональної економіки;

Таблиця 1
Нормативно-правова база розробки регіональних цільових програм

Назва документу Основні положення документу
Закон України «Про 
державні цільові 
програми» [13] 

1. Засади розроблення, затвердження, виконання державних цільових програм.
2. Види держаних цільових програм.
3. Мета й основні умови розроблення державних цільових програм.
4. Класифікація державних цільових програм.
5. Система планування, прогнозування економічного та соціального розвитку.
6. Розроблення та виконання державних цільових програм.
7. Повноваження органів державної влади у сфері розроблення та виконання дер-
жавних цільових програм. 

Закон України «Про 
державне прогнозу-
вання та розроблення 
програм економіч-
ного та соціального 
розвитку України» 
[14]

 Закон визначає правові, економічні та організаційні основи формування цілісної 
системи прогнозних та програмних документів економічного і соціального розви-
тку України, окремих галузей економіки та окремих адміністративно-територі-
альних одиниць як складової частини загальної системи державного регулювання 
економічного та соціального розвитку держави.
Законом установлюється загальний порядок розроблення, затвердження та вико-
нання зазначених прогнозних і програмних документів економічного і соціального 
розвитку, а також права та відповідальність учасників державного прогнозування 
та розроблення програм.
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– подолання відставання за рівнем та якістю 
життя населення окремих областей.

Перехід до ринкових відносин вимагає вдо-
сконалення структури економічного середовища 
регіонів, спрямованого на комплексний їх роз-
виток, раціональне використання економічного 
потенціалу та ефективну взаємодію в господар-
ському комплексі країни. Кожний економіч-
ний регіон є цілісною територіальною господар-
ською системою, в якій головна роль належить 
галузям ринкової спеціалізації. Надто важливо, 
що під час переходу до ринкової економіки 
формується система територіально-виробничих 
комплексів різноманітних типів, триває процес 
розвитку єдиного господарського комплексу 
країни на основі міжгалузевих комплексів: 
паливно-енергетичного, машинобудівного, кос-
мічного, агропромислового, а також регіональ-
них комплексів. Слід зазначити, що останні 
мали б стати важливими організаційними фор-
мами поєднання галузей ринкової спеціалізації 
з регіональною виробничою та соціальною інф-
раструктурами, тобто регіональним рівнем від-
творення: виробництва, обміну, розподілу, спо-
живання економічних благ на мезорівні.

Згідно з цією ідеєю, стабільний і довготри-
валий економічний розвиток регіонів України 
можливий за умови збалансованого комплек-
сного вирішення економічних, соціальних та 
екологічних проблем. При цьому необхідним 
має бути таке зосередження і поєднання еконо-
мічних та соціальних об’єктів, яке враховувало 
б наявні регіональні природні умови і ресурси, 
забезпечувало б їх ефективну територіальну 
організацію та використання і мало б стійку 
здатність до розвитку. 

Висновки. Таким чином, ефективний розви-
ток кожної економічної системи вимагає постій-
ного пошуку оптимальних варіантів поєднання 
державних і ринкових складників та інтересів. 
Реалізація завдань управління економічним 
розвитком регіону залежить від можливостей 
відтворювати та залучати на свою територію всі 
види економічних ресурсів. Тобто динамічний 
і збалансований розвиток регіону, підвищення 
конкурентоздатності регіональної політики, 
зменшення диспропорцій між регіонами, акти-
візація регіональних та місцевих ініціатив від-
бувається через цілеспрямовану державну регі-
ональну політику.
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