
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 11/201188

ВСТУП
Ринкова економіка як тип господарювання не викликає

спротиву як стратегічний пріоритет розвитку України, тому
актуальним завданням є розробка ринкового інструментарію
регулювання регіонального розвитку. При цьому важливо
враховувати дію законів товарного виробництва і конкретні
політичні, економічні та соціальні умови, що впливають на
тактику та стратегію процесів реформування економіки вза/
галі і господарських структур конкретних регіонів зокрема.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження й узагальнення регіональних проблем со/

ціально/економічного розвитку регіону знайшло відобра/
ження в роботах таких вітчизняних учених: З. Варналія,
В. Геєця, І. Горленко, Б. Данилишина, Ф. Заставного, М. Ко/
рецького, Г. Старостенко, Л. Тарангул, М. Фащевського.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити, класифікувати і охарактеризувати основні

показники сталого розвитку регіону;
— обгрунтувати взаємозалежність галузевої структу/

ри економіки Київського Придніпров'я від зовнішніх та
внутрішніх чинників.

РЕЗУЛЬТАТИ
Перспективи соціально/економічного розвитку Украї/

ни визначаються реаліями сьогодення: економічною політи/
кою держави, її нормативно/правовим забезпеченням, особ/
ливостями політичної ситуації, рівнем життя населення
тощо. Розвиток регіональної економіки опосередковуєть/
ся тенденціями, пріоритетами і факторами, що визначають
стан національної економіки в цілому. Для ефективного дос/
лідження таких тенденцій і факторів необхідно розглянути
ті історичні події й пріоритети соціально/економічної регі/
ональної політики України, що формували й визначали су/
часний стан вітчизняної регіональної економіки.

Вирішення регіональних проблем повинне спиратися на
розгорнуту концептуальну основу, що припускає проведен/
ня глибоких теоретичних досліджень з регіонального роз/
витку й регіональній політиці.

Забезпечення сталого соціально/економічного розвит/
ку регіонів, підвищення їх конкурентоздатності неможливі
без подолання проблем міжрегіональних відмінностей,
ліквідації кризових явищ і відсталості у розвитку окремих
територій країни.

Під регіоном розуміємо частину території країни, що
характеризується комплексом притаманних їй природно/
географічних, економічних, демографічних, екологічних та
інших ознак. Регіон може співпадати з межами адміністра/
тивно/територіальної одиниці або об'єднувати декілька та/
ких одиниць. Ми досліджуємо економічний мезорайон —
Київське Придніпров'я, — який, на думку таких авторів, як
Л. Тарангул і І. Горленко, охоплює Київську, Житомирсь/
ку, Чернігівську і Черкаську області.

Термін "розвиток" часто вживається в таких поєд/
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наннях: економічний розвиток, соціально/економічний роз/
виток, розвиток економіки України (або іншої країни), роз/
виток регіону, міста. У кожному випадку під розвитком ро/
зуміємо будь/яку прогресивну зміну перш за все в еко/
номічній сфері. Якщо зміна кількісна, говорять про еконо/
мічне зростання. При якісній зміні мова може йти про струк/
турні зміни або про зміну змісту розвитку, або про прид/
бання економічною системою нових характеристик.

Разом із суто економічними характеристиками нерідко роз/
глядають соціальні параметри розвитку. Більше того, соціальні
характеристики давно вже стали повноправними показниками,
що оцінюють ступінь розвитку будь/якого регіону [4, с. 119].

Розвиток завжди має спрямованість, визначену метою
або системою цілей. Якщо ця спрямованість позитивна, то
говорять про прогрес, якщо негативна, то про регрес або
про депресію. Іншими словами, природа розвитку регіонів
завжди припускає певну мету або декілька цілей.

Розвиток регіону — багатовимірний і багатоаспектний про/
цес, який розглядається з погляду сукупності різних соціальних,
економічних і екологічних цілей. Навіть якщо мова йде тільки про
економічний розвиток, він розглядається спільно з розвитком
соціальним. Соціально/економічний розвиток включає такі ас/
пекти: зростання виробництва і доходів; зміни в інституційній,
соціальній і адміністративній структурах суспільства; зміни в
суспільній свідомості; зміни в традиціях і звичках [4, с. 124].

Основною метою економічного розвитку більшості
країн світу і їх регіонів є поліпшення якості життя населен/
ня. Тому процес соціального, економічного і екологічного
розвитку включає три найважливіші складові:

— підвищення доходів, поліпшення здоров'я населення
і підвищення рівня його освіти;

— створення умов, що сприяють зростанню самопова/
ги людей у результаті формування соціальної, політичної,
економічної і інституційної систем, орієнтованих на поша/
ну людської гідності;

— збільшення свободи людей, зокрема їх економічної
свободи.

Останні два показники якості життя не завжди врахо/
вуються при оцінках рівня соціально/економічного розвит/
ку країн і регіонів, проте останнім часом в управлінській
науці і практиці їм надається все більше значення.

Розвиток будь/якого регіону — багатоцільовий і багаток/
ритерійний процес. Зміст розвитку регіонів може досить сут/
тєво розрізнятися. Серед цілей соціально/економічного роз/
витку регіону використовуються такі, як збільшення доходів,
поліпшення освіти, покращання навколишнього середовища,
рівність можливостей, розширення особистої свободи, зба/
гачення культурного життя. Деякі з цих цілей ідентичні, але
в певних умовах вони можуть мати істотні відмінності. Так,
обмежені засоби можна направити або на розвиток охорони
здоров'я, або на охорону навколишнього середовища. Вини/
кає конфлікт між цілями розвитку [1, с. 85].

Відповідно до цілей цілям розвитку регіонів будується сис/
тема критеріїв (характеристик розвитку) і показників, які вим/
ірюють ці критерії. Незважаючи на деякі відмінності між краї/
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нами і регіонами в ієрархії цінностей і в цілях
розвитку міжнародні організації оцінюють
рівень розвитку країн і регіонів за деякими ун/
іверсальними інтегральними показниками. Од/
ним з таких показників є індекс розвитку лю/
дини, розроблений у рамках Програми розвит/
ку ООН. Даний показник ранжирує країни по
висхідній від 0 до 1. При цьому для розрахун/
ку використовуються три показники економі/
чного розвитку: очікувана тривалість життя
при народженні; інтелектуальний потенціал;
величина доходу з урахуванням купівельної
спроможності валюти і зниження граничної
корисності доходу. У міжрегіональному по/
рівнянні, як і в міжнародному аналізі, можна
використовувати індекс розвитку людини та
інші аналогічні показники.

Разом з інтегральними показниками
можна використовувати і окремі показни/
ки розвитку регіону. Серед них: національ/
ний дохід на душу населення; рівень спожи/
вання окремих матеріальних благ; рівень ди/
ференціації доходів; тривалість життя;
рівень фізичного здоров'я; рівень освіти.

Особливе значення у визначенні рівня
економічного розвитку регіону мають тра/
диційні показники, що оцінюють рівень ви/
робництва, споживання благ і зростання
цього рівня з розрахунку на душу населен/
ня (валовий національний дохід (ВНП), ва/
ловий внутрішній продукт (ВВП), реальний
ВНП на душу населення, темпи зростання
цих показників) [6, с. 41].

Для оцінки динаміки розвитку доціль/
но використовувати показники, що оціню/
ють темпи економічного зростання в регі/
оні: темпи зростання доходу, продуктив/
ності праці, а також темпи структурної
трансформації виробництва і суспільства.

Стандартним способом оцінки економіч/
ного розвитку регіону є оцінка рівня виробниц/
тва. Така оцінка є сьогодні односторонньою і
недостатньою. Розроблені міжнародними
організаціями підходи до оцінки економічно/
го розвитку країн примушують при оцінці
рівня розвитку регіону розглядати не тільки
об'єм виробництва, але і такі, наприклад, ас/
пекти, як освіта, охорона здоров'я, стан навко/
лишнього середовища, особиста свобода і
культура життя. Цілком доречно як інтеграль/
ний показник розвитку регіону використову/
вати індекс розвитку людини, розроблений Програмою розвит/
ку ООН для оцінки розвитку окремих країн [3, с. 71].

Наявність і рівень якості освіти, дитячих садків, інших
освітніх установ і їх доступність, а також рівень освіти і кваліф/
ікації людей — найважливіші параметри рівня розвитку будь/
якого регіону. Постачання продуктами харчування, контроль
за їх якістю, дотримання прав споживачів на роздрібному рин/
ку — це також параметри оцінки рівня регіонального розвитку.
Рівень фізичного і психічного здоров'я населення, тривалість
життя, рівень розвитку системи охорони здоров'я та її дос/
тупність, стан навколишнього середовища — також важливі
критерії оцінки соціально/економічного розвитку регіону.

Навіть якщо припустити, що велика частина регіонів Ук/
раїни вийде з економічної кризи у вузькому сенсі цього сло/
ва, тобто запанує позитивна динаміка зростання, продукції,
що виробляється, то навряд чи ще можна буде говорити про
позитивні зрушення в динаміці соціально/економічного роз/
витку в сучасному розумінні, оскільки екологічна складова
гальмуватиме просування регіонів вперед.

Багато міст характеризуються багатократним переви/
щенням допустимих норм забруднення води і повітря. Значні
площі родючих земель щорічно безповоротно втрачаються і
назавжди виводяться із сільськогосподарського обороту. Усі
негативні екологічні тенденції роблять вплив на загальний
тренд соціально/економічного стану українських регіонів.

До поняття соціально/економічного розвитку регіону вхо/
дить і така важко вимірна субстанція, як культура життя на/
селення. Позитивна динаміка економічного розвитку регіону
можлива лише за умови збагачення культурного життя насе/
лення даного регіону. Соціально/економічний розвиток регі/
ону лише тоді має позитивну динаміку, коли за інших рівних

умов розширюється особиста свобода кожного, у тому числі і
в економічній сфері, що можливо при ефективній підтримці
малого і середнього бізнесу, антимонопольних заходах, захисті
прав споживачів, забезпеченні реальної свободи пересувань,
яка забезпечується розвиненим ринком житла.

Удосконалення механізмів управління регіональними гос/
подарськими комплексами базується передусім на досягнен/
нях регіональної економіки. Її предметом є просторовий роз/
поділ і кооперування економічної діяльності. Спочатку ця га/
лузь знання будувалася за аналогією із загальною економіч/
ною теорією. Основна відмінність її полягала в тому, що вона
детально вивчала територіальний простір як джерело різно/
манітних явищ у сфері розміщення — розподілу. На наступ/
них стадіях більше уваги приділялося саме властивостям гео/
графічного простору і їх впливу на просторово/часову еволю/
цію складних територіально/економічних систем. Регіональ/
на економіка тісно пов'язана з проблемами аналізу міського
господарства, населення і природних ресурсів. Вона може виз/
начати підхід до проблем, що виникають на перетині економі/
чної теорії і географії. Вважається, що регіональна економіка
є одним з найпотужніших інструментів дослідження економі/
чних аспектів посткомуністичної трансформації.

В умовах переходу до ринкової економіки неспро/
можність регіональної політики стала великою руйнівною си/
лою. Руйнуюча дія цієї кризи призвела до деформації струк/
турних елементів господарського комплексу. Успадкована від
старої системи глибока структурна деформованість еконо/
міки України ускладнила перехідний період, поглибила не/
гативні тенденції в розвитку національного господарства.

Серед найнебезпечніших для економіки України
наслідків кризи є поглиблення територіальної диференціації
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Рис. 1. Методика комплексної оцінки соціально(економічного стану
регіону і його оптимізації
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регіонів за рівнем ресурсного забезпечення, показниками
демографічного розвитку, інвестиційної та підприємницької
активності, зайнятості, соціального забезпечення [2, с.42].

З переходом до ринкової економіки системотвірною осно/
вою регіонального відтворення в межах концепції сталого роз/
витку є розробка і реалізація регіональної соціально/економіч/
ної політики. Формування і розвиток регіонів є результатом
діяльності людей, тому в центрі уваги регіональної економіки й
регіональної політики повинна знаходитися людина з усім різно/
маніттям видів її діяльності та потреб. Отже, соціально/еконо/
мічний розвиток регіону — це процес, який повинен забезпечи/
ти зростання економічного добробуту населення регіону шля/
хом ефективного використання наявних регіональних ресурсів.

Реформування господарства України в сьогоднішніх соц/
іально/економічних умовах потребує нового підходу до виз/
начення перспективи розвитку територіальних форм органі/
зації продуктивних сил регіону, зокрема до розробки стратегії
і тактики соціально/економічного розвитку регіонів України.

Розроблена методика оцінки соціально/економічного
стану регіонів і його оптимізації (рис. 1), що розглядає регі/
он в трьох основних напрямах: економічному, соціальному і
екологічному. Методика дослідження складається з трьох
етапів: оцінка соціально/економічного стану регіону; вибір
пріоритетів територіального розвитку; складання та впровад/
ження програми соціально/економічного розвитку регіону.

Завданням першого етапу має бути збір і аналіз інфор/
мації для складу характеристики регіону як територіальної
соціально/економічної системи. Завдання другого етапу —
визначення напрямів структурних зрушень в економіці на
основі проведених на першому етапі аналізу і оцінки соці/
ально/економічного стану регіону і зібраної інформації, а
також визначення (прогнозування) наслідків таких зрушень
як для економіки регіону в цілому і окремих її галузей, так і
для регіонів/сусідів і економіки держави.

Використання методики: розробка на третьому етапі та
впровадження програми соціально/економічного розвитку
регіону на період 5 — 10 років з можливим коригуванням за
підсумками кожного року, що є за своєю сутністю індика/
тивним планом. Економічне зростання повинно здійснюва/
тись без підриву соціальних цінностей і сприяти зростанню
суспільного добробуту, забезпечувати всебічний розвиток
людини, соціальну справедливість у суспільстві, створюва/
ти нормальні умови для відтворення населення [2, с. 43].

На основі розрахованої динаміки середньорічної зай/
нятості працівників у всіх видах економічної діяльності по
регіонах України за період 2005—2009 рр. проведені по/
дальші розрахунки регіонального коефіцієнта розміщення
для Київської області, який дозволяє визначити галузеву
структуру економіки області за такою формулою:
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Якщо значення цього коефіцієнта перевищує 1,
галузь вважається базовою для економіки регіону,
або експортною по відношенню до інших регіонів
країни. Визначальним в такому групуванні є те, що
діяльність галузей базової сфери залежить пере/
важно від зовнішніх по відношенню до місцевої еко/
номіки економічних умов, тоді як небазова сфера
складається з галузей, функціонування яких зале/
жить переважно від внутрішніх по відношенню до
місцевої економіки умов. Визначення зовнішньої і
внутрішньої залежності тут пов'язане з розміщен/
ням ринків збуту продукції галузей. Підприємства,
що мають ринки державного і світового рівня, бу/
дуть збувати майже всю свою продукцію за межі
регіону, в якому вони розташовані. При цьому рин/
ковий попит на таку продукцію практично повністю
залежатиме від умов ринкового попиту за межами
місцевої економіки. Такі підприємства називають
базовими, або експортно/базовими.

Проаналізовано динаміку зміни галузевої
структури Київської області, що дозволяє зробити
певні висновки щодо тенденцій розвитку економі/
ки регіону, а також виявити напрями її реструкту/
ризації. Реструктуризація економіки регіону покли/

кана сприяти її стабілізації. Стимулювання та розвиток — дві
взаємопов'язані категорії, що відображують процес якісних со/
ціально/економічних змін в Україні та її регіонах. Стимулюван/
ня економіки пов'язане передусім з накопиченням передумов і
створенням умов усередині економічної системи для подаль/
шої позитивної динаміки. Тому стабілізація за своєю сутністю
розуміється як початкова стадія циклу економічного розвитку,
що передує сталому економічному зростанню.

ВИСНОВКИ
Кінцевою метою функціонування будь/якої економічної

системи є досягнення стійких темпів економічного зростання
і створення умов для забезпечення життєдіяльності людей. Ре/
гіональна економіка як складова частина економічної науки
має на меті досягнення високого рівня забезпечення задово/
лення потреб населення відповідного регіону. Для створення
гідних умов існування людини, покращення її добробуту як
необхідну умову пропонуємо затвердження науково обгрун/
тованих програм соціально/економічного розвитку регіону.

Соціально/економічний розвиток регіону відображає
єдність і розвиток всіх аспектів, сфер і фаз суспільного відтво/
рення з урахуванням єдності продуктивних сил і соціально/
економічних відносин, що проявляються у процесі життєді/
яльності людини. Основні складові даної категорії визнача/
ються за економічною, соціальною, екологічною, демограф/
ічною сферами суспільного виробництва. При розробці ме/
тодологічних підходів до визначення соціально/економічно/
го розвитку регіону особлива увага приділена структурно/
галузевим аспектам, зайнятості й системі розселення.

Регіональний підхід до аналізу соціально/економічного
розвитку повинен визначати необхідність більш детального
дослідження регіону. Необхідно визначати його завдання,
особливості, функції та принципи роботи в трансформа/
ційному до ринкового середовищі.
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Таблиця 1. Розподіл і значення коефіцієнтів розміщення і динаміка
галузевої структури Київської області [5]


