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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Як складова державної політики будь�якої країни ви�

ступає регіональна політика. Цілі та задачі, які вирішує ре�
гіональна політика в межах окремої держави обумовлені
наявністю структурних неоднорідностей в розвитку регі�
онів, що призводить до виникнення диспропорцій еконо�
мічного, соціального, політичного та інших напрямків.

Державна регіональна політика, перш за все, спи�
рається на інтереси регіонів, до її основи покладено так
званий регіональний фактор. Вона включає ряд заходів
політичного, соціального, економічного, екологічного,
гуманітарного характеру, спрямована на національну та
науково�технологічну сфери.

Отже, якщо у загальному вигляді дати визначення
терміну регіональна політика — політика держави,
спрямована на окремі регіони з урахуванням особливо�
стей їх розвитку, сукупних регіональних можливостей
та ресурсів з метою вирівнювання диспропорцій та
підвищення показників розвитку як регіонів, так і дер�
жави в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Протягом останніх 20 років розвиток регіонів

України здійснювався в контексті макроекономічних
тенденцій такими етапами:
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— Етап перехідної економіки (1991—1999 роки).
На цьому етапі Україна переходила від соціалізму
до ринкової економіки з усіма негативними явища�
ми, що супроводжують перехідну економіку: еко�
номічна криза, високий рівень інфляції, різке паді�
ння ВВП.

— Етап економічного підйому (2000—2007 роки).
Протягом цього періоду економіка України почала
стрімко зростати, формувалось вільне економічне се�
редовище, зростав обсяг іноземних інвестицій, збільшу�
валась кількість малих та середніх підприємств, розпо�
чинався активний процес приватизації. Розвиток ре�
гіонів стрімко продовжувався, що знайшло своє відоб�
раження у збільшенні ВВП по регіонах, який перевищив
показник 1999 року. Як результат, визначились регіо�
ни�лідери — Донецький, Харківський, Київський,
Дніпропетровський, Львівський.

— Етап світової фінансово�економічної кризи (2008—
2012 роки). Роки кризи, оказали на економіку України най�
більший вплив порівняно з країнами СНД. Економіка Ук�
раїни виявилась не готовою витримати удар світової кри�
зи, бо за роки незалежності не було проведено ніяких ко�
ординальних економічних реформ, залишивши Україну
державою, в якій низька додана вартість на товари та по�
слуги, а також переважно тільки сировинна складова в
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експорті та імпорті. А отже, різко знизився обсяг експор�
ту та, як слідство, знизився рівень ВВП.

Стратегія української регіональної політики на
період до 2020 року прийшла на зміну реалізації стра�
тегії Державного розвитку на період до 2015 року. Пе�
редумовами розробки нової стратегії послужив ряд
економічних, політичних та соціальних чинників, а
саме:

— чинники політичної кризи, які докорінно зміни�
ли розміщення продуктивних сил;

— прагнення відповідності поточній стратегії ре�
гіонального розвитку ЄС і, як слідство, відповідність
європейським стандартам в усіх сферах;

— розуміння необхідності держави відповідати
світовим тенденціям розвитку, а саме: акцент на сіль�
ських територіях та сільському господарстві як перс�
пективному напрямі виробки продовольства для держа�
ви, відкриття можливостей для руху робочої сили, рац�
іоналізація використання обмежених природних ре�
сурсів.

З урахуванням зазначеного, реалізація Стратегії по�
кликана забезпечити інтегрований підхід щодо форму�
вання і реалізації державної регіональної політики, який
передбачатиме поєднання таких складових частин [1]:

— секторальної (галузевої) — виходячи з потенціа�
лу кожного окремого регіону, буде визначена спеціалі�
зація регіону в тому чи іншому напрямі, диверсифікую�
чи та оптимізуючи економіку країни таким чином;

— територіальної (просторової) — регіони будуть
розвиватись більш збалансовано, а це означає, що біль�
ше коштів буде спрямовано на підтримку менш розвину�
тих регіонів, у тому числі й сільської місцевості. Для
людей такий підхід буде означати створення нових ро�
бочих місць у містах з високим рівнем безробіття;

— управлінської — систему територіального управ�
ління буде реорганізовано таким чином, що стратегічне
планування буде виконуватись не окремими управлінсь�
кими структурами, а єдиною системою стратегічного
планування, яка буде не тільки розробляти стратегічні
плани, а й виконувати прогнозування розвитку регіонів
та держави.

Як вже було зазначено вище, стратегія регіональ�
ного розвитку України покликана привести регіональ�
ну політику держави до європейських стандартів, але,
за умови наявних економічних та кризових явищ, мож�
ливість реалізації стратегії досить сумнівна. А отже, ак�
туальним в умовах сучасності є питання того, на скільки
Україна спроможна відповідати європейським регіо�
нальним цілям та принципам.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою цього дослідження є аналіз української стра�

тегії регіонального розвитку на предмет задекларова�
них в ній прагнень відповідності європейським стандар�
там, а також дослідження того, в якій мірі усі цілі та
задачі стратегії регіонального розвитку України на пе�
ріод 2014—2020 рр. можуть бути реалізовані.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися на�
ступні задачі:

— проаналізовано основні цілі та принципи покла�
дені в основу стратегії регіонального розвитку України
та ЄС;

— виконано порівняння за основними ключовими
моментами стратегій регіонального розвитку України
та ЄС;

— визначено перспективи розвитку для України у
відповідності до української стратегії регіонального
розвитку та оцінено можливість їх досягнення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стратегія Українського розвитку регіонів на період

до 2020 року, як вже зазначалося вище, при створенні
спиралася на цілі та пріоритети визначені стратегією
Європейського союзу 2014—2020 рр. У цьому зв'язку, в

стратегії України поставлено багато спільних з Європою
цілей, які відкривають певні перспективи для розвитку
українських регіонів. Крім спільних цілей, Українська
стратегія має також деякі від'ємності, обумовлені потре�
бою приведення у відповідність вимогам ЄС усіх сфер
держави до 2020 року з метою вступу до Європейського
Союзу як то економічних так, і соціальних та екологіч�
них. Але, з огляду на економічне, політичне, соціальне
та екологічне становище нашої держави, виникають деякі
сумніви щодо повної реалізації запланованої стратегії.

У таблиці 1, відображено принципи стратегії регіо�
нального розвитку України, висвітлено протиріччя та
від'ємності у відповідності зі стратегією ЄС [2], та ви�
значено перспективи для України.

ВИСНОВКИ
Отже, виконавши порівняльний аналіз стратегій ре�

гіонального розвитку України та Європейського союзу,
можна зазначити, що:

1. Майже за усіма ключовими моментами стратегії
мають спів падіння за цілями та принципами.

2. Стратегія регіонального розвитку України, на
відміну від стратегії ЄС має деякі відмінності:

— немає чіткого підходу щодо класифікації регіонів
за типами (ступінь економічного та соціального розвит�
ку регіону), на основі якого виконується подальше ви�
значення необхідних обсягів інвестування;

— не визначені обсяги інвестування в грошовому
еквіваленті на реалізацію тих чи інших регіональних
цілей.

3. Реалізація задач, запланованих в українській
стратегії регіонального розвитку може бути не викона�
на повною мірою за рахунок того, що:

— наявність фінансових та політичних кризових
явищ;

— недостатність інвестиційних ресурсів;
— відсутність інституціонального підходу до реалі�

зації стратегій;
— недосконалість організаційної структури органів

влади;
— відсутність налагоджених механізмів моніторин�

гу за виконанням стратегії;
— відсутність наукового підгрунтя при формуванні

стратегічних планів;
— відсутність інтегрованого підходу.
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