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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ

ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто основні ризики регіонального еко-
номічного розвитку, що сформувались та загострювались в Украї-
ні під впливом світової фінансової кризи. Досліджено засади та
принципи формування нової державної регіональної економічної
політики. Виявлено основні пріоритети реформування національ-
ної регіональної економічної політики на основі використання здо-
бутків європейської регіональної політики та з урахуванням євро
інтеграційних прагнень України. Висвітлено основні пріоритети ін-
формаційної підтримки процесів модернізації регіональної еконо-
мічної політики в Україні.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ризики регіонального економічного розвитку;
нова державна регіональна політика; європейська регіональна
політика; євро інтеграційні прагнення України; інформаційна під-
тримка.

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены основные риски региональ-
ного экономического развития, которые сформировались и обост-
рились на Украине под влиянием мирового финансового кризиса.
Рассмотрены основы и принципы формирования новой государс-
твенной региональной экономической политики. Выявлены основ-
ные приоритеты реформирования национальной региональной
экономической политики на основе использования достижений
европейской региональной политики та с учетом евроинтеграции
Украины. Выявлены основные приоритеты информационной под-
держки процессов модернизации региональной экономической
политики на Украине.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: риски регионального экономического разви-
тия; новая государственная региональная политика; европейская
региональная политика; евроинтеграция Украины; информацион-
ная поддержка.

ANNOTATION: The main risks of regional economic development
which have formed and sharpened in Ukraine under the influence of
the world financial crisis are considered in this article. Fundamentals
and principles of formation of new public regional economic policy are
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searched. The main priorities of reforming of national regional eco-
nomic policy on basis of using the achievements of the European
regional policy and taking into account the European integration aims
are discovered. The main priorities of information’s support process of
modernization of regional economic policy in Ukraine are discovered.
KEY WORDS: risks of regional economic development; new public
regional policy; European regional policy; European integration aims;
information’s support.

В умовах ринку підґрунтям ефективного господарювання країни
стає надання більшої самостійності її регіонам, насамперед у
сфері вирішення повсякденних питань економічного та місцевого
розвитку. Разом з тим, за обставин домінування ліберальних цін-
ностей та свободи господарського вибору не має бути втрачено
координуючу та стимулюючу роль центру, що представляє інте-
реси усього суспільства, країни в цілому. Така постановка проб-
леми обумовлює необхідність модернізації регіональної економі-
чної політики, її пристосування до викликів посткризового роз-
витку. Однією з найважливіших проблем щодо формування засад
регіональної економічної політики є теоретико-методологічне об-
ґрунтування цього питання.

До кінця ХХ — початку ХХІ ст. в Україні традиційно вважа-
лось, що основним завданням регіональної економічної політики
є раціоналізація розміщення продуктивних сил (ресурсів, робочої
сили, спрямування фінансових потоків тощо) [1, с. 23]. З розвит-
ком глобалізаційних процесів, ускладненням системи цивіліза-
ційних та інтеграційних зв’язків на міждержавному рівні, регіо-
нальна економічна політика в межах окремої країни набуває
принципово нового змісту. Йдеться про врахування не тільки со-
ціально-економічних, але й інституціональних, екологічних аспек-
тів просторового розвитку як невід’ємних складових збалансова-
ного розвитку економіки регіону. Таке визначення ґрунтується на
постулатах інституціональної парадигми регіонального (просто-
рового) розвитку, що сформувались у європейській регіоналісти-
ці наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. Врахування одночасної
дії інститутів визначає перспективи збалансованого регіо-
нального (просторового) розвитку Європейського континенту
(відповідно до вимог СЕМАТ) [2].

«Поворот» до інституціональної теорії як універсального під-
ґрунтя застосування міждисциплінарного підходу стосовно роз-
робки регіональної економічної політики у світовій науці відбу-
вався впродовж усього ХХ ст. на фоні поступового посилення
критичного ставлення як до всезагальної лібералізації соціально-
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економічних процесів (у руслі монетаризму та неокласики), так і
до заходів домінування жорсткого державного регулювання (що
відповідало принципам ортодоксального кейнсіанства). Завдяки
міждисциплінарному підходу та врахуванню впливу як формаль-
них (законодавчо унормованих), так і неформальних (культур-
них, моральних, етичних, етнічних, психологічних чинників, іс-
торичної пам’яті та інших факторів, що активно впливають на
регіональний розвиток) інституціоналізм створив підґрунтя для
комплексного висвітлення та врахування національних особли-
востей функціонування регіональних соціально-економічних сис-
тем; сприяв висвітленню базових закономірностей формування
системи регіонального управління окремо взятої країни в умовах
глобалізації. Складність та багатоієрархічність проблематики ре-
гіонального розвитку (відповідно — і проблематики регіональної
економічної політики) призвела до того, що у сучасній українсь-
кій регіоналістиці і досі не існує чітко визначеного та усталеного
терміну «регіон», що породжує різні трактування терміну «регіо-
нальна політика» та «регіональне управління». Науковці НІСД
(Жаліло Я. А., Кушнір М. О., Жук В. І., Шевченко О. В.) зробили
вагомий внесок у визначення проблематики наукових досліджень
державної регіональної політики та регіональної економічної по-
літики як її складової [3; 4]. Водночас проблематика таких дослі-
джень залишається актуальною і сьогодні.

Метою статті є визначення ризиків, що обумовлюють диспро-
порції економічного розвитку регіонів; віднайдення механізмів
щодо їх мінімізації та виявлення ролі інформаційної політики
підтримки впровадження новітніх заходів державної регіональної
економічної політики — основи досягнення стабільного, збалан-
сованого соціально-економічного розвитку регіонів України.

Зазначимо, що у кризовий період та період виходу з кризи (кі-
нець 2008—2010 р.) в Україні загострюються системні дисбалан-
си регіонального економічного розвитку, що вимагає модернізації
регіональної економічної політики. Серед проявів дисбалансів
регіонального економічного розвитку найважливіше місце посі-
дає структурна розбалансованість економіки регіонів України
та їх поділ на: індустріальні «регіони — локомотиви»; «проблем-
ні» аграрні та старопромислові регіони, «периферійні» (умовно
«депресивні» території тощо. Таке ранжування регіонів ґрунту-
ється на їх участі у загальнонаціональному поділі праці, наявно-
му ресурсному потенціалі та особливостях розміщення продук-
тивних сил на території України (основи якого були закладені ще
за радянських часів). «Консервація» статусу регіонів за їх ниніш-
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ньої спеціалізації у довгостроковому періоді породжує ризики по-
глиблення диспропорційності соціально-економічних показників
регіонального розвитку.

Нарощування тенденцій до локалізації центрів економічної
активності, посилення диспропорційності регіонального розвитку
в Україні мають спільне коріння — домінування екстенсивного
типу економічного зростання. Негативні наслідки цього процесу
підсилюють тенденції щодо монополізації та нарощування моно-
структурної спеціалізації внутрішніх регіональних ринків. У
свою чергу, ці процеси породжують низку системних ризиків ре-
гіонального розвитку, у тому числі: зниження інтенсивності між-
регіональних господарських зв’язків; нарощування тенденцій до
монополізації внутрішніх регіональних ринків; «перетягування»
ресурсів до «центрів зростання» з прилеглих та периферійних те-
риторій; посилення диспропорційності у оплаті праці та якості
життя на території країни, проявом чого стає загострення проб-
лем на регіональних ринках праці, зростання розривів у показни-
ках доходів та оплаті праці, зниження показників якості життя на
периферійних територіях країни тощо [5, с. 222].

Системні дисбаланси регіонального економічного розвитку та
ризики регіонального розвитку тісно взаємопов’язані та взаємообу-
мовлені. Найбільш розповсюдженими різновидами ризиків регіональ-
ного розвитку у світовій практиці господарювання називають:

1. Ризик відособлення та відокремлення регіону від країни.
Серед найбільш трагічних наслідків його настання — громадян-
ська війна.

2. Ризик поглиблення диференціації соціально-економічного
розвитку регіонів у межах країни (а також, поглиблення диферен-
ціації у межах окремо взятого регіону). Серед наслідків — поділ
регіонів на «території розвитку, зростання» («регіони — лідери»)
та «депресивні, проблемні території» («периферію»).

3. Ризик локалізації регіонального розвитку. Як правило, він
супроводжується прагненням до монополізації регіональних рин-
ків, діями щодо економічного «обгородження» місцевих ринків
від конкурентного тиску з боку суб’єктів господарювання інших
регіонів. Такі ризики призводять до технічного та інноваційного
«застою», до розриву коопераційних зв’язків та швидкого вичер-
пання наявних внутрішніх ресурсів регіонального розвитку.

4. Ризик урбанізації (що є одним з різновидів прояву локалізації
регіонального розвитку). Розвиток мегаполісів та міст, урбанізація є
невід’ємною складовою сучасних регіональних та соціально-еко-
номічних процесів. Понад 65 % населення Землі сьогодні проживає
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у містах. Водночас, урбанізація створює низку системних соціаль-
но-економічних ризиків та проблем на локальному рівні. Саме у мі-
стах (столиці, мегаполісах, великих містах) із зростанням щільності
проживання населення найбільш наочно проявляється поляризація
між багатими та бідними; поляризується доступність до благ цивілі-
зації та злиденністю (зокрема, зростає кількість людей, що прожи-
вають у хрущобах, поза санітарно-гігієнічних умов).

5. Ризик міграції населення (у т.ч. трудової міграції — тимча-
сової та постійної) з проблемних (переважно, сільських терито-
рій) до мегаполісів, великих міст (центрів економічної активнос-
ті) як у межах країни так і у міжнародних масштабах. Зростання
міст та локалізація економічного зростання на їх території на-
пряму пов’язана з підвищенням мобільності населення, розвит-
ком торгівлі та ринку послуг (що розвивається швидкими темпа-
ми і створює реальну можливість працевлаштування). Такі ж
тенденції притаманні і Україні. Крайньою формою прояву ризику
міграції є «обезлюднення» сільських територій.

На практиці, ризики регіонального економічного розвитку за-
лежать від багатьох чинників: рівня забезпечення різних регіонів
країни матеріальними, товарними, інвестиційними, трудовими
ресурсами та рівня їх якості; наявних покладів сировини; приро-
дно-кліматичних умов тощо. Ризики регіонального економічного
розвитку тісно пов’язані з наявністю (або ж припиненням) прак-
тики централізованого фінансування об’єктів виробничої та соці-
альної сфери; інтенсивністю державних дотацій (субвенцій) регі-
онального розвитку; налагодженням (розривом) матеріально-
технічних зв’язків, рівнем розвитку міжрегіональної кооперації;
рівнем розвитку транспортної інфраструктури тощо [6, с. 78].

Серед пріоритетів мінімізації проявів ризиків регіонального роз-
витку — впровадження нової регіональної економічної політики,
основою якої слід визнати формування та активізацію «точок зро-
стання» та задіяння дієвих інструментів, здатних розкрити їх поте-
нціал для формування «мультиплікативного ефекту» соціально-
економічного розвитку на рівні регіонів. Такий підхід є інновацій-
ним, оскільки завдання «вирівнювання диспропорцій регіонального
розвитку» стає похідним від реалізації мети стимулювання «точок
зростання». Ареали розвитку, що супроводжують формування «то-
чок зростання», у свою чергу стимулюють міжрегіональні виробни-
чо-коопераційні зв’язки, сприяють розвитку внутрішнього ринку,
залучають наявні на місцевому рівні ресурси для «розблокування»
економічного зростання та підвищення добробуту громадян Украї-
ни незалежно від місця їх проживання.
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Як свідчить досвід антикризового розвитку країн Східної Єв-
ропи, найкращий синергетичний ефект дають проекти «точок
зростання», що охоплюють такі сфери:

1. «Рівномірний та інтегрований міський розвиток». Йдеться
про заходи для зміцнення ролі міст та центрів зростання, напри-
клад, удосконалення соціальної інфраструктури та житла, модер-
нізації міського транспорту, підтримки економічної активності у
міських районах, покращення екології та навколишнього природ-
ного середовища міських (та приміських) зон розвитку.

2. «Регіональна та локальна доступність». Мета — забезпечити
кращі зв’язки між міськими зонами та віддаленими від них района-
ми через дорожнє та транспортне будівництво; активізувати будів-
ництво інфраструктури енергетичних зв’язків; вдосконалити інфра-
структуру мереж комунікаційних та інформаційних технологій.

3. Розвиток туризму (у т.ч. модернізація туристичної інфра-
структури, удосконалення туристичного обслуговування; зміц-
нення партнерства між суб’єктами туристичної сфери та інших
сфер, що пов’язані з туризмом. Розвиток туризму створює сприят-
ливі умови для розвитку малого бізнесу (особливо у сфері по-
слуг), сприяє зростанню самозайнятості населення («зелений ту-
ризм»), зменшує безробіття.

4. Місцевий розвиток та співпраця. Пріоритетного значення
набувають інвестиції у промислову, освітню інфраструктуру та
інфраструктуру охорони здоров’я. На практиці цей процес відбу-
вається за рахунок активізації місцевої ініціативи, об’єднання фі-
нансових та матеріальних ресурсів сусідніх місцевих громад [7].

У зв’язку з цим, актуальним стає питання щодо створення тери-
торіально-нейтральної та універсальної по охопленню регіональної
економічної політики. Складовими цього процесу мають стати:

1. Формування інститутів, що сприятимуть активізації регіо-
нального розвитку (залишаючись при цьому територіально-
нейтральними та універсальними з огляду на їх застосування до
будь-якого регіону, території країни). Серед таких інститутів —
правові норми (регіональне законодавство).

2. Формування інфраструктури регіонального розвитку, що
розглядається і як політика, і як регіональні інвестиції. Їх мета —
забезпечити територіальну доступність, інфраструктурну єдність,
зв’язок між регіонами.

3. Формування стимулів та дієвих сучасних форм, що стиму-
люють регіональний економічний розвиток. Цей напрямок дер-
жавної підтримки регіонального економічного розвитку викликає
найбільше дискусій. Натомість, реальними формами його втілен-
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ня є формування регіональних та міжрегіональних кластерів,
розвиток міжрегіонального співробітництва (у т.ч. у сфері вироб-
ничої кооперації тощо).

Важливу роль щодо стимулювання регіонального економіч-
ного розвитку відіграє державна допомога. У країнах ЄС до-
зволеними формами державної допомоги можуть бути: держав-
ні гранти; зменшення відсоткових ставок; зменшення подат-
кових ставок; державні гарантії та утримання; забезпечення
регіонів державними товарами та послугами на преференцій-
ній основі [8, с. 6].

Для успішного розвитку регіонів всі заходи державної регі-
ональної економічної політики потребують широкого висвіт-
лення, презентації найкращих здобутків як у межах країни, так
і у світовому інформаційному просторі. На сьогодні в Україні
діє Моніторинг соціально-економічного розвитку територій
(основою якого є Постанова Кабінету Міністрів України «Про
моніторинг соціально-економічного розвитку малих міст і се-
лищ» (від 2 квітня 2009 р., № 288) та Постанова Кабінету Мі-
ністрів України «Про запровадження оцінки міжрегіональної
та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економіч-
ного розвитку регіонів» (від 20 травня 2009 р., № 476)). Водно-
час тільки здійснення моніторингу як підґрунтя для прийняття
ефективних державно-управлінських рішень щодо стимулю-
вання розвитку регіональних економічних комплексів на сьо-
годні недостатньо.

На порядку денному — створення державних і регіональних
інформаційних систем, у яких комплексно має бути представ-
лена інформація про регіони, їх ресурсний та інвестиційний
потенціал і потреби; про економічну ситуацію на рівні терито-
ріальних громад. Актуальності для України набуває завдання
впровадження сучасних технологій, надання телеінформацій-
них та мультимедійних послуг на рівні регіонів, що сприятиме
їх динамічному розвитку та зростанню конкурентоспроможно-
сті; створенню нових робочих місць. Інформаційна підтримка
формування нової державної регіональної економічної політи-
ки має спрямовуватись, насамперед, на підтримку регіональ-
них та місцевих ініціатив, а саме: розбудову інфраструктури (у
т.ч. Інтернет-мереж), що сприятиме розвитку єдиного інформа-
ційного простору в Україні; модернізації локальних та регіо-
нальних телеінформаційних мереж; забезпечення доступу до
Інтернет у навчальних закладах (у т. ч. у сільській місцевості).
На увагу потребує розвиток окремих складових інформаційно-
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го середовища (у т. ч. — створення «інвестиційних карт регіо-
ну») тощо.

Висновки. Нова регіональна економічна політика стає важ-
ливою складовою модернізаційних процесів національного го-
сподарства. Мета нової регіональної економічної політики —
забезпечити стабільний розвиток економіки і соціальної сфери,
забезпечити широке залучення регіонів до міжнародної спів-
праці та формування ефективних регіональних соціально-
економічних систем, спроможних забезпечити після-кризове
відновлення та модернізацію у загальнонаціональному масш-
табі [9, с. 111].

Нова регіональна політика передбачає: реформування системи
управління регіональним розвитком у відповідності з стратегією
України на Євроінтеграцію; готовність регіонів України до спів-
праці з «Європою регіонів»; перенесення акцентів на стимулю-
вання місцевої економічної ініціативи, підвищення інвестиційної
привабливості територій, що забезпечить комплексне соціально-
економічне зростання на регіональному рівні; реструктуризацію
економічної бази регіонів, диверсифікацію регіонального вироб-
ництва на інноваційній основі; інтенсифікацію та підвищення
ефективності міжрегіональних виробничих і коопераційних
зв’язків регіонів; стимулювання розвитку кластерів, використан-
ня для цього інструментів міжрегіональної інтеграції та коопера-
ції; розбудову та модернізацію інфраструктури регіонального
розвитку, транспортно-транзитного забезпечення локальної дос-
тупності на основі формування дієздатних транспорно — логіс-
тичних схем регіональної доступності; використання переваг
міжнародного співробітництва регіонів (у тому числі — активі-
зацію формування транскордонних мереж і міжрегіонального
співробітництва); активній участі регіонів України у розвитку
Єврорегіонів та програм транскордонного співробітництва (у т.ч.
у напрямі «Польща—Білорусь—Україна», «Угорщина—Словач-
чина—Румунія—Україна»). Невід’ємною складовою успішної
реалізації нової державної регіональної політики є її комплексна,
всебічна інформаційна підтримка як у межах України, так і у сві-
товому інформаційному просторі.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

АНОТАЦІЯ. У роботі виконано аналіз надходження іноземних ін-
вестицій в Україну. Запропоновано оцінку інвестиційної привабли-
вості регіонів України. Сформульовано рекомендації щодо удоско-
налення державної інвестиційної політики.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: іноземні інвестиції, оцінка інвестиційної при-
вабливості, кореляційний аналіз, факторний аналіз.

АННОТАЦИЯ. В работе выполнен анализ поступления иностранных
инвестиций в Украину. Предложена оценка инвестиционной привле-
кательности регионов Украины. Сформулированы рекомендации по
совершенствованию государственной инвестиционной политики.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иностранные инвестиции, оценка инвестицион-
ной привлекательности, корреляционный анализ, факторный анализ.

ANNOTATION: Tthe analysis of receipt of foreign investments into
Ukraine is made in the title. It is carried out estimations of investment
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