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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  
ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ 

На сьогоднішній день в кожному регіоні нашої держави 
є низка гострих, невирішених економічних і соціальних про-
блем. Серед них слід виділити: недосконалість галузевої 
структури регіонального господарського комплексу та його 
низьку економічну ефективність; слабку інтеграцію підпри-
ємств певних територій у відповідні регіональні господарські 
системи; значні відмінності між регіонами у рівнях соціаль-
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но-економічного розвитку й істотне відставання деяких регі-
онів від нормативів розвитку соціальної та виробничої ін-
фраструктури. 

Згідно з чинним законодавством на регіональні органи 
влади покладено обов’язок забезпечувати комплексний і 
збалансований соціально-економічний розвиток регіону за 
рахунок ефективного використання природних, географіч-
них, демографічних особливостей, його економічного та на-
уково-технічного потенціалу [1]. 

Дніпропетровська область має потужний промисловий 
потенціал. Він характеризується високим рівнем розвитку 
важкої індустрії. У регіоні діють понад 700 промислових під-
приємств двадцяти основних видів економічної діяльності. 
На території регіону розташовано декілька найпотужніших 
промислових центрів України: Дніпро, Кривий Ріг, 
Кам’янське (Дніпродзержинськ), Нікополь, Новомосковськ, 
Жовті Води, Павлоград та ін. 

Динаміка статистичних показників соціально-
економічного розвитку за останні 7 років, за даними Держа-
вної служби статистики України, наведені у табл. 1 [2].  

За даний період у фактичних цінах зростає ВРП як 
абсолютний, так і на душу населення. Обсяг капітальних 
інвестицій збільшився майже в 2 рази у фактичних ці-
нах, також має місце зростання обсягів продукції сільсь-
кого господарства, особливо в галузі рослинництва. Та-
кож аналогічні темпи зростання спостерігаються майже 
у всіх напрямках господарської діяльності в регіоні, за 
виключенням перевезення пасажирів транспортом зага-
льного користування. 
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Таблиця 1 

Основні соціально-економічні показники  
Дніпропетровського регіону 

Показники 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовий регіональний 
продукт (у фактичних 
цінах), млн. грн 

93331 116136 140020 147970 152905 176540 … 

 Валовий регіональ-
ний продукт (у розра-
хунку на одну особу), 
грн 

27737 34709 42068 44650 46333 53749 … 

Основні засоби (у фа-
ктичних цінах на кі-
нець року), млн. грн 

341076 702986 … … … … … 

Доходи населення, 
млн. грн 

72138 88922 101868 118823 124594 136810 163558 

Індекс споживчих цін 
(грудень до грудня 
попереднього року), 
відсотків 

113,0 109,3 104,3 99,7 100,4 125,7 142,6 

Індекс цін реалізації 
продукції сільськогос-
подарськими підпри-
ємствами, відсотків до 
попереднього року 

107,8 124,2 112,4 112,5 88,7 128,8 155,8 

Фінансовий результат 
до оподаткування, 
млн. грн 

-5833,9 21157,5 26148,3 11649,8 6792,0 -54878,6 … 

Продукція сільського 
господарства (у пос-
тійних цінах 2010р.), 
млн. грн 

12191,5 12348,3 14475,5 11535,4 15128,5 14241,8 15141,4 

 - продукція рослин-
ництва 

8137,2 8108,2 9967,0 6999,2 10647,3 9665,7 10673,9 
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Закінчення табл.1. 

Показники 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 -  продукція тварин-
ництва 

4054,3 4240,1 4508,5 4536,2 4481,2 4576,1 4467,5 

Капітальні інвестиції 
(у фактичних цінах), 
млн. грн 

… 16017 22116 22509 21290 20357 25920 

Прийнято в експлуа-
тацію загальної площі 
житла, тис. м² 

170,4 226,1 234,9 267,2 305,5 204,8 339,8 

Перевезення вантажів 
окремими видами 
транспорту, млн. т 

388,0 450,7 450,8 439,5 473,6 455,3 391,3 

Перевезення пасажи-
рів транспортом зага-
льного користування, 
млн 

634,8 594,8 595,5 550,6 539,1 490,7 417,1 

Роздрібний товароо-
борот підприємств (у 
фактичних цінах), 
млн. грн 

20150,9 2476,8 29904,2 35035,1 37741,5 43052,0 47718,4 

 
З огляду на адміністративно-територіальну реформу, 

що нині діє, органам місцевого самоврядування надано бі-
льше повноважень, завдяки яким регіональні бюджети напо-
внюються краще, що поліпшує якість соціального рівня жит-
тя. Це надає можливості для вирішення актуальних питань 
конкретно взятого регіону більш ефективно, адже на місцях 
у повному обсязі залишатиметься державне мито, туристич-
ний збір, плата за надання адміністративних послуг та інші 
збори. Окрім того, місцеві бюджети добровільно об’єднаних 
громад наповнюватимуться також за рахунок різних зборів 
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та платежів [3]. 
Для поліпшення соціально-економічного стану регіону 

зараз діє багато програм, таких як «Регіональна програма 
інноваційного розвитку на період до 2020 року», «Регіональ-
на програма «Питна вода Дніпропетровщини» на 2006–
2020роки», «Регіональна програма будівництва (придбання) 
доступного житла у Дніпропетровській області на 2010–2017 
роки», «Регіональна цільова соціальна програма «Молодь 
Дніпропетровщини» на 2012 – 2021 роки», «Регіональна ці-
льова соціальна програма «Освіта Дніпропетровщини до 
2018 року», «Програма зайнятості населення Дніпропетров-
ської області на 2012 – 2017 роки», «Комплексна програма 
соціального захисту населення Дніпропетровської області на 
2015 – 2019 роки», «Обласна соціальна програма поліпшення 
стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в 
Дніпропетровській області на 2014 – 2018 роки» та багато ін-
ших [4]. 

Основою процвітання України сьогодні має стати не 
тільки визначеність стратегічних пріоритетів регіонального 
розвитку, а і налагодження системи реалізації державної ре-
гіональної політики, яка б забезпечила готовність регіонів до 
неухильно зростаючого конкурентного тиску на внутріш-
ньому та зовнішніх ринках у боротьбі за матеріальні, фінан-
сові та людські ресурси, а також можливість ефективного ви-
користання регіональних систем та комплексів. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА НЕРІВНОМІРНІСТЬ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

На сьогоднішній день глобалізація продовжує усе біль-
ше здійснювати вплив на всі аспекти соціально-економічного 
життя кожної країни. Вплив глобалізації на країни визначає 
подальший їх розвиток і становище в світовому господарстві. 
Тобто, економічний і соціальний розвиток країни, в тому чи-
слі її регіонів, відбувається в умовах взаємодії двох основних 
тенденцій світового політичного розвитку – глобалізації та 
регіоналізації. 

Глобалізація – це об’єктивний процес планетарного ма-
сштабу, який має як позитивні наслідки, так і негативні. Ре-
гіоналізація виступає своєрідним проявом і формою реаліза-
ції глобалізації, загострюючи суперечності глобального роз-

http://www.adm.dp.gov.ua/



