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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ПРИ АКТИВІЗАЦІЇ
ПРОЦЕСІВ САМОРОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

АНОТАЦІЯ. Розглянуто теоретичні та науково-методичні питання само-
розвитку регіонів у соціальному аспекті. Висвітлено проблеми економічно-
го регулювання збалансованого розвитку економічних та соціальних по-
треб в умовах обмежених ресурсів. Визначено пріоритети державної соці-
альної політики, спрямованої на створення умов для саморозвитку регіонів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Cоціальна політика, державне регулювання соціальної
орієнтації економіки, соціальні бюджетні витрати, соціальні пріоритети.

АННОТАЦИЯ Рассмотрены теоретические и научно методические во-
просы саморазвития регионов в социальном аспекте. Отражены про-
блемы экономической регуляции сбалансированного развития экономи-
ческих и социальных потребностей в условиях ограниченных ресурсов.
Определенно приоритеты государственной социальной политики, на-
правленной на создание  условий для саморазвития регионов.
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ANNOTATION Theoretical and scientifically methodical issues of self-
development of regions in the social aspects are considered. The problems of
economical regulation of balanced development of economical and social
needs in the conditions of restricted resources are described. Priorities of
government social policy, oriented on the creation of the conditions for self-
development of the regions are identified.
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В сучасних економічних умовах потрібен пошук нових шляхів
забезпечення конкурентоспроможності регіонів, які завдяки влас-
ним можливостям можуть створити надійні конкурентні перева-
ги. Актуальність дослідження полягає у виявленні соціально-
економічних умов для саморозвитку регіонів, через визначення
взаємозв’язку процесів бюджетних виплат на соціальні цілі та
конкурентоспроможності промислового регіону при забезпеченні
сталого розвитку. Питання щодо проблем саморозвитку терито-
рій, фінансування соціального розвитку досліджувались Пахомо-
вим Ю., Пчелинцевим О., Татаркіним А., а також у зарубіжних
працях Azaridis С., Barro R., Drazen A., Lucas R., Mankiw G.,
Romer D., Weil D. [5—7; 9; 10]. У цих працях збалансований роз-
виток представлено не тільки як підвищення темпів економічного
зростання, а як інвестиції в людський капітал, ліквідація бідності.

Метою статті є визначення пріоритетних напрямів соціальної
політики щодо створення умов для саморозвитку регіонів, шля-
хом ефективного використання економічних, фінансових, соці-
альних ресурсів.

Саморозвиток регіону визначається як здатність регіону в ре-
альних умовах забезпечувати розширене відтворення валового ре-
гіонального продукту за рахунок власних дохідних джерел [4]. Дов-
гострокова стратегія країни повинна визначити і забезпечити мак-
роекономічні умови регіонального саморозвитку з урахуванням
особливостей кожного регіону та його місії розвитку. Для активі-
зації процесу саморозвитку регіонів і вибору найбільш ефективних
шляхів соціально-економічного розвитку для конкретних регіонів,
необхідно проводити комплексний аналіз стану регіону за такими
позиціями: загальна характеристика регіону; ресурсні трансакції,
стан регіону; всебічна характеристика населення; особливості де-
мографічних процесів; перспективи розвитку галузі; оцінка міжре-
гіональних можливостей і геополітичні можливості регіону; еко-
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номічний потенціал регіону, галузева структура економіки регіону
та її динаміка; виробнича інфраструктура та пріоритетні напрямки
її розвитку; оцінка фінансових та інноваційних можливостей регі-
ону; пріоритетні напрямки розвитку підприємництва; соціальна
ситуація в регіоні і її можливості позитивно впливати на соціаль-
но-економічний саморозвиток.

Стратегія регіонального соціально-економічного розвитку має
включати в якості окремих розділів або цільових програм такі
напрямки: створення на регіональному рівні інституційних струк-
тур, які здатні забезпечити комплексний, збалансований і соці-
ально-орієнтований саморозвиток регіону, як господарської са-
мостійної системи; регіональна та міжрегіональна інтеграція з
використанням таких інститутів, як технополіси, технопарки, цент-
ри трансферу технологій, приватно-державне партнерство тощо,
що за оцінками фахівців дозволить підвищити наукоємність інте-
грованих виробництв до 35—50 % [1; 3].

Світовий досвід регіонального розвитку свідчить про такі ос-
новні тенденції, які здатні по-новому побудувати процеси регіо-
нального розвитку:

— послідовне розширення з обов’язковим дотриманням прав
та інтересів регіону, у т. ч. розмежування повноважень між цент-
ром та регіоном, фінансового забезпечення регіону, законотвор-
чої діяльності, дотримання власних інтересів при виборі пріори-
тетів регіонального розвитку;

— процеси вирівнювання економічного, і особливо соціально-
го розвитку регіонів, які зводяться до повернення регіонам зароб-
лених ними коштів шляхом дотацій, субвенцій і субсидій.

Це перешкоджає регіонам підвищувати ефективність розвит-
ку. Ефективне проведення державної регіональної політики має
забезпечувати саморозвиток регіонів, при якому будуть встанов-
лені такі механізми та інститути, за допомогою яких суспільство
зможе перетворити макроекономічні пріоритети у стійкий, зба-
лансований і соціально орієнтований саморозвиток кожного регі-
ону. Провідна роль регіонів в економічній системі сталого розви-
тку в сучасній парадигмі реалізується через функції організації
відтворювання якісних ресурсів: людських, виробничих, фінан-
сових тощо методами саморозвитку регіону [2]. У перспективі, у
зв’язку з сучасними фінансово-економічними трансформаціями,
регіональний розвиток проходитиме у більш складних інституці-
ональних і фінансових умовах, тому держане регулювання соці-
альною орієнтацією саморозвитку регіону має включати напрями
із оптимізації соціальних витрат.
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Процес економічного регулювання збалансованого розвитку
пов’язаний з необхідністю компромісу між економічними та со-
ціальними потребами суспільства в умовах обмеженості ресурсів.
Причини, що стримують економічне зростання, обумовлені не
тільки ресурсними обмеженнями, а й соціальними витратами, зо-
крема пов’язаними зі зростанням виробництва. Усі витрати,
пов’язані з виробництвом, тобто «соціальні витрати», являють
собою суму індивідуальних (витрат виробника) і зовнішніх (екс-
тернальних) витрат. Екстерналії визначаються як ефекти впливу
на добробут окремих індивідуумів або колективів людей, яких
виробники і споживачі товару чи послуг не беруть до уваги у
своїх рішеннях при оцінюванні ефективності. Екстерналіями мо-
жуть бути зовнішні витрати (вартості) або зовнішні вигоди. Вони
можуть бути пов’язані з впливом на навколишнє середовище,
здоров’я людини, зі збитками інфраструктури або з іншими впли-
вами. Вони бувають між часові, глобальні, міжрегіональні (між-
районні), міжгалузеві, локальні. Проблему врахування внутріш-
ніх і зовнішніх витрат вперше досліджував А. Пігу [11], відпові-
дно до ідеї якого соціальна вартість складається з індивідуальних
(внутрішніх) витрат і екстернальних (зовнішніх) витрат і за яким
зниження якості навколишнього природного середовища веде до
зростання втрат в економіці, уповільненню соціально-
економічного розвитку держави.

Для вироблення механізму оптимізації державного регулю-
вання соціальної вартості у регіонах потрібно підвищити інсти-
туціональну ефективність через удосконалення нормативно-
правового забезпечення з чітким визначенням розподілу повно-
важень між центральною владою й регіонами для раціонального
використання всіх ресурсів регіону. Важливість цієї проблеми в
економічній теорії була розглянута Р. Коузом [8], який підкрес-
лював необхідність чіткого та ретельного визначення прав із га-
рантуванням додержання закону при державному регулюванні та
ринкових процесів для досягнення соціального оптимуму.

Пріоритетами державної соціально-економічної політики,
спрямованої на створення умов для саморозвитку регіонів є: пра-
вове регулюванням відносин через прийняття законодавчих ак-
тів, рішень державних та регіональних органів, спрямованих на
реалізацію державної політики у цій сфері; формування стратегій
розвитку держави та регіонів з урахуванням вимог соціальної
орієнтації їх економік, через розробку та реалізацію цільових
комплексних програм; соціальними видатками державного бю-
джету, посиленням ролі місцевих бюджетів у фінансуванні регіо-
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нальних стратегій та програм, широким залученням ресурсів під-
приємств на визначені цілі та ін.

Таким чином, усі ці напрями на державному, регіональному та
виробничому рівнях сприятимуть зміцненню конкурентоспромо-
жності національних товаровиробників на внутрішньому та зовніш-
ньому ринках, а також національної економіки в цілому. Вони бу-
дуть сприяти прояву соціального ефекту на державному та регіо-
нальному рівнях у виді забезпечення прибутковості підприємств з
урахуванням інтересів економіки; зростанню надходжень до бю-
джету, що слід розглядати як умову підвищення життєвого рівня
населення; посиленню стимулюючої ролі та підвищення ефектив-
ності виробничої діяльності підприємств регіону внаслідок змен-
шення собівартості продукції; підвищення безпечних умов праці;
зменшення екстерналій; збереження та розвитку людського потен-
ціалу, поліпшення соціальних стандартів життя, зростання заробіт-
ної плати та створення нових робочих місць. Слід зазначити, що
соціальний ефект буде мати прояв лише у довгостроковій перспек-
тиві. У короткотерміновому періоді можна спрогнозувати негатив-
ний соціальний ефект через зменшення доходів населення, обумов-
лений тимчасовим зменшенням залучення трудових ресурсів та
зменшення розміру заробітної плати через збільшення трансфор-
маційних витрат. Таким чином, для забезпечення збалансованого
саморозрозвитку регіонів потрібні системні заходи щодо підви-
щення їх конкурентоспроможності шляхом системного аналізу су-
часних соціально-економічних процесів, та їх чинників таких як
рівня доходів населення, рівня безробіття, рівня соціальних виплат
з державного бюджету на розвиток регіону.
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ВЗАЄМОЗВЯЗОК ЦІННОСТЕЙ
ЛЮДИНИ Й ЦІННОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

В КОРПОРАТИВНІЙ СИСТЕМІ

АНОТАЦІЯ. У статті висвітлено роль та місце цінностей у сучасному
бізнесі та визначено напрями взаємовпливу цінностей людини і органі-
зації в корпоративній системі. Запропоновано схему впровадження цін-
ностей у корпоративну систему організації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. цінності людини, цінності організації, управління за
цінностями, корпоративна система, корпоративна культура.

АНОТАЦИЯ. В статье освещены роль и место ценностей в современ-
ном бизнесе и определены направления взаимовлияния ценностей че-
ловека и организации в корпоративной системе. Предложена схема
внедрения ценностей в корпоративную систему организации.
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ABSTRACT. The article highlights the role and place of values in modern
business and also identifies the areas of interplay of human and organization
values in the corporate system. The scheme of implementation of corporate
values in the organization system was proposed
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