
відомствах, надлишкова централізація бюджетних потоків, 
гіпертрофовані перерозподільні функції неминуче призводять до 
посилення галузевих, а нині і кланових інтересів, ігнорування 
потреб місцевого населення. Організаційно-правові, економічні 
можливості впливу на прийняття стратегічних і тактичних 
рішень на місцях вкрай обмежені. Тож і простежуються тенденції 
адміністрування, невиправданого протекціонізму, що 
позначається на дезорганізації реґіональних ринків, загостренні 
питань забезпечення соціальної справедливості в сфері 
споживання, нераціональному вилученні реґіональних ресурсів.  

У розв’язанні найважливіших у перспективі реґіональних 
завдань вирішальну роль відіграватиме орієнтація на розбудову 
такої національної економічної системи, яка була б 
конкурентоспроможною і значно ефективнішою, ніж та, яка нині 
функціонує в Україні. Однак штучне послаблення державного 
керівництва економікою під виглядом її демократизації та 
ринкової лібералізації супроводжується проявом «ейфорії 
реґіоналізації», намаганнями автономного входження кожного 
окремого реґіону в ті чи інші ринкові простори — Заходу чи 
Сходу, Півночі чи Півдня, нехтування загальнонаціональними 
інтересами.  

Перехід до соціально-орієнтованого ринку в конкретній 
місцевості потрібно здійснювати в контексті загальних напрямів 
як національного, так і реґіонального ринкового простору. 
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Макроекономічне реформування економіки України привело 
до помітних розбіжностей в соціально-економічному розвитку її 
окремих реґіонів. Таке положення суперечить основній меті 
реґіональної політики держави, яка спрямована на вирівнювання 
міжреґіональних розбіжностей і стабільний розвиток всіх 
реґіонів. 

Основними причинами соціально-економічної відсталості 
певних реґіонів стали довгострокові циклічні кризи, порушення 
виробничих і господарських структур, низький рівень галузевої 
диверсифікації і, як наслідок, залежність від зовнішніх ринків, 
екологічні катастрофи, несприятливі кліматичні умови тощо.  

Поняття відсталих реґіонів змінювалось протягом досить 
короткого часу. Так, до Другої світової війни відсталими вважали 
реґіони, в яких переважало сільськогосподарське виробництво і 
гірничодобувна промисловість, у п’ятидесяті роки до них 
відносили реґіони, де переважали виробництва початкової 
переробки промислової і сільськогосподарської сировини, в 
семидесяті роки це стали реґіони з переважанням базових галузей 
економіки, такими як металургія, енергетика, автомобільна 
промисловість. Наприкінці двадцятого сторіччя відсталими вже 
вважалися реґіони, в яких повільно освоюються наукоємні і 
ресурсозберігаючі технології. 

На сьогодні в України відсталі реґіони можна умовно поділити 
на три групи, залежно від причин, які викликали це відставання: 

1. Реґіони, де сконцентровані нерентабельні виробництва, 
попит на продукцію яких різко скоротився в умовах ринкового 
ціноутворення; 

2. Реґіони, які недостатньо швидко освоюють нові технології, 
нові виробництва і взагалі повільно адаптуються до ринкових 
умов; 

3. Реґіони, які за умов командно-адміністративної системи 
отримували державні дотації, надходження яких тепер 
припинено. 

Хоча слід зауважити, що деякі реґіони розвиваються більш-
менш стабільно, особливо це стосується таких, які мали 
розвинену ринкову і банківську інфраструктури (наприклад, 
місто Київ, Одеська, Дніпропетровська області). 

В умовах загальної економічної кризи державна підтримка 
відсталих реґіонів має бути селективною, а в умовах гострого 
бюджетного дефіциту — високоселективною. Такі території, де 
припиняють діяти стимули саморозвитку через економічні, 
політичні, соціальні, екологічні та інші причини і в яких немає 
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підстав до самостійного виходу з кризового стану, прийнято 
називати депресивними. На відміну від збанкрутілих підприємств 
такі території неможливо механічно ліквідувати, оскільки вони є 
невід’ємними складовими нашої держави. Хоча в економічній 
географії існують поняття детериторації, дискрепанації, 
дезінтеграції, але вони використовуються для територій, які в 
силу певних об’єктивних причин виключені з господарської 
діяльності (наприклад, Чорнобильська зона). 

Існування в країні великої кількості депресивних територій 
загрожує її національній економічній безпеці, якщо дія окремих 
факторів дестабілізації сягає аномально високого рівня, за якого 
можуть початися незворотні процеси в різних сферах економіки 
реґіону, що відображається на економіці прилеглих реґіонів і 
держави в цілому. Таким чином ми підходимо до визначення 
поняття економічної безпеки реґіонів, яка має стати основним 
стратегічним напрямком під час розробки і реалізації державної 
реґіональної економічної політики. 

Під економічною безпекою реґіону слід розуміти сукупність 
поточного стану, умов і факторів, які характеризують 
стабільність і поступальний розвиток його економіки, органічну 
інтегрованість реґіону в економіку всієї країни як відносно 
самостійної структури. Реґіональна складова економічної безпеки 
держави залежить від внутрішніх факторів — цілей, пріоритетів і 
засобів проведення реґіональної економічної політики держави, і 
від тих граничних показників соціально-економічного розвитку 
реґіону, порушення яких призведе до розвитку кризової ситуації. 
Кризова ситуація в реґіоні передбачає таку зміну його 
економічного стану, яка потребуватиме безпосереднього 
втручання законодавчих і виконавчих органів державної влади, 
використання надзвичайних заходів державного економічного 
регулювання реґіонального розвитку. 

Складність питання полягає в тому, що в сучасних умовах 
практично всі реґіони України можна вважати депресивними 
або такими, що знаходяться у стані кризи. Отже завдання 
полягає в тому, щоб об’єктивно, на основі системи показників, 
визначити реґіон або певні компактні територіальні утворення в 
межах реґіону, як об’єкт першочергового державного 
регулювання і розробити обґрунтовані заходи щодо виведення її 
з кризового стану. Визначення такої системи граничних 
показників і самих методів державного впливу і допомоги 
депресивним реґіонам на сьогодні в Україні є недостатньо 
визначеними та обґрунтованими. 
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При оцінці реґіональних кризових ситуацій в світі 
використовуються різні системи показників, які відрізняються 
між собою методичними підходами до оцінки їх граничних 
значень. Методичні підходи різняться залежно від мети і завдань 
аналізу. Можна виділити три основні методичні підходи до 
побудови систем граничних показників: 

• на основі макроекономічних показників ВВП, національного 
доходу, які в статистиці прийнято називати соціально-
економічними індикаторами; 

• на основі порівнянь фактичних показників з граничними, що 
дозволить своєчасно помітити аномальні відхилення, так звані 
показники тривоги; 

• на основі відносних показників (питомих ваг, коефіцієнтів 
тощо), які використовуються досить широко для аналітичних 
розрахунків. 

Таким чином, зважаючи на світовий досвід, можна виділити 
два підходи до можливої оцінки соціально-економічного 
розвитку території. Перший використовується Організацією 
співробітництва і розвитку (США) під час оцінки соціально-
економічного розвитку 24 розвинених країн світу. Він 
ґрунтується на двох групах індикаторів: 

1. Індикатори, які характеризують поточну економічну 
ситуацію. 

2. Індикатори, які відображають динаміку 
загальноекономічної активності. 

До першої групи входять показники, які характеризують 
кількість зайнятих у промисловості робітників і службовців; 
особисті доходи населення без транспортних платежів; індекс 
розвитку промислового виробництва; обсяг продажу продукції 
в оптовій і роздрібній торгівлі та інші. До другої групи 
належать показники, які характеризують невиконання 
замовлень з виробництва споживчих товарів довгострокового 
використання; кількість нових замовлень на споживчі товари і 
сировину; контракти і замовлення на засоби виробництва; 
співвідношення між запасами в промисловості і торгівлі і 
обсягами продажу та ін. 

Другий підхід, який заснований на використанні під час 
оцінки економічного розвитку територій так званих 
«індикаторів тривоги», використовується у Франції. 
«Індикатори тривоги» являють собою максимально допустимі 
відхилення показників від нормативного значення, за межами 
яких починається критична зона, що потребує державного 
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втручання. Такі індикатори характеризують сферу зайнятості, 
динаміку інфляції, обсяги інвестицій у виробничу сферу, 
динаміку валового реґіонального продукту і обсягів 
промислової продукції, співвідношення імпорту і експорту. 

На наш погляд, для України актуальним є другий підхід, бо 
саме на його основі можна проаналізувати кризову ситуацію в 
реґіоні. Пошук такої системи «індикаторів тривоги» має йти в 
напрямку характеристики можливих кризових ситуацій в 
реґіонах. Основними ознаками таких ситуацій можуть бути: 

• депопуляція населення, негативне міграційне сальдо; 
• високий рівень безробіття; 
• падіння виробництва нижче середнього по країні рівня; 
• зміна профілю реґіону, що викликає необхідність 

проведення масової перекваліфікації трудових ресурсів; 
• висока залежність від інших реґіонів; 
• незабезпеченість власними фінансовими ресурсами, що 

потребує постійного дотування з державного бюджету; 
• незабезпеченість (зношеність) об’єктами соціальної 

інфраструктури. 
Для проведення моніторингу соціально-економічної ситуації в 

реґіонах, а також для оцінки реґіонального аспекту економічної 
безпеки російські вчені пропонують таку систему соціально-
економічних індикаторів: 

1. Прожитковий мінімум. 
2. Заробітна плата. 
3. Рівень злочинності. 
4. Заборгованість постачальникам. 
5. Заборгованість покупцям. 
6. Заборгованість по заробітній платі. 
7. Рівень безробіття. 
8. Співвідношення кількості безробітних і кількості вакансій. 
9. Рівень освіти населення (кількість осіб з вищою і 

середньою освітою на 1000 жителів). 
10. Показник, який характеризує диференціацію доходів — 

коефіцієнт фондів. 
Значимість показників визначається в балах, вищий бал 

означає більш високе значення показника. Так, 1, 3, 6, 7, 8 і 10 
показники оцінюються в три бали, 2, 4, 5 — в два бали, 9 — в 
один бал. В результаті експериментальної перевірки реґіони Росії 
були розподілені на чотири класи. 
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До першого ввійшли реґіони, які отримали 56—57 балів, 
ситуація в яких вважається достатньо стійкою і спокійною, такі 
реґіони вважаються соціально-економічно стабільними. 

Другий характеризується сполученням достатньо високого 
рівня заробітної плати, низьким рівнем безробіття, високим 
рівнем заборгованості і злочинності. Такі реґіони вважаються 
неблагополучними. 

Третій клас характеризується високим рівнем злочинності, але 
при цьому високим прожитковим мінімумом і невеликою 
кількістю вакансій. Такі реґіони також відносяться до 
неблагополучних. 

Реґіони четвертого класу за значеннями індикаторів 
наближаються до першого, однак рівень заробітної плати і освіти 
в них низький, високий рівень безробіття і невелика кількість 
вільних робочих місць. 

Щодо українського досвіду, то, на жаль, його практично не 
існує, хоча кризова ситуація в деяких реґіонах є надзвичайно 
загрозливою. Якщо говорити про показники, за якими можна 
провести моніторинг реґіонального розвитку, то їх недостатньо 
для цілей з’ясування кризових і депресивних реґіонів. Є 
статистичні показники про обсяги валової доданої вартості в 
реґіональному розрізі, роздрібний товарообіг, середньомісячної 
заробітної плати, кількості зареєстрованих злочинів. Найбільша 
кількість показників характеризує сферу зайнятості, це: трудові 
ресурси та їх склад, рівень зайнятості населення, рівень 
безробіття, кількість зареєстрованих безробітних, рівень 
зареєстрованого безробіття, кількість населення, не зайнятого 
трудовою діяльністю, та його працевлаштування. Ці показники 
разом з показниками смертності і міграції по реґіонах дають 
певне уявлення про соціально-економічну ситуацію в реґіонах, 
але цього явно недостатньо. Така аналітична робота щодо 
визначення кризових і депресивних територій повинна 
провадитися цілеспрямовано, методично на основі стабільної 
системи показників, за якими можна визначати реґіони, де 
склалася кризова ситуація або депресивні території на основі 
визначення їх граничного рівня. Виявлені реґіони вважати 
такими, які потребують першочергової державної допомоги.  

Однак визначення системи індикаторів є лише першим кроком 
у системі реґіональних досліджень. Надалі робота повинна 
провадитися в таких напрямках:  
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1. Визначити систему реґіонів за видами кризових ситуацій, 
які в них склалися, на основі розрахунку системи індикаторів 
реґіонального моніторингу. 

2. Для кожної групи реґіонів передбачити диференційовані 
засоби державного впливу, які повинні знайти своє відображення 
під час розробки реґіональної економічної політики. 

Така робота має початися негайно, оскільки наслідками 
реґіональних кризових ситуацій є: 

• різке скорочення народжуваності і переважання смертності, 
що призводить до старіння населення; 

• зростання техногенного навантаження на території, 
забруднення довкілля; 

• падіння обсягів виробництва, що спричиняє зростання 
кількості безробітних, банкрутства підприємств, скорочення 
потенційних доходів у місцеві бюджети; 

• зростання обсягів неплатежів і зростання невиплачених 
податків до державного бюджету; 

• залежність реґіонів від експорту продукції і сировини та 
інші наслідки. 

Врешті-решт, реґіон губить стимули до саморозвитку, а 
держава отримує ще одну проблему, яка може загрожувати її 
економічній і політичній незалежності.  
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ПІДПРИЄМЕЦЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ У БІЗНЕСІ 

 
В умовах становлення і розвитку ринкової економіки 

провідною формою господарювання має бути підприємництво — 
особливий вид виробничо-господарської діяльності, надання 
послуг чи посередництва, який характеризується повною 
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