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промисловості, складає 3181 грн, натомість у Польщі вона зали-
шилась на тому ж рівні.

Серед численних підходів щодо поліпшення умов праці в
Україні та підйому матеріального добробуту громадян найважли-
віше місце мають вже найближчим часом посісти:

— зниження матеріаломісткості та енергомісткості продукції,
що випускається;

— зменшення числа підприємств, що випускають сировинну
продукцію з низькою доданою вартістю;

— стимулювання зростання інноваційних галузей.
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СПЕЦИФІКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНИХ РЕГІОНІВ

За пропозиціями ОЕСР, національна стратегія розвитку повин-
на ґрунтуватися на гармонійному, збалансованому, сталому роз-
витку регіонів, при цьому регіональні програми, що лежать в ос-
нові забезпечення стратегічних конкурентних переваг у глобаль-
ному економічному просторі, не повинні бути сліпо перенесені з
національного рівня на регіональний. Для ефективної адаптації
необхідно враховувати наступні особливості у формуванні су-
часних стратегій забезпечення конкурентоспроможності регіонів:

1) формування нової концепції розвитку регіонів як основних
центрів докорінної соціально-економічної трансформації в країні,
що заснована на переході до інформаційного суспільства та еко-
номіки знань;

2) диверсифікований підхід до кожного регіону в залежності
від рівня напряму спеціалізації, рівня соціально-економічного
розвитку, націленості реальними та потенційними ресурсами, що
відіграють визначальну роль під час формування та реалізації
стратегії підвищення конкурентоспроможності регіону;

3) орієнтованість на механізми здійснення регіональної інно-
ваційної політики, що передбачає наявність трьох складових: ін-
ституційної основи (що формує основу впровадження, стимулю-
вання реалізації та моніторингу результатів регіональної іннова-
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ційної стратегії), стану та потенціалу регіональної інноваційної
системи (даний елемент являє собою саме той матеріал, який ви-
ступає одночасно основним об’єктом і засобом реалізації іннова-
ційної політики в регіоні), стратегічної направленості регіональної
економіки як у межах країни, так і в глобальному просторі, та ви-
значених у зв’язку з цим основних цілей розвитку та інноваційної
політики.

Напрями стратегії регіонального розвитку доцільно розгляда-
ти в територіальному та секторальному контексті: перший ґрун-
тується на специфіці територій (міські — сільські), що визначає
проблематику та особливості механізмів регіональної політики в
сфері підвищення конкурентоспроможності; другий — на секто-
ральних особливостях, зокрема на тих сферах, що формують ба-
зові та стратегічні конкурентні переваги на міжнародному ринку
(промисловість, інновації, наука, людські ресурси, соціальна
сфера).

Для стимулювання регіонального розвитку у напрямі під-
вищення конкурентоспроможності передбачається активізація
інноваційної та інтелектуальної діяльності шляхом об’єднання
регіонального потенціалу із загальнонаціональними ініціати-
вами та міжнародними проектами. За орієнтацією регіональ-
них суб’єктів на зовнішні або внутрішні зв’язки національні
моделі слід розділити на: 1) внутрішньоорієнтовані, в яких пе-
реважають внутрішньорегіональні та міжрегіональні зв’язки в
середині країни (такий тип регіонального розвитку характер-
ний для Мексики, Китаю, Японії, Угорщини, Італії, Франції,
США); 2) зовнішньоорієнтовані, в яких переважає направле-
ність на транскордонне співробітництво (Естонія, Ісландія,
Словаччина); 3) диверсифіковані, в яких присутнє рівномірне
впровадження кожного з напрямів співробітництва регіональ-
них суб’єктів економічної діяльності з можливим незначним
переважанням того чи іншого компонента регіонального роз-
витку (до цього типу відносяться такі країни, як Норвегія,
Бельгія, Швейцарія).

Підвищення ефективності регіональних програм, що реа-
лізуються, забезпечується також за рахунок переорієнтації
адміністративних регіонів як об’єктів економічної політи-
ки на функціональні регіони, які частіше представлені
в національних моделях кластерними структурами. Дея-
ким країнам вдається поєднати виокремлені функціональні
регіони з адміністративними одиницями (Чехія, Данія), для
інших національних економік доцільно впроваджувати ме-
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тод асиметричної децентралізації (Іспанія, Фінляндія, Велика
Британія).

Важливим фактором підвищення ефективності реалізації стра-
тегії стає впровадження як традиційних інструментів регіональ-
ної політики, так і альтернативних, креативних варіантів. Ком-
плексний підхід у виборі інструментів дозволить реалізувати
потенційні переваги та залучити до процесу досягнення мети біль-
ше ресурсів і засобів.
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THE CONSTRUCTION SECTOR
IN EU AND ITS SAFETY FOR THE ENVIRONMENT

The construction sector is strategically important for Europe
providing buildings and infrastructure on which all sectors of the
economy depend. It is the biggest sectoral employer and a major
contributor to Gross Capital Formation in Europe.

The construction sector is one of Europe’s biggest industries,
representing some 10 % of GDP and 50, 5 % of Gross fixed Capital
formation. It employs more than 12 million EU citizens and it is
estimated that 26 million workers in the European Union depend in
one way or another, on the construction sector.

EU works with this sector and covers the whole lifecycle of the
economic activity, from the exploitation of the raw materials to the
recycling of buildings or civil engineering works. Their activities can
be divided into two major subsectors: the Construction Products and
the Construction activity.

Safety in construction and the free movement of services,
engineering and construction services, are also an important policy
priority, which is developed through the promotion of the Eurocodes
and their implementation by the Member States.

The construction industry has been relatively untouched by the
improving standards in environmental management which have
affected other manufacturing sectors for many years now. However,
the impact of this sector will not go unnoticed for long and




