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не є головною метою державної регіональної політи
Сучасний етап розвитку економіки характери
ки. Ц я мета може виникати я к другорядна для забез
зується наявністю двох могутніх процесів — поси
печення територіальної справедливості шляхом
ленням глобалізації економіки і зростанням її регіпідвищення різноманітності соціальних ролей або
оналізації в системі між регіональних ринкових
забезпечення
достатньої зайнятості населення регі
відносин. Регіон сьогодні стає головним суб’єктом
ону.
Проте
регіональна
політика зовсім не направле
економічних і політичних відносин. Дуже важливо
на на те, щоб визначити державними заходами спе
в цій ситуації визначити специфіку і пріоритети
ціалізацію регіонів, характер їх економічного розвит
здійснення регіональної політики із врахуванням
ку тощо. Адам Сміт стверджував, що «ми не можемо
переваг того чи іншого регіону, особливостей його
відповідати на етичні питання, я к розвиватись сус
історичного і культурного розвитку.
пільству, замість цього ми повинні забезпечити йому
Значний внесок у дослідження державної регі
можливість розвиватись вільно» [7, с. 157]. '
ональної політики внесли такі відомі вітчизняні
Перехід до ринку не знижує значення територі
Науковці, як 3. Варналій [1], В. Васиденко [2], В. Во
ального принципу регіональної політики. Саме тери
ротій, Я. Жаліло [3], М. Долішній [4], С. Сонько [5],
торіальні відмінності є специфічним невичерпним
О. Черевко [б] та інші фахівці в галузі державного
ресурсом в інтегральному потенціалі України, ефек
управління та регіоналістики. їхні фундаментальні
тивність якого забезпечується науково обгрунтова
праці можуть використовуватися я к основа для по
ним його використанням, адже територія є не тільки
дальших досліджень у сфері формування дійової
полігоном для розвитку і розміщення продуктивних
державної регіональної політики і вдосконалення
сил, але й середовищем життєдіяльності людей.
системи пріоритетів.
Однак в умовах розбудови інноваційної моделі
Державна регіональна політика регулюється за
розвитку економіки регіон дещо втрачає свої визна
конами, нормативно-правовими і директивними
чальні позиції. Територія виконує системоформуючі
актами органів державної влади, сукупність яких
функції, просторово обмежуючи політичний вплив і
окреслює контури цієї політики. Питання державно
соціальні взаємодії, оскільки прив’язуємо їх до місця
го управління, оцінки ефективності виконання зат
походження (міста, села, трудового колективу). На
верджених цілей і завдань, забезпечення інтересів
зміну теоріям матеріального прогресу приход ять нові
регіонів розроблені недостатньо. Усвідомлення того
закони розвитку наукового, інформаційного та інно
факту, що реформи одним із наслідків мали суттєву
ваційних потенціалів; диверсифікації фінансових
дивергенцію соціально-економічного стану регіонів,
ресурсів зі зменшенням частки прямого державного
потребувало доповнення пріоритетів регіональної
фінансування; збільшення ролі регіональних і місце
політики. Виникнення регіональних асиметрій, дис
вих органів управління, зменш ення енерговитрат;
пропорцій і депресій, а також необхідність оздоров
оптимізації застосування трудових ресурсів для
лення депресивних територій привертає увагу су
підвищення конкурентоспроможності регіонально
спільства, учених і політиків. Проте в офіційних ак
го виробництва, екологічність тощо [8, с. 2],
тах і науковій літературі не вироблено чіткого визнаУ широку розумінні така політика означає дії
, чення території, яка потерпає від соціально-еконо
держави щодо розвитку регіонів, а самих регіонів —
мічної кризи, особливостей її подолання. Томуметою
у межах наданих їм повноважень. У Концепції ре
статті є розкриття можливостей визначення пріори
гіональної політики в Україні регіональна політика
тетів регіональної політики на місцевому рівні.
визначається я к дії держави, спрямовані на вирів
Розгляд регіону в якості самостійного суб’єкта
нювання умов діяльнЬсті регіонів і їх результатів,
економічного розвитку, який вносить у господарські
ефективне використання регіональних ресурсів і
процеси системний зв’язок і екологічний порядок,
можливостей, створення умов підвищення ефектив
змушує під новим кутом зору розглянути категорію
ності регіонів [9] . У вузькому розумінні — політику
«регіональна політика». В умовах ринкової економі
регіонів, спрямовану на використання всіх ресурсів
ки раціональне розташування продуктивних сил вже
© В.
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конкретного регіону для підвищення добробуту на
селення, удосконалення структури матеріального
виробництва, поліпш ення стану навколишнього
середовища, розвитку соціальної інфраструктури,
сприяння р о з в и в підприрш ицтва, еконодцчного
й соціального росту регіону, Причому державна ре
гіональна політика повинна бути невід’ємною скла
довою політики держави , спрямованої на організа
цію території країни відповідно до прийнятої дер
жавної стратегії розвитку [1, с. 28].
Згідно Концепції державної регіональної політи
ки, затвердженої Указом Президента.УкраІни від
25.05.2001 р., «...головною метою державної регіо
нальної політики є створення умов для динамічного
збалансованого соціально-економічного розвитку
України та її регіонів, підвищення рідня ж итія насе
лення, забезпечення додержання державних соціаль
них стандартів для кожного ЇЇ громадянина незалеж
но від місця проживання, а також поглиблення про
цесів ринкової трансформації на основі підвищення
ефективності використання потенціалу регіонів» [9].
Отже, регіональнаполітика покликана регулю
вати всі процеси, які відбуваються на певній тери
торії, серед них сьогодні провідними є економічні,
Економічна самостійні'сть регіону полягає передусім
У тому, що вона сприяє задоволенню внутрішніх
Потреб регіону і визначається мірою його автономії
Від джерел сировини та різних матеріалів,’ що зна
ходяться в інших областях, і особливо, в інш ихдер. жавах, Економічна ж політика держави направлена
на зміцнення ЄДИНОГОекономічного простору краї
ни. Очевидно,,що економічна політика держави й
регіонів не повинна протистояти одна одній.
Проте держава використовує
їй арсе
нал методів і засобів фінансово-економічного впли
ву на розвиток всіх сфер регіонального житія, у тому
числі і неекономічних. Регіональна спрямоващсть
економічної політики ж надає їй універсальних рис,
оскільки дія її механізмів (у тій чи іншій модифікації)
поширюються на всі сфери регіонального життя.
Таким чином, регіональна політика носить со
ціальний характер, навіть ягацо вона направлена на
розв’язок економічних пробдем. Модель регіональ
ної політики сучасного і майбутнього розвитку має
визначити нову ефективну структуру і регулюючі
механізми як в мрсах кожного регіону, так і між
ними, формуючи єдиний, активний, функціоную
чий організм для досягнення єдиної мети — все
бічного розвитку кожного члена суспільства (рис. 1).
Концепція державної регіональної, політики
визначає об’єірг і суб’єкти державної регіональної
політики. Згідно із зазначеним документом об’єкта
ми державної регіональної політики є територія дер
жави, визначені законодавством її регіони, макрорегіони у складі декількох регіонів чи їх частий, а
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Рис. 1. Мета регіональної соціально-економічної
політики
також інші територіальні утворення, які характери
зуються специфічністю, цілісністю і спільністю роз
витку й визначені законодавством для досягнення
особливих цілей розвитку територій..
е ф е к т а м и державної регіональної політики є'
Президент Укрщни, Верховна Рада України, Кабінет
Міністрів України, Дерховна Рад а Автономної Рес
публіки Крим, центральні тамісцеві органи виконав
чої влади, органи місцевого самоврядування. У забез
печенні реалізації державної регіональної політики
можуть брати участь асоціації та інш і об’єднання
органів місцевого самоврядування, організації їромадянського суспільства, юридичні та фізичні особи.
Т аким ч и н о м , зап р о п о н о в ан і в и зн ач ен н я
суб’єктів та об’єктів у сфері регіональної політики
охоїціює з боку суб’є іш у с ю вррщкаль виконавчої
і представницької влади, а з боку об’єкта — всі мно
ж и н и регіональний, соціальний, економ ічн их і
екологічних процесів.
Отже, об’єктом державної регіональної політи
ки виступає соціально-економічна, політична і еко
логічна система певної території (регіону).
Суб’єктами державної регіональної політики ви
значено органи державної влади, представницькі орга
ни місцевого самоврядування,яків межахсвоєїкомпетенцїїрозв’язують проблеми соціально-економічного розвитку регіонів. Однак цей перелік потрібно роз
ширити ще й такими суб’єктами, як (рис. 2|; , ..
бізнес-структури, які функціонують у регіоні і
значно впливають на його соціально-економічний
стан і розвиток;
домогосподарства, які постачають у регіон пра
цю , капітал і грошові ресурси, я к і потрібні для
організації суспільного виробництва; %
професійні та інші громадські об’єднання;
Організації третього ректора, до яких входять
неком ерційні структури, що знаходяться у при-
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керуючий вплив
->

функціональний зв'язок

Рис. 2. Об’єкті суб’єкта державної регіональної
політики
ватній власності; але функціонують з метою задово
лення суспільних або соціальних потреб [10, с. 43].
Таким чином, регіональна політика повинна
відображати інтереси різних груп її учасників. Регі
он ал ьн а влада м ає узгодж увати ін тер еси всіх
суб’єктів, які Впливають або можуть впливати н а
соціально-економічний розвиток регіону.
Досить часто Поняття «регіональна політика»
ототожнюють з «регіональним розвитком», «регіо
нальним управлінням».
В умовах глобалізації та втілення постіндустріальної парадигми регіональний розвиток трактуєть
ся як процес, який передбачає постійне збережен
ня динамічної рівноваги через цілеспрямоване ви
користання наявного потенціалу і врахування умов
Зовнішнього середовища [5, с. 25].
Регіональний розвиток базується на існуванні
в н у тр іш н іх і з о в н іш н іх п р о ти р іч . Г оловним
внутрішнім протиріччям регіонального розвитку
є вузькість спеціалізації виробництва й широти
регіонального споживання. Чим вужча спеціалі
зація, тим гостріше виникає необхідність зовніш 
ньоекономічного співробітництва регіонів для зат
безпечення ш ирокої номенклатури споживання.
Своєрідність регіонального розвитку полягає у
виконанні посередницької функції між мікро- і
макроеконом ічним рівнем ф ункціонування н а
ціональної економіки.
Зовнішнім протиріччям регіонального розвит
ку є протиріччя між центром і регіонами, яке є діа
лектичним ї в певних умовах виконує або роль най
важливішого важеля розвитку, або фактора серйоз
ного гальмування. В умовах, коли протиріччя регі
ону й держави призводить до мобілізації ресурсів і
пошуку нових, більш ефективних співвідношень
інтересів Держави й регіонів, протиріччя працює як
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спонукальна сила розвитку, я к фактор зміцнення
єдності державних і регіональних пріоритетів.
Якщ о економічна політика центру й регіонів
підсилює нерівновагуі вимагає втручання ззовні для
посиленні! попиту і пропозиції, протиріччя має галь
муючий характер впливу н а регіональний розвиток.
■’ Отже, регіональна політика є сферою діяльності
держави щодо управління політичним, економічним,
соціальним, культурним і екологічним розвитком ре
гіонів держави. Я кщ о під управлінням розуміти
свідомий цілеспрямований вплив з боку суб’єктів та
органів влади н а людей і економічні об’єкти з метою
спрямування їх дій для отримання бажаних резуль
татів, то регіоналізація управління передбачає його
децентралізацію, при якій центральні органи влади
делегують повноваження й вщповідальність за ефек
тивне прийняття рішень регіональним органам. Не
обхідність регіоналізації викликана ростом масштабів
суспільного виробництва, ускладненням управління
і зменшенням можливості враховувати в центрі особ
ливостей кожного регіону.
Досліджуючи досвід формування і реалізації
регіональної політики країн-членів ЄС, можна ви
ділити такі напрями регіональної політики, я к і'є
пріоритетними для регіонів нашої держави:
традиційний — завдання ‘я кого полягає у ско
роченні відмінностей між рівнями розвитку окре
мих частин країни, а механізм'реалізації базується
на допомозі менш розвиненим регіонам;
регіональний — передбачає пщіримку і здійснен
ня економічних і соціальних реформ, впровадження
інновацій і розвитку соціальної сфери для підвищен
ня економічної привабливостірегіонів, які не входять
до числа підтримуваних у рамках першого завдання;
інтеграційний — направлений на посилення
транскордонного і міжрегіонального співробітництва,
розвиток загальної інфраструктури, економічних
зв’язків і мереж компаній малого і серед нього бізнесу
Незважаючи на першочерговість традиційного
підходу до вирішення регіональних проблем, регіо
нальна політика не повинна зводитись до перерозпо
ділу засобів від більш розвинених регіонів на користь
проблемним. Це є продумана стратегія інвестицій ї
цілеспрямованих реформ, яка Спрямовується на до
сягнення високої якості життя населення регіону. Зай
нятість, тренінг, конкурентоспроможність Компаній,
інвестеції в інфраструктуру, інформаційне Суспільство,
дослідження, якість НавколищньопУ середовища—все
це пріоритети регіональної політики [11].
"
Більшість українських Науковців зазначають,
що нерівномірність, диференціація регіонального
розвитку (як основний вияв структурних диспро
порцій) може бути‘змінена на краще за допомогою
впровадження науково виваженої державної політи
ки структурних перетворень регіональної економі-
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Економіко-правові проблеми регіональних економічних систем:
КИ, що базується на принципах комплексного, про
порційного підходу у процесі стратегічного плануШння регіонального розвитку [1,4, 6, 3].
Сьогодні важко навести приклади регіонів, які
добре функціонують і забезпечують для населення
сприятливі умови життя (винятком Є ІУГ, Київ), яким
вдалося досягти рівноваги між економічним розвит
ком і збереженням навколишнього середовища. Регі
он майбутнього — це регіоні в якому досягнуто рівно
вага між різними секторами економіки та видами
діяльності, де забезпечено громадянські права й най
кращі умови життя і повністю враховуються інтереси
ВСІХтих, хто проживає і працює на його території.
Висновки. Регіональна політика охоплює систему
цілей і зд ач органів державної влади щодо управління
ПОЛІТИЧНИМ, економічним і соціальним розвитком ре
гіонів Країни, враховує їх різцрмаштнІсть і здійсніоєтьШІ Із врахуванням політики регіонів. Державна регіо
нальна політика повинна бути спрямована на забезде11ЄІШЯвзаємодії регіонів, організацію їх співпраці, отри
муючи при цьому максимальну користь від територіШІЬИОГО розподілу і кооперації праці, Пріоритетами
регіональної політики повинно стати подолання дис
пропорцій розвитку регіонів і,забезпечення конкурен
тоспроможності їх економіки, масштабне впроваджен
ні! інновацій та інвестицій у розвиток гойдальної:сфе
ри регіонів для п1двищещм,їх економічної приваблиІЮСТІ ТОзабезпечення добробуту населення, інтеграція
регіональних ринків у міжнародний ринок капіталу,
ПШШІзація міжрегіональної співпраці.
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

Функціонування регіону я к самостійного екоІІ0МІЧ1ІОГО суб’єкту в конкурентному економічному
ПрОСТОрі Обумовлює необхідність постійної оцінки
рІШШ КОШсурентоспромоашості. Це актуалізує пи-

тання розробки методологічних Основ оцінюй' конкурентоспроможності регіональних систем. Існування різних підходів до визначення конкурентоспроможності регіону та 'факторів, що його вйзна-
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