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Розглянуто особливості соціально-економічного розвитку регіонів при врахуванні ресурсної складової 
у досягненні цілій, визначених стратегіями розвитку регіонів. Наведені основні показники соціально-еко
номічного розвитку регіонів. Приведена модель структурних зв’язків регіональних економічних систем 
та форми прояву економічного й соціального розвитку регіонів. Доведено, що головною особливістю 
функціонування регіонального рівня є власна, специфічна система економічних інтересів, пов’язана із на
явністю безлічі суб’єктів господарської діяльності на території регіону.

Ключові слова: регіон, соціально-економічний розвиток, показник, система, рівень.

Рассмотрены особенности социально-экономического развития регионов при учете ресурсной состав
ляющей в достижении целей, определенных стратегиями развития регионов. Приведены основные пока
затели социально-экономического развития регионов. Представлена модель структурных связей регио
нальных экономических систем и формы проявления экономического и социального развития регионов. 
Доказано, что главной особенностью функционирования регионального уровня является собственная, 
специфическая система экономических интересов, связанная с наличием множества субъектов хозяй
ственной деятельности на территории региона.

Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, показатель, система, уровень.

The features of the socio-economic development while respecting the resource component in achieving the 
objectives of the regional development strategy. The basic indicators of socio-economic development of regions. 
Present model structural relationships of regional economic systems and forms of economic and social developm
ent of the regions. It is proved that the main feature of the functioning of the regional level has its own, specific 
system of economic interests associated with the presence of a multitude of economic activity in the region.

Key words: region, socio- economic development, indicator, system, level.

Постановка проблеми. Розвиток регіонів 
України на сучасному етапі ринкових реформ зі
ткнувся з низкою об’єктивних і суб’єктивних чин
ників, що зумовили його розбалансований, асиме
тричний та диспропорційний характер. У той же 
час підвищення самостійності та посилення ролі

регіональних систем у господарському комплексі 
країни вимагає вирішення проблем удосконален
ня методичного інструментарію управління про
цесами соціально-економічного розвитку регіонів 
та врахування ресурсної складової у досягненні 
цілій, визначених стратегіями розвитку регіонів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблеми соціально-економічного розвитку ре
гіонів відображені у наукових працях відомих віт
чизняних учених, таких як О. В. Батура, І. К. Би- 
стряков, В. М. Геєць, С. Л. Денисюк, С. І. Дорогун- 
цов, М. І. Долішній, В. А. Жовтянський, А. І. Каба
нов, М. Л. Ковалко, Н. Й. Конищева, І. І. Лукінов, 
В. П. Ніколаєв, Ю. В. Ніколенко, Г І. Онищук, 
М. М. Паламарчук, А. В. Степаненко, М. А. Хве- 
сик, Є. В. Хлобистов, М. І. Фащевський, Л. Г. Чер
нюк та ін.

Серед зарубіжних дослідників, які займалися 
вивченням цієї проблеми слід виділити К. Боул- 
дінга, О. Г Гранберга, Л. В. Канторовича, М. М. Ко- 
лосовського, В. В. Кліманова, Т. Б. Рубінштейна, 
Д. Макінтоша, Д. Медоуза, Г. Одума, Е. Одума, 
У. Ростоу, Р. Солоу, Т. Тітенберга, Г. Тейлора, 
Дж. Форрестера та ін.

Проте сьогодні недостатньо вивченим залиша
ється питання ролі ресурсів та їх комплексного 
використання у підвищенні ефективності соці
ально-економічного розвитку регіонів та враху
ванні інтересів всіх суб’єктів господарської діяль
ності на території регіону.

Актуальність теми дослідження зумовлюється 
важливістю та необхідністю пошуку оптималь
них шляхів, форм і методів ресурсного забезпе
чення соціально-економічного розвитку регіонів.

Метою статті є визначення особливостей со
ціально-економічного розвитку регіонів при вра
хуванні ресурсної складової у досягненні цілій, 
визначених стратегіями розвитку регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Рівень та якість життя суспільства характеризу
ються сукупністю взаємопов’язаних соціально- 
економічних показників, аналіз яких може бути 
підґрунтям для виявлення тих соціально-еконо
мічних параметрів, що потребують особливої 
уваги у контексті наближення до європейських 
стандартів та визначення дієвих заходів для соці
ального захисту членів суспільства [7].

До основних показників соціально-економіч
ного розвитку регіону можна віднести:

-  середньорічна чисельність населення;
-  чисельність зайнятого населення;
-  валовий внутрішній продукт;
-  валова продукція сільського господарства;
-  обсяги промислової продукції;
-  обсяги виробництва товарів господарського 

споживання;
-  обсяг капітальних вкладень;
-  грошові доходи населення;
-  обсяг роздрібного товарообороту;
-  обсяг реалізації платних послуг населення;
-  середні ціни на основні види продукції;

-  баланси основних видів промислової і сіль
ськогосподарської продукції;

-  фінансові ресурси муніципальних органів 
влади;

-  обсяг експорту та імпорту товарів.
З погляду оцінки ефективності соціально-еко

номічного розвитку регіонів, структура регіо
нальної економічної системи включає такі еле
менти, як виробнича й невиробнича сфери, насе
лення, природне середовище.

Для більше детального дослідження взає
мозв’язків складових регіональної системи пред
ставимо її у вигляді потоків ресурсів і результатів 
діяльності (рис. 1).

Природне середовище регіону забезпечує мі
нерально-сировинними й паливно-енергетич
ними ресурсами як виробничу, так і невиробни
чу сфери. У свою чергу, матеріальне виробни
цтво й соціальна сфера забруднюють природне 
середовище, викидаючи шкідливі речовини в 
атмосферу, скидаючи забруднені води у водо
ймища й водостоки, займаючи родючі землі під 
санітарні зони, накопичуючи виробничі й побу
тові відходи.

З матеріального виробництва в соціальну сфе
ру йдуть потоки матеріальних ресурсів у вигляді 
товарів народного споживання, засобів виробни
цтва, енергетичних і вторинних ресурсів, фінан
сових ресурсів у вигляді коштів на утримання й 
розвиток соціальної сфери, причому ці кошти 
надходять як через бюджети, так і безпосередньо 
від підприємств на утримання й розвиток влас
них об’єктів соціальної сфери.

У свою чергу, галузі соціальної сфери, забез
печуючи населенню умови життєдіяльності, 
шляхом надання послуг таких галузей як охорона 
здоров’я, освіта, житлово-комунальне господар
ство, громадське харчування, культура вплива
ють на ефективність виробничої сфери. З елемен
та регіональної економічної системи населення 
направляються потоки трудових ресурсів як у 
сферу матеріального виробництва, так і соціаль
ну сферу.

Ці дві сфери через заробітну плату й інші види 
виплат формують склад і динаміку доходів і спо
живання населення. Перехід економіки до ринко
вих відносин обумовив на схемі зв’язків новий 
потік фінансових ресурсів, спрямований від на
селення до соціальної сфери, у вигляді коштів 
населення на оплату послуг освіти, охорони здо
ров’я, транспорту, житла й ін.; інвестицій у будів
ництво кооперативного житла; інвестицій у при
ватизацію житла й інших об’єктів соціально-по
бутової й культурної сфер та інше.

Розглядаючи сутність економічного й соціаль-
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ного розвитку регіональних економічних систем, Цілі регіонального розвитку полягають у про- 
виникає об’єктивна необхідність розкрити зміст гресивній зміні кількісних і якісних параметрів
основних форм його прояву (рис. 2). функціонування регіону для переходу його в бажа-
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Рис. 1. Модель структурних зв’язків регіональних економічних систем 
(розроблено авторами на основі [6])

Рис. 2. Форми прояву економічного й соціального розвитку регіонів 
(розроблено авторами на основі [6])
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ний, більш сприятливий стан, що характеризується 
оптимальними значеннями цільових показників.

Соціально-економічний розвиток регіонів яв
ляє собою сукупність якісних змін структурних 
елементів регіональних економічних систем, які 
відбуваються під впливом безлічі різноманітних 
факторів. Він відображає умови формування по
тенційних можливостей регіону для досягнення 
цілій, визначених стратегіями розвитку регіонів.

Соціально-економічний розвиток регіонів -  це 
критерій ефективності його функціонування. 
Коли параметри кількісних показників регіональ
ного розвитку перевершують запланований або 
нормативний рівень, показники стану розвитку 
аналогічних регіональних систем, можна зробити 
висновок про ефективне функціонування регіо
нальних систем. Він створює базу і є важливим 
джерелом підвищення якості життя.

В Україні понад півтора десятиліття триває 
складний комплексний та суперечливий процес 
ринкової трансформації, головним завданням яко
го згідно з конституційно визначеною стратегією є 
становлення соціально орієнтованої ринкової еко
номіки із перманентним посиленням соціально-гу
маністичної спрямованості всього суспільного роз
витку [2]. Відповідно зміст і логіка ринкових транс
формацій вітчизняної економіки мають спрямову
ватися на формування передумов для динамічного 
та збалансованого розвитку всіх підсистем націо
нальної економіки, у т. ч. регіонального рівня.

Основою соціально-економічного розвитку 
регіональних економічних систем є їх потенціал 
за природними, економічними, демографічними 
та історичними умовами, відповідно до яких кож
ний з них спеціалізується на виробництві продук
ції, витрати на яку нижчі, ніж у середньому в 
країні. Таким чином, міжрегіональна спеціаліза
ція виявляється в поділі праці між регіонами, за 
якого зростання концентрації однорідного вироб
ництва перевершує потреби конкретного регіону, 
що відтворюється в інтенсифікації міжрегіональ
ного обміну товарами, послугами, науково-тех
нологічною інформацією тощо.

Перехід до ринкових відносин вимагає вдоско
налення структури економічного середовища ре
гіонів, спрямованого на комплексний їх розвиток, 
раціональне використання економічного потен
ціалу та ефективну взаємодію в господарському 
комплексі країни. Кожний економічний регіон є 
цілісною територіальною господарською систе
мою, в якій головна роль належить галузям ринко
вої спеціалізації. Надто важливо, що під час пере
ходу до ринкової економіки формується система 
територіально-виробничих комплексів різнома
нітних типів, триває процес розвитку єдиного

господарського комплексу країни на основі між
галузевих комплексів: паливно-енергетичного, 
машинобудівного, космічного, агропромислового, 
а також регіональних комплексів. Слід зазначити, 
що останні мали б стати важливими організацій
ними формами поєднання галузей ринкової спеці
алізації з регіональною виробничою та соціаль
ною інфраструктурами, тобто регіональним рів
нем відтворення: виробництва, обміну, розподілу, 
споживання економічних благ на мезорівні [5].

Для з’ясування реальних регіональних еконо
мічних інтересів потрібне дослідження їх обу
мовленості різними факторами. Так, за утиліта
ристським підходом слід ураховувати загальний 
інтерес як суму інтересів окремих індивідів, та 
інтерес окремого індивіда виводити із його без
посередньої користі та вигоди, багатоманіття 
об’єктивного світу, якими спрямовуються вну
трішні прагнення суб’єкта, тому вони виявляють
ся змістом інтересів. Теоретично інтерес -  це єд
ність відтворення (виявлення) внутрішньої сут
ності людини та відбиття в її свідомості об’єктив
ного світу, поєднання духовних і матеріальних 
цінностей [1, 3].

Головною особливістю функціонування регіо
нального рівня є власна, специфічна система еко
номічних інтересів, пов’язана із наявністю безлічі 
суб’єктів господарської діяльності на території ре
гіону: підприємств місцевого, регіонального, за
гальнодержавного підпорядкування, різних уста
нов та приватних підприємств. При цьому пріори
тет інтересів підприємств в одній області може 
компенсуватися пріоритетом інтересів регіональ
них органів влади в іншій області. До того ж важко 
переоцінити вплив підприємств на соціально-еко
номічний розвиток регіонів України (рис. 3).

В загальному вигляді показник рівня соціаль
но-економічного розвитку регіону нами пропо
нується розраховувати з формулою:

і? = (1)

де ур -  валова продукція промисловості регіону з 
розрахунку на душу населення;

f  -  вартість основних промислово-виробничих 
фондів регіону па душу населення;

р  -  промислово-виробничий потенціал з роз
рахунку на 1000 жителів регіону;

V -  валова продукція сільського господарства 
регіону (середньорічна) у розрахунку на одного 
жителя;

Vp , F, Р, V  -  аналогічні показники по регіону 
вищого рангу (області; країні); 

п -  кількість показників.
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Рис. 3. Взаємодія підприємства із регіональними органами влади 
(розроблено авторами на основі [6])

Таким чином, ефективний розвиток кожної 
економічної системи вимагає постійного пошуку 
оптимальних варіантів поєднання державних і 
ринкових складових та інтересів. Тому вся до
цільна діяльність людини так чи інакше пов’язана- 
а з проблемою ефективності. Реалізація завдань 
управління соціально-економічним розвитком 
регіону залежить від можливостей відтворювати 
й залучати на свою територію всі види економіч
них ресурсів. Тобто динамічний і збалансований 
розвиток регіону, підвищення конкурентоздат- 
ності регіональної політики, зменшення диспро
порцій між регіонами, активізацію регіональних 
та місцевих ініціатив відбувається через ціле
спрямовану державну регіональну політику.

Висновки. Підводячи підсумки з проведеного 
дослідження можна дійти висновку о том, що со
ціально-економічний розвиток регіонів тісно 
пов’язан з специфічною системою економічних

інтересів: наявністю безлічі суб’єктів господар
ської діяльності на території регіону. Цілі регіо
нального розвитку полягають у прогресивній 
зміні кількісних і якісних параметрів функціону
вання регіону для переходу його в бажаний, 
більш сприятливий стан, що характеризується 
оптимальними значеннями цільових показників. 
Доведено значущість впливу підприємств на со
ціально-економічний розвиток регіонів України.
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