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У статті обгрунтовано наукові засади формування концепції соціально- 

економічного розвитку регіонів та представлено загальний (інтегральний) 

показник соціально-економічної стійкості регіону. Охарактеризовано 

стратегічні пріоритети державної економічної політики з врахуванням 

механізмів ринкового саморегулювання. Деталізовано розглянуто проблеми 

забезпечення соціально-економічної сталості регіонів. Представлено 

структурно-графічну модель сталого соціально-економічного розвитку регіону 

та стратегічні завдання і цілі на сучасному епапі розвитку суспільства. 

Ключові слова: сталий соціально-економічний розвиток, інтегральний 

коефіцієнт, державне регулювання економіки, стратегія, регіон. 

В статье обоснованы научные основы формирования концепции 

социально-экономического развития регионов и представлен общий 

(интегральный) показатель социально-экономической устойчивости региона. 

Охарактеризованы стратегические приоритеты государственной 

экономической политики с учетом механизмов рыночного саморегулирования. 
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Детализировано рассмотрены проблемы обеспечения социально- 

экономической устойчивости регионов. Представлена структурно- 

графическая модель устойчивого социально-экономического развития региона 

и стратегические задачи и цели на современном этапе развития общества. 

Ключевые слова: устойчивое социально-экономическое развитие, 

интегральный коэффициент, государственное регулирование экономики, 

стратегия, регион. 

The article substantiates the scientific principles of forming the concept of socio 
- economic development of regions and presents a general (integral) indicator of the 

socio - economic stability of the region. The strategic priorities of the state economic 

policy have been characterized taking into account mechanisms of market self- 

regulation. Problems in ensuring socio-economic sustainability of the regions are 

considered in detail. The structural and graphic model of sustainable socio - 

economic development of the region and strategic tasks and goals on the modern 

evaporation of society are presented. 

Keywords: sustainable socio-economic development, integral coefficient, state 

regulation of economy, strategy, region. 

 

Постановка проблеми. Сталий розвиток базується як на глобальних 

факторах, так і на специфіці кожного окремо взятого регіону, його 

людського потенціалу, природних, транспортних та інших умов, всього 

того, що забезпечує відтворювальний процес – основу системи сталого 

розвитку. 

Сталий соціально-економічний розвиток будь-якого регіону 

визначається як гармонійний розвиток виробництва, соціальної сфери, 

навколишнього середовища тощо. А потреба в розробці сучасних 

інститутів та механізмів управління економікою обумовлена завданням по 

досягненню стійкого розвитку суспільства за рахунок забезпечення 

збалансованості економіки, випереджаючого розвитку переробної 

промисловості, високотехнологічних і наукомістких виробництв, 

виробничої інфраструктури та агропромислового сектора. Досягнення 

сталого розвитку – одне з найбільш актуальних регіональних завдань, яке 

має на меті забезпечити економічне зростання і одночасно захистити 

ресурсну базу та навколишнє середовище з урахуванням інтересів 

майбутніх поколінь. Стійкість економічного розвитку являє собою такий 

стан економіки, при якому підтримується стабільність вихідних (кінцевих) 

параметрів розвитку виробничих, соціальних і економічних показників. 

Тому необхідність обгрунтування проблем стійкості розвитку регіонів та 

передумови їх вирішення визначили актуальність даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 

теоретичних питань щодо вдосконалення соціально-економічного розвитку 

регіонів  займалися:  З. С.  Варналій,  З. В.   Герасимчук,   Т. Л.   Желюка, 

Т. Л. Миронова, Г. В. Саєнко, Д. М. Стеченко, В. М. Трегубчак та ін. Проте 
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їхня увага зосереджена саме на розробці окремих механізмів соціально- 

економічного розвитку регіону. 

Мета статті. Метою даного дослідження є обґрунтування цілей та 

завдань забезпечення соціально-економічної сталості регіонів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні стійка 

економіка передбачає перехід від нинішнього використання ресурсів до 

економіки їх системного відтворення. Ядром системи стійкості розвитку 

виступає підсистема відтворення якісних ресурсів, головним серед яких є 

людський потенціал. Якщо виходити із загальних позицій, то сталий 

розвиток слід розуміти як розвиток, що враховує рівновагу інтересів 

нинішнього і майбутніх поколінь. Отже, в основу формування концепції 

соціально-економічного розвитку регіонів покладено ідею динамічно 

збалансованої взаємодії економічної, соціальної до екологічної сфер 

суспільного розвитку. При цьому соціально-економічна основа сталого 

розвитку зумовлює реалізацію в глобальному масштабі комплексу заходів, 

спрямованих на: боротьбу з бідністю; зміну структури споживання; 

регулювання зростання населення; збереження здоров’я людини; сприяння 

сталому розвитку регіонів [1]. 

З категорією стійкості тісно пов’язана категорія стабільності, яка 

характеризує незмінність, сталість будь-якого параметра динаміки 

розвитку. В економічній теорії і практиці це досить важлива 

характеристика економічного показника. Разом з тим, категорія стійкості 

соціально-економічного розвитку більш фундаментальне економічне 

визначення. Воно включає поняття стабільності, зокрема, стабільності 

основних соціально-економічних і екологічних показників господарської 

системи. Проте, стійкість економічного розвитку має на увазі також і 

комплекс умов, факторів і заходів регулюючого впливу, що забезпечують 

за рахунок економічної рівноваги стабільність кінцевих показників. 

Обчислення загальної стійкості може бути розраховане як 

інтегральний коефіцієнт за середньою геометричною, що включає в себе 

всі параметри соціально-економічної стійкості регіону за формулою: 

              (1) 

де Кyзаг – загальний (інтегральний) показник соціально - 

економічної стійкості регіону; 

Кyвир – коефіцієнт виробничої стійкості; 

Кyфін – коефіцієнт фінансово-інвестиційної стійкості; 

Кyсоц – коефіцієнт соціальної стійкості. 

Основа стійкості – економічна рівновага, яка виступає 

найважливішою умовою ефективного функціонування і розвитку будь-якої 

економічної системи. Досягнення, зокрема, ринкової рівноваги попиту та 

пропозиції залежить від безлічі факторів (розподілу матеріальних і 

фінансових ресурсів, збалансованого розподілу капіталу, прибутку, 
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бюджету, податкової системи, кредитно-фінансових ресурсів і цілого ряду 

інших умов). Однак у будь-якому випадку в системі повинен бути 

присутній механізм виявлення попиту і реакції виробництва та зміна 

параметрів попиту. При виникненні дисбалансів ціни розміри заробітної 

плати, кредитні ставки, податки повинні змінюватися в системі і досить 

швидко повертатися в стійкий стан. 

Проблема стійкості розвитку тісно пов’язана з національною 

безпекою. Розробка будь-якої програми еколого-економічної безпеки 

повинна будуватися, виходячи з загальної концепції переходу регіону на 

шлях сталого розвитку. І це дозволить посилити роль державного 

регулювання процесу сталого соціально-економічного розвитку. 

Метою державної економічної політики виступає досягнення 

внутрішньої і зовнішньої стійкості системи. При цьому внутрішня 

стійкість передбачає такий стан економіки, який характеризується 

стабільністю виробництва, цін, зайнятості і підтримкою певного рівня 

життя. Під зовнішньою сталістю системи слід розуміти стійкість 

платіжного балансу, позитивне зовнішньоекономічне сальдо, стабільний 

стан золотого запасу країни. При цьому інструменти економічної політики 

на даному етапі включають бюджетні, фінансові, податкові, цінові та 

зовнішньоторгівельні елементи. Використовуючи і комбінуючи їх, держава 

реально може досягти поставлених цілей [2]. 

Таким чином, державне регулювання економіки стає найважливішою 

умовою стійкості розвитку системи, яке забезпечується в поєднанні з 

ринковим саморегулюванням. При цьому державне регулювання включає 

комплекс методів і важелів впливу на економічну систему як макрорегіону, 

так і окремого суб’єкта господарювання. Тому проблеми стійкості 

соціально-економічного розвитку регіонів з різним рівнем економічного 

потенціалу повинні вирішуватися з урахуванням особливостей розвитку 

конкретного суб’єкта. Все це створює необхідність формування концепції 

сталого соціально-економічного розвитку за регіонами з подальшим 

формуванням єдиної стратегії і тактики. 

Сталий соціально-економічний розвиток регіонів спрямований, 

насамперед, на вироблення активної політики сталого розвитку, де 

вирішуються проблеми стійкості розвитку, пов’язані зі структурою 

економіки регіону, його демографічним, національним і конфесійним 

складом, природними умовами, станом використання надр та їх 

перспективних можливостей. Для забезпечення сталого соціально- 

економічного розвитку регіонів України необхідно дотримуватися певної 

ієрархії цілей і пріоритетів, пов’язаних з особливостями їх розташування 

[3]. 

Перша проблема в забезпеченні соціально-економічної  сталості 

регіонів полягає в створенні умов для функціонування і розвитку 
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промисловості. Промисловість займає домінуюче становище у всій 

економічній структурі країни і характеризується переважаючим 

становищем у виробництві валового регіонального продукту, в структурі 

основного і оборотного капіталу, в питомій вазі зайнятості активних 

трудових ресурсів, в забезпеченні населення товарами народного 

споживання, в забезпеченні дохідної частини бюджету регіонів, а, отже, 

можливості вирішення поставлених перед регіонами соціальних проблем. 

Другий проблемний фактор і умова для досягнення сталого 

соціально-економічного розвитку регіону – забезпечення продовольчої 

безпеки за рахунок активізації функціонування аграрного комплексу. Цей 

фактор необхідно враховувати не тільки тому, що в ньому зайнята значна 

частина населення, але також і тому, що він забезпечує продуктами 

харчування населення регіонів і, отже, формує соціальний клімат в регіоні. 

Третя проблема – це вирішення нагальних завдань в галузі соціальної 

сфери, яка обслуговує населення регіонів. Особливого значення набуває 

вирішення завдань, пов’язаних з підтриманням мотивації економічно 

активного населення, забезпеченням зростання рівня життя і зайнятості 

(проблема сезонного безробіття). 

І зрозуміло, що всі проблеми соціального і економічного розвитку 

регіонів неможливо вирішити без фінансового забезпечення, маючи на 

увазі весь комплекс бюджетного фінансування, кредитно-грошового обігу, 

ліквідності, а також функціонування ринку цінних паперів. Для ринкової 

економіки мобілізація фінансових ресурсів і ефективне їх використання 

набуває провідного значення в реалізації соціальних і економічних 

програм. 

Тому, нами представлено структурно-графічну модель (рис. 1) 

сталого соціально-економічного розвитку регіону, що включає фактори, 

умови і оцінку стійкості. 

Слід, на наш погляд, розрізняти стратегічні завдання і стратегічні 

цілі сталого соціально-економічного розвитку регіонів. Завданнями в 

даний час є: 

– реконструкція економіки промислових регіонів і великих міст 

шляхом модернізації їх інфраструктури [4]; 

– подолання депресивного стану ряду агропромислових регіонів; 

відродження малих міст та сіл, прискорення відновлення втраченого 

життєвого середовища у сільській місцевості, розвиток місцевої 

виробничої і соціальної інфраструктури, освоєння занедбаних 

сільськогосподарських та інших земельних угідь; 

– продовження формування промислових комплексів в регіонах 

країни переважно за рахунок вливання інвестицій та пріоритетного 

розвитку виробництв, з комплексним використанням сировини, що 

видобувається, дотриманням строгих екологічних стандартів; 
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– формування особливих економічних зон різного типу, в тому числі 

технополісів як регіональних центрів впровадження досягнень науки; 

– розвиток міжрегіональних і регіональних інфраструктурних систем 

(транспорту, зв’язку, інформатики), стимулюючих регіональні, структурні 

зрушення і ефективність регіональної економіки та ін. 

Стратегічними цілями сталого соціально-економічного розвитку 

регіонів є на сучасному етапі: 

1) Забезпечення глобальної конкурентоспроможності регіонів. 

Досягнення цілі спрямовано, перш за все, на прискорення соціально- 

економічного розвитку регіонів, розподіл продуктивних сил по території, 

розвиток системи розселення і підвищення пов’язаності країни, що має 

відкрити доступ територій і їх населення до джерел соціально- 

економічного зростання; на розвиток інфраструктурної бази соціально- 

економічного зростання; на формування конкурентоспроможних, в 

глобальному масштабі, територіальних виробничих кластерів, в тому числі 

в інноваційних секторах економіки; на забезпечення переходу до 

поляризованого розвитку та створення нового просторового каркаса країни 

з «опорних регіонів» [5]. 

2) Стимулювання процесу нової «регіоналізації» – консолідації 

ресурсів регіонів для прискореного економічного зростання і зміни 

структури економіки. Досягнення цілей за рахунок забезпечення єдності 

територій і економічного простору країни при збереженні самостійності 

регіональних і місцевих оргінів влади в прийнятті рішень в рамках своєї 

компетенції; усунення бар’єрів на вільне пересування робочої  сили, 

товарів і послуг, капіталів, відкриття регіональних ринків; усунення 

перешкод для реалізації потенційних проектів, розвитку малого бізнесу на 

регіональному та місцевому рівні і т.д. 

3) Розвиток людського капіталу, підвищення просторової 

мобільності населення: забезпечення відтворення населення і стабілізація 

його чисельності, як в країні, так і на окремих територіях за рахунок 

підтримки молодих сімей та молоді, формування соціально-економічних 

передумов для зовнішнього демографічного зростання; створення системи 

освітніх проектів, спрямованих на розвиток кадрового потенціалу 

територій, забезпечення відтворення населення до стабілізації його 

чисельності як в країні, так і на окремих територіях; сприяння вільному 

переміщенню робочої сили і ефективного розміщення трудових ресурсів як 

відповідь на виклики нових економічних умов, формування в регіонах 

ефективних балансів демографічних і трудових ресурсів, а також адаптація 

мігрантів у вітчизняному суспільстві; підвищення продуктивності 

етнокультурного потенціалу суспільства [6]. 
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Рис. 1. Модель сталого соціально-економічного розвитку регіонів 
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структурних перетворень, що дозволяють забезпечити становлення нової 

моделі і широке поширення екологічно орієнтованих методів управління; 
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енерго- та ресурсозберігаючих технологій, цілеспрямованих змін 

структури економіки регіонів. 

5) Підвищення якості управління у використанні громадських 

фінансів на субрегіональному рівні: сприяння проведенню соціально- 

економічних реформ на регіональному та місцевому рівні – створення 

стимулів для впровадження інструментів стратегічного планування, 

программно-цільового бюджетування і бюджетування, орієнтованого на 

результат, нових механізмів адміністративного регулювання і управління, 

взаємовідносин з органами місцевого самоврядування, розвитку механізмів 

приватно-державного партнерства; стимулювання регіональних і місцевих 

стратегічних ініціатив, спрямованих на соціально-економічний розвиток 

регіонів, створення стимулів для реалізації проектів соціальної 

інфраструктури та сприяння регіональним і місцевим органам влади в 

реалізації таких проектів; стимулювання органів державної влади суб’єктів 

господарювання до прискореного створення умов для високих темпів 

зростання в базових галузях економіки і збільшення доходів регіональних 

бюджетів. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

державне регулювання економіки стає найважливішою умовою сталості 

соціально-економічного розвитку регіонів, яке забезпечується в поєднанні 

з ринковим саморегулюванням. При цьому державне регулювання включає 

комплекс методів і важелів впливу на економічну систему як макрорегіону, 

так і окремого суб’єкта господарювання. 
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