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ВСТУП
Структура економіки характеризується, як правило, за

допомогою визначених пропорцій, що виражають
співвідношення взаємозалежних частин єдиного цілого —
економіки країни. Найважливішими питаннями структур-
ної політики у макроекономічному аспекті є: по-перше,
аналіз та вибір напрямів впливу на формування співвідно-
шень між темпами росту різноманітних галузей економі-
ки; по-друге, визначення впливу зрушень у галузевій та
територіальній структурі виробництва на економіку зага-
лом і врахування цих питань під час прийняття управлінсь-
ких рішень. Цілеспрямоване регулювання цих співвідно-
шень покликано забезпечити динамічну рівновагу всіх
структурних елементів, що забезпечують економічний роз-
виток.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
За останні роки в нашій країні проведений ряд глибо-

ких досліджень щодо різних аспектах управління промис-
ловим виробництвом, які знайшли відбиток у наукових ро-
ботах таких вчених: Д. Аакер, Е. Авраамової, О.І. Амо-
ши, І. Ансофа, Ю.Б. Булаха, І.П. Булєєва, О.С. Вихансько-
го, В.М. Гейця, Г.К. Губерної, Б.М. Долішнього, С. М. Злуп-
ка, Ю.Б. Іванова, Б.С. Кваснюка, І.І. Лукинова, Ю.В. Мако-
гона, А.Ф. Мельник, О.О. Орлова, А.К. Покритана, М.Д.
Прокопенко, В.М. Хобти, М.Г. Чумаченко, О.А. Чухно та
інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити мету управління промисловим комплек-

сом під час кризи;
— обгрунтувати механізми реалізації регіональної

промислової політики.

РЕЗУЛЬТАТИ
Глибокі структурні зміни у промисловому комплексі,

що супроводжують процес формування ринкових відно-
син, зумовлені рядом причин:

— формування ринкових механізмів, які, в першу чер-
гу, включають конкуренцію та відбір найбільш життєздат-
них підприємств і галузей спричинив відмирання та банк-
рутство ряду підприємств;
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— відсутність протягом тривалого періоду реалізації
інвестиційних проектів за рахунок бюджету розвитку;

— відсутність активного державного впливу в галузях
державного сектора, часта зміна в підходах та виборі
структур, що відповідають за роботу державного сектора
тощо.

Ці та ряд інших причин зумовили значні зміни в струк-
турі промислового виробництва на загальнодержавному та
регіональному рівнях.

На сьогодні найважливіший напрям структурної пере-
будови промислового комплексу — це забезпечення ви-
пуску товарів та послуг, конкурентоздатних на світових
ринках. Потрібні спеціальні заходи щодо підприємств ряду
галузей промисловості, які не спроможні самостійно при-
стосовуватись до ринкових відносин [1, c. 85]. Поряд із цим
в ході структурної перебудови необхідно максимально
підтримати власний інноваційний потенціал, провідні нау-
кові й конструкторські центри, забезпечити інвестування
найбільш перспективних галузей економіки.

Важливими заходами загальнодержавного рівня за
цього є:

— забезпечення цільової підтримки за рахунок дер-
жавного фінансування пріоритетних виробництв, рівень
яких відповідає світовому. За цього слід чітко визначитись
у формі підтримки, яка здатна забезпечити успіх підприє-
мства;

— пошук зовнішнього інвестора для ряду виробництв,
які ще не втратили можливостей свого розвитку;

— пошук альтернативних джерел фінансування інно-
ваційних проектів самими підприємствами (наприклад, ви-
користання схем лізингу);

— активна амортизаційна політика держави на користь
швидкої модернізації виробництва.

За умови зміни зовнішньої кон'юнктури важливим є
розвиток внутрішнього ринку продукції галузей машино-
будування, що, з одного боку, споживають продукцію ме-
талургії, яка є основою експорту держави, з другого — виз-
начають технічну базу всіх інших галузей промисловості.
Продовженням цієї проблеми є необхідність сприяти онов-
ленню основних фондів у будівельному та металургійно-
му комплексах. Без цього галузі інвестиційного комплек-
су не спроможні здійснити технічну реконструкцію
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підприємств, що будуть випускати як засоби виробництва,
так і предмети споживання на новому якісному рівні [3, c.
24].

Можливість ефективного забезпечення структурних
змін у галузі промисловості передбачає збільшення част-
ки підприємств, здатних забезпечити швидше акумулюван-
ня власного капіталу та використання його для розширен-
ня та модернізації виробництва. З цією метою важливими
є такі аспекти:

— встановлення ліберальних податків на доходи
підприємств, що сприятиме інвестуванню частини доходів
у їх розвиток;

— використання системи бюджетного покриття части-
ни процентних ставок за довготермінові кредити підпри-
ємств з метою стимулювання розвитку окремих виробників
у найбільш важливих галузях економіки;

— постійне зниження процентних ставок, що дасть
можливість розширити можливості довготермінового кре-
дитування платоспроможних підприємств, поступального
розвитку економіки, її структурної збалансованості.

Існує тісна взаємозумовленість структури і збалансо-
ваності системи, що динамічно розвивається. Будь-яке по-
рушення збалансованості призводить до небажаних струк-
турних наслідків, наприклад, відставання розвитку ринко-
вої інфраструктури, розриву між платоспроможним попи-
том населення і можливостями забезпечення ринку това-
рами та послугами. Можна сказати, що під час здійснення
будь-якого структурного перетворення управління розвит-
ком повинно бути спрямоване на забезпечення збалансо-
ваного руху системи у визначеному напрямі. Структурна
політика реалізується через ряд впливів:

— підходів до формування державного та місцевого
бюджетів;

— державних програм економічного і соціального роз-
витку економіки на загальнодержавному та місцевому
рівнях;

— формування інвестиційного клімату на загальнодер-
жавному та місцевому рівнях.

З їхньою допомогою здійснюється формування про-
гресивної структури економіки, забезпечується збалансо-
ваний і пропорційний розвиток, ефективне використання
виробничого і наукового потенціалу. Тому в програмах і
бюджетах слід передбачати заходи щодо вдосконалення
ряду структурних співвідношень шляхом цілеспрямовано-
го впливу на ті або інші параметри відтворення.

Вплив на обсяги виробництва, на співвідношення ви-
робництва продукції господарського комплексу і його ок-
ремих ланок — найважливіші питання удосконалювання
структури промислового виробництва. Розвиток одних га-
лузей впливає на розвиток інших та змінює структуру еко-
номіки загалом, забезпечуючи не тільки кількісні, а й
якісні зміни. Збільшення питомої ваги галузі в загально-
му обсязі виробництва, навіть за стабільності внутрішніх
співвідношень у складі продукції галузі, зумовлює зміни
якісних показників усієї економіки [4, c. 25]. Тому струк-
турна політика повинна бути спрямована на те, щоб ці
зміни сприяли підвищенню ефективності економіки зага-
лом.

Підвищенню ефективності економіки вирішальною
мірою сприяє динамічне зростання промислового вироб-
ництва передусім за рахунок пріоритетного розвитку га-
лузей, що визначають науково-технічний прогрес. Забез-
печення цього висновку і сьогодні лежить в основі політи-
ки структурних перетворень у господарському комплексі.
Визначальна роль, як уже було сказано, у матеріалізації
досягнень науково-технічного прогресу належить машино-
будівному комплексу, що повинен випускати системи і ком-
плекси машин, устаткування і прилади вищого техніко-еко-

номічного рівня, здатних забезпечувати революційні про-
риви в технології й організації виробництва, багатократне
підвищення продуктивності праці, зниження матеріало- і
енергоємності, поліпшення якості виготовлюваної про-
дукції.

Нова промислова політика передбачає удосконален-
ня структури споживання виробничих ресурсів. Ресурси,
що задіяні у виробництві для випуску конкурентоспромож-
ної продукції, за цінами та структурою витрат сприяють
ефективному використанню всіх видів ресурсів та досяг-
ненню підприємством максимальних результатів.

Реалізація нової промислової політики пов'язана з на-
рощуванням технічного рівня виробництва, посиленням
взаємозалежності різних галузей, а тому потребує вели-
чезних інвестицій у всі галузі народного господарства. У
цьому зв'язку особливо актуалізується питання оптималь-
них інвестиційних рішень. Його розв'язання вимагає корі-
нної перебудови інвестиційної політики. Ефективне функ-
ціонування економіки ринкового типу вимагає сприятли-
вого комбінування економічних, соціальних, правових та
політичних умов, які впливають на ділову активність у рег-
іоні. Через інвестиції здійснюється відтворення основних
фондів, а від стану останніх залежить в остаточному
підсумку збільшення обсягів продукції і підвищення сту-
пеня задоволення потреб населення. Інвестиції як матері-
альна база реалізації змін у співвідношенні галузей та ви-
робництв промислового комплексу відіграють найважли-
вішу роль у формуванні структурної політики. Інвестицій-
на політика через відтворювальну, галузеву і технологічну
структуру інвестицій впливає на стан і динаміку виробниц-
тва.

У сучасних умовах роботи підприємств особливого
значення набуває вибір напрямів вкладення коштів: на мо-
дернізацію технологічних процесів та оновлення випуску
продукції чи повну заміну основних фондів та повне онов-
лення випуску продукції. На думку В. Захарченко, "обме-
женість інвестиційних ресурсів і вища ефективність модер-
нізації виробничих потужностей (порівняно із створенням
нових) стимулюють процес розміщення нового виробни-
цтва на "старому" місці. Конкретно цей процес проявляєть-
ся у перепрофілюванні виробництва" [5, c. 41]. При визна-
ченні напрямів інвестування, власне, чи на корінне техніч-
не переозброєння, чи на реконструкцію чинних підпри-
ємств, важливим є виконання техніко-економічних розра-
хунків у частині обгрунтування інвестицій у ці форми відтво-
рення основних засобів.

Стабільний розвиток усіх видів підприємств є основ-
ним джерелом наповнення як державного, так і місцевих
бюджетів, таким чином, є основою соціально-економічно-
го розвитку як держави, так і регіону. Притому, власне,
промислова політика є прерогативою уваги на загально-
державному рівні, дослідження відмінностей в структурі
економіки, а отже, і підходи до вирішення питання є суто
регіональними. Активна промислова політика є обов'язко-
вою та найважливішою складовою політики економічного
зростання в регіоні [2, c. 150].

Перші роки реформування економіки країни супро-
воджувались тезами про достатність досягнення фінан-
сової стабілізації, яка повинна послужити зеленим
світлом для включення ринкових механізмів та реформу-
вання реального сектора економіки. Починаючи з кінця
1996 року та до середини 1998 року, завдяки здійсненню
ряду монетарних заходів економічні аналітики висували
тезу про досягнення фінансової стабілізації в Україні.
Однак за цього продовжувався спад обсягів промисло-
вого виробництва та величини валового внутрішнього
продукту. Кінець 1998 року характеризувався різким па-
дінням курсу національної валюти та порушенням фінан-
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сової стабілізації української економіки. Неможливість
досягнення фінансової стабілізації за короткий період
часу полягала в тому, що в її основі лежали не монета-
риські корені, а структурні диспропорції в економіці краї-
ни, недієздатність промислової політики як в державі, так
і в регіонах.

Наступним етапом спроби реанімації підприємств, які
не працюють, була надія на залучення іноземних інвес-
тицій. Однак розмір їх на сьогодні надто малий і надії на
створення сприятливого інвестиційного клімату та значного
їх припливу надто розвіяні, щоб поставити іноземний кап-
італ наріжним каменем реформування промислового ком-
плексу регіону. Хоча виняток становить російський капі-
тал, який удома працює в аналогічних умовах, тому особ-
ливості української дійсності не є перепоною для роботи
на наших ринках. Усе частіше надходить інформація про
участь у приватизації українських підприємств російсько-
го капіталу, однак про ефективність його роботи говорити
поки що рано.

У останні роки цілком закономірно акцентується ува-
га на розвитку малого і середнього бізнесу, роль якого в
забезпеченні регіонального економічного розвитку над-
звичайно велика. Мале та середнє підприємництво є об-
'єктом постійної уваги як на державному, так і на регіо-
нальному рівнях.

Існують, крім того, ряд негативних тенденцій, що збе-
реглись до сьогоднішнього дня. По-перше, це збитковість
ряду підприємств промислового комплексу в регіонах. По-
друге, незадовільні показники роботи ряду промислових
підприємств посилюється необхідністю утримання закладів
соціальної сфери, ще одна причина — віднесення балан-
сових збитків на майбутні періоди. По-третє, ще не вирі-
шена проблема ліквідації підприємств, які не працюють,
або підприємств, які знижують обсяги виготовлення про-
дукції. Незадовільні фінансові показники роботи промис-
лових підприємств впливають на стан заборгованості вип-
лат до державного бюджету, виплат заробітної плати, стан
взаєморозрахунків між підприємствами-виробниками та
споживачами продукції.

Отже, пріоритетним завданням промислової політики
регіону є забезпечення ефективної роботи підприємств
промислового комплексу і, як результат, зменшення рівня
безробіття збільшення кількості робочих місць та зростан-
ня доходів як працюючих на підприємствах, так і населен-
ня регіону загалом. Напрямів реалізації цього завдання є
декілька.

Один із найважливіших — це забезпечення інвестиц-
ійної привабливості регіону для потенційних, у тому числі
зарубіжних інвесторів. В умовах недостатності бюджетних
та кредитних ресурсів, фінансової нестабільності великої
кількості підприємств залучення інвестицій як зовнішніх,
так і внутрішніх набуває щораз більшого значення.

Загалом активна регіональна промислова політика
включає такі складові:

— структурну політику;
— інвестиційну політику;
— науково-технічну політику.
Усі три складові тісно взаємопов'язані між собою, до

того ж дві останні — інвестиційна та науково-технічна —
формують першу.

Інвестиційна складова передбачає розширення мож-
ливостей залучення різноманітних типів інвестицій на
підприємства регіону, що є передумовою збільшення
темпів росту промислового виробництва. При дуже незнач-
них можливостях внутрішнього інвестування важливу ува-
гу слід би приділити іноземним інвестиціям.

Присутність іноземних інвесторів у регіоні відбуваєть-
ся шляхом:

— часткової участі у підприємствах, що створюються,
або придбанні частки наявних підприємств;

— придбання рухомого та нерухомого майна;
— створення підприємств, що повністю належать іно-

земним інвесторам, або придбання у повне володіння на-
явних підприємств.

Низькі темпи залучення іноземного капіталу пов'язані
з рядом причин:

— законодавчого характеру: часті зміни законодав-
ства, довільне трактування законів, ускладненість подат-
кових процедур;

— регуляторного характеру: надмірна кількість доз-
волів та ліцензій для здійснення підприємницької діяль-
ності, бюрократизм, дії окремих осіб, зумовлені виключ-
но особистими інтересами.

Створення належних умов для залучення іноземних
інвестицій є завданням представників влади як на місце-
вому, так і на загальнодержавному рівнях.

Розвиток високотехнологічних виробництв є ще од-
нією важливою складовою регіональної промислової пол-
ітики. Впровадження високих технологій забезпечує кон-
курентоздатність продукції підприємств регіону як на внут-
рішньому ринку, так і за кордоном. Однією з форм управ-
ління циклом "наука — техніка — виробництво" є створен-
ня технопарків та технополісів — цілісних територіальних
комплексів науково-технічної діяльності для апробації та
впровадження нових технологій. У перспективі плануєть-
ся створення таких "центрів зростання" для реалізації інно-
ваційних пріоритетів регіону.

Ще одним напрямом підвищення ефективності промис-
лової політики є сприяння розвитку високотехнологічних
виробництв, зокрема створення технопарків та техно-
полісів. Доцільність їх створення зумовлена об'єктивною
необхідністю зміцнення взаємозв'язку науки та виробниц-
тва, оновлення технологічної бази підприємств регіону,
запровадження комерційного продажу нових технологій
та технічних ідей.

Крім перерахованих, важливими є також організаційні
заходи, що спрямовуються на стимулювання подальшого
розвитку промисловості в регіоні. До таких заходів, що
здійснюються вже або плануються до здійснення в найб-
лижчий час, належить, по-перше, створення галузевих асо-
ціацій, завданням яких є координування роботи під-
приємств відповідних галузей чи підгалузей з питань нау-
ково-дослідної, інвестиційної зовнішньоекономічної діяль-
ності, спрямованої на розробку і впровадження у вироб-
ництво сучасних технологічних процесів та виготовлення
високотехнологічної конкурентноздатної продукції. Крім
того, що такі об'єднання є виразниками інтересів групи
підприємств, координаторами роботи всередині групи, їм
легше співпрацювати з органами державної влади та місце-
вого самоврядування, спільно вирішувати проблеми галузі
чи підгалузі.

По-друге, важливим є підвищення якості управління
державною часткою майна акціонерних підприємств із
чіткішим окресленням функцій та адміністрацій, які повинні
їх виконувати.

По-третє, для ряду акціонерних товариств, які не по-
кращили своєї роботи після акціонування, в яких власни-
ки неефективно управляють майном та не виконані інвес-
тиційні зобов'язання, які брались у процесі приватизації,
стоїть питання про реприватизацію цих підприємств.

Одна з найважливіших проблем, яку повинно вирішу-
вати підприємство, — це забезпечення постійної стабільної
роботи, недопущення кризових ситуацій, запобігання по-
гіршенню економічного та фінансового стану підприємства
[6, c. 78].

Зміна економічних умов господарювання під час пе-
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реходу від централізованої системи управління до рин-
кових відносин сприяли виникненню кризової ситуації
практично на всіх промислових підприємствах. Части-
на цих підприємств і до сьогодні не в змозі подолати
кризові явища та перейти до стабільної ефективної ро-
боти. Крім того, навіть успішно діючі підприємства
відчувають час від часу труднощі у роботі й потребу-
ють спеціальних підходів та вмінь менеджерів для не-
допущення входження в кризовий стан. В арсеналі кри-
зового менеджменту є ряд методів, використання яких
здатне стабілізувати ситуацію на підприємстві та забез-
печити ефективний режим його роботи. Загалом під
кризовим управлінням розуміють метод управління
підприємством, який забезпечує вироблення керівним
складом рішень, скерованих на мінімізацію збитків в
умовах, коли стандартні способи є недієвими, та в пер-
спективі дозволять досягнути поставленої мети в ро-
боті підприємства.

Практика кризового управління розвивалась ще з
давніх часів. Із початку XX століття в Європі створено
кілька національних асоціацій із кризового управління
підприємствами. Функціонує також Європейська асоціа-
ція з кризових ситуацій, штаб-квартира якої знаходиться
в Бельгії [2, c. 152]. Отже, існує чималий теоретичний
досвід кризового управління, яким можна скористатись.
Однак за цього є необхідним поєднання цього досвіду з
практичними умовами в конкретній країні, для конкрет-
ного підприємства. Інструменти кризового управління
поділяються на превентивні (профілактичні), рятівні та
деструктивні.

Поява превентивних методів запобігання кризових си-
туацій характерна для XX століття. Спочатку на прикладі
окремих підприємств на основі економічного аналізу їх пе-
редкризового стану встановлено так зване "золоте прави-
ло", за яким власні ресурси підприємства повинні бути при-
близно однакові з кредитними. Банкрутство зазнавали
саме ті підприємства, які мали незначну частину власних
засобів. До рятівних методів кризового управління нале-
жать консолідація і санація.

Основна умова можливості проведення консолідації —
це життєздатність підприємства, тобто наявність таких
внутрішніх проблем, які можна ліквідувати шляхом консо-
лідації внутрішніх ресурсів. Життєздатність підприємства
досліджується шляхом об'єктивного аналізу його еконо-
мічного стану, наведенням внутрішньогосподарського об-
ліку та роботи з кредиторами.

Санація, або процес оздоровлення підприємства, ви-
користовується, якщо підприємство не є життєздатним за-
галом, але має "здорові" ланки у виробництві, здатні по-
ліпшити його економічний стан і вивести з кризи. Засто-
совують два можливі варіанти санацій: санація з зовніш-
ньою допомогою (держави, кредитора, підприємства, по-
в'язаного технологічно тощо); санація з використанням
тільки внутрішніх ресурсів (реорганізація підприємства,
продаж нежиттєздатної частини виробництва та фінансо-
ва підтримка частини, яка працює і повинна дати швид-
кий результат).

До деструктивних методів кризового управління нале-
жить ліквідація підприємства, яка може здійснюватись як
за рішенням власника, так і за рішенням суду чи арбітра-
жу.

Оскільки більшість підприємств військово-промисло-
вого комплексу володіє значним науковим, технічним та
трудовим потенціалом, виведення таких підприємств із кри-
зового стану є пріоритетним завданням у реформуванні на-
ціональної економіки. Для цього необхідним є розробка
основних методів управління підприємством в умовах кри-
зи та створення концепції санації як методу найбільш

сприятливого для відновлення роботи підприємства в су-
часній економічній ситуації.

Головною метою управління підприємством під час
кризи є забезпечення прибутків та відновлення плато-
спроможності для довготермінового виживання. Виживан-
ня підприємства в умовах кризи базується на трьох осно-
вах:

— створенні концепції фінансового благополуччя
підприємства, виходячи з реальних умов його існування;

— організації системи чіткого оперативного управлі-
ння і контролю за виконанням заходів створеної кон-
цепції;

— забезпеченні управління фінансами як на коротко-
терміновому інтервалі, так і впродовж реалізації концепції
виживання. Концепція санації підприємства передбачає ви-
користання певних процедур, які здійснюють у визначено-
му конкретно для кожного підприємства порядку. На ос-
нові аналізу стану ряду підприємств актуальними є такі
заходи, які забезпечать довготривалу ефективну і стабіль-
ну роботу підприємства. Говорячи про процес санації, не-
обхідно враховувати і можливість кооперації підприємств
регіону з іншими підприємствами цієї ж галузі, підприєм-
ствами інших галузей та регіонів, у тому числі й за кордо-
ном.

Під час проведення санації підприємств необхідно
звертати увагу на причини, через які вона може зазнати
поразки. По-перше, підприємство може не отримати зап-
ланованої величини прибутку через допущені помилки під
час складання виробничої програми, проведенні маркетин-
гових досліджень тощо; по-друге, невдача може спіткати
підприємство з причини використання агресивної політи-
ки захоплення ринку і недоотримання того прибутку, на
який воно розраховувало; по-третє, це може бути невдале
прийняття програми диверсифікації виробництва.

ВИСНОВКИ
Отже, виведення промислового комплексу з кризово-

го стану потребує комплексу заходів як організаційних, так
і пов'язаних зі змінами в управлінні на рівні держави і на
регіональному рівні, технології виробництва, фінансово-
му забезпеченні та ряду інших. Успішний вибір заходів та
порядок їх здійснення сприятиме забезпеченню довготри-
валої стабільної та ефективної роботи підприємств.
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ВСТУП
Державне управління регіональним розвитком пройш-

ло в Україні складний і неоднозначний шлях. У минулому
українські землі піддавалися неодноразовому переділові й
кожного разу виконували роль колоній для держав-загарб-
ників, що ставились до цих земель, головним чином, як до
джерела сировини. Україна тривалий час залишалась нероз-
винутою територію, хоч збагачувала своїми природними та
людськими ресурсами потужні держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженню окремих аспектів державного управлін-

ня регіональним розвитком посприяли праці, авторами яких
є: Е. Алаєв, Л. Бальцерович, Р. Бікбов, У. Ванноп, Д. Вітлсі,
Гж. Гожеляк, А. Гранберг, А. Ємельянов, О. Лазор, Е. Ліба-
нова, У. Садова, О. Сушинський, Р. Шніпер, К. Мацузато,
Г. Моісеєв, а також роботи Т. Безверхнюк, П. Бєлєнького,
М. Долішнього, В. Керецмана, Є. Кіш, М. Козоріз, В. Ко-
пійки, Є. Кочан, О. Крайник, М. Лендьєл, М. Лесечка,
С. Максименка, М. Підмогильного, Я. Побурка, С. Романю-
ка, В. Симоненка, І. Студеннікова, Т. Уманця, А. Чістобаєва,
В. Чужикова, О. Шаблія, О. Шниркова, у яких порушуються
проблеми європейської інтеграції України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— удосконалити теоретичні основи управління ре-

гіональним розвитком у контексті європейської інтеграції;
— обгрунтувати необхідність розробки цілісної кон-

цепції державної регіональної політики на європейських
засадах з урахуванням українських особливостей.

РЕЗУЛЬТАТИ
У міжвоєнний період українські землі були поділена між

чотирма державами — СРСР, Польщею, Чехією та Руму-
нією, жодна з яких не зважала на українське населення і,
виходячи з своїх інтересів, здійснювала управління регіо-
нами. Наприклад, у 1918 р. Вища Рада Народного Госпо-
дарства УРСР прийняла рішення про створення при місце-
вих радах раднаргоспів для організації і регулювання усьо-
го економічного життя у промислових районах відповідно
до загальнодержавних та місцевих інтересів [9, с. 63]. Регі-
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ональний розвиток у радянський час здійснювався на ос-
нові жорстко централізованого регулювання з боку тоталі-
тарного, а пізніше — авторитарного політичних режимів. Те-
риторія України була поділена на три великі економічні ра-
йони, виходячи із загальносоюзних територіальних про-
порцій, які визначалися центром. Саме тому між регіонами
України й донині існують великі диспропорції.

Відсутність у радянському минулому України власної
регіональної політики, надмірна централізація управління,
звуження фінансово-економічної бази місцевих органів вла-
ди призвели до виникнення значних диспропорцій у терито-
ріальній структурі національної економіки, поглиблення на
місцях складних господарських, соціальних та економічних
проблем. Найсуттєвішими з них є наступні: недосконалість
галузевої структури більшості регіональних господарських
комплексів, переважання гірничо-видобувних виробництв,
їх низька економічна ефективність; однобічна галузева спец-
іалізація окремих регіонів, обмежена сфера застосування
праці (особливо у шахтарських містах і селищах, поселен-
нях біля атомних електростанцій); значні відмінності між
областями у рівнях соціально-економічного розвитку (на-
самперед, між західно-карпатськими і поліськими, з одно-
го боку, та східними областями, з іншого); неефективне ви-
користання місцевих ресурсів багатоцільового призначен-
ня (трудових, земельних, водних); суттєве відставання від
діючих нормативів у розвитку соціальної та виробничої
інфраструктури, особливо у сільській місцевості; надмірне
забруднення навколишнього природного середовища (на-
приклад, внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС) [7, ч.1,
c. 30—34].

Про самостійний характер державного управління рег-
іональним розвитком в Україні можна говорити лише почи-
наючи з 1991 р., тобто з часу набуття незалежності, коли
почало утверджуватись розуміння того, що державне регу-
лювання регіонального розвитку повинне бути замінене дер-
жавним управлінням. Конституція України стала першим
нормативним документом, у якому закріплено необхідність
ведення планомірної політики регіонального розвитку. У ст.
132 записано: "Територіальний устрій України грунтується
на засадах єдності та цілісності державної території, по-
єднання централізації і децентралізації у здійсненні держав-


