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ВСТУП
Ускладнення системи соціально$економічних взає$

мовідносин між регіонами у зв'язку з розвитком про$
дуктивних сил і виробничих відносин призвело до ви$
никнення і розвитку такого нового явища, як міжрегіо$
нальні економічні зв'язки.

Виходячи із зарубіжного і вітчизняного досвіду,
можна стверджувати, що процеси розвитку міжрегіо$
нальних економічних зв'язків на практиці відбуваються
достатньо давно, в широкому масштабі — починаючи з
ХХ століття. Проте в теоретичному плані ці процеси і
пов'язане з ними специфічне явище міжрегіональних
економічних зв'язків не отримали, на нашу думку, дос$
татнього дослідження, обгрунтування і освітлення в на$
укових публікаціях.

Корінні соціально$економічні перетворення і розви$
ток ринкових відносин в Україні надали багато в чому
новий характер розвитку регіонів в економічній сфері.
Отримання регіонами Україні економічної самостійності
та незалежності в прийнятті рішень щодо раціонально$
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го використання наявних ресурсів підвищило значення
міжрегіональних зв'язків між ними. Стало очевидно, що
ефективно вирішувати багатопланові і масштабні зав$
дання в економічній та інших сфера, без співпраці з парт$
нерами, нікому не під силу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблеми державного регулювання розвитку регі$
онів досліджуються як зарубіжними, так і вітчизняними
вченими. Серед зарубіжних науковців слід відмітити
праці П. Самуельсона, А. Сміта, І. Фішера, Д. Хікса,
У. Шарпа; вітчизняних — О.М. Алимова, П.Ю. Бєле$
нького, М.П. Бутка, М.І. Долішнього, О.О. Єрошкіної,
О.М. Іваницької, О.В. Іванченко, В.Ю. Керецман,
М.Х. Корецького, Ю.Б. Коротича, О.П. Крайника, М.А. Ла$
тиніна, А.С. Лисецького, О.Г. Топчієва, та інших. Так,
зокрема, сутність, основні напрями, пріоритети держав$
ної регіональної політики визначили М.М. Миколайчук
та Д.В. Нехайчук.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити принципи державного регулювання

міжрегіональних економічних зв'язків;
— дослідити сучасний рівень та визначити перспек$

тивний розподіл праці в регіонах.

РЕЗУЛЬТАТИ
Розробка і оптимізація механізмів державного ре$

гулювання міжрегіональних економічних зв'язків спря$
мована на поглиблення інтеграційних процесів, розши$
рення наявних і встановлення нових зв'язків, забезпе$
чення продовольчої безпеки регіонів, підвищення доб$
робуту населення.

У процесі державного регулювання міжрегіональ$
ним економічним співробітництвом помітну роль почи$
нають відігравати громадські об'єднання та спілки
підприємців. Ініціативи та активність громадських струк$
тур у цій сфері повинні всіляко підтримуватися держа$
вою.

Дуже часто держава є першопричиною змін еконо$
мічної поведінки підприємців. Від рішень, прийнятих
урядом, залежать рішення, що приймаються (або не
приймаються) на мікрорівні. Урядова політика досягає
мети тільки тоді, коли вона заохочує, а не вказує в ди$
рективному порядку.

В Україні існує лише кілька механізмів досягнення
міжрегіональної економічної взаємодії, але вони мають
швидше контролюючий, ніж стимулюючий характер.
Для створення сприятливих умов підприємцям їх при$
ватний інтерес повинен співпасти з інтересом держави,
тобто суспільства. Отже, держава повинна зробити
більш доступною для підприємців ту сферу економіки,
яка є для них більш пріоритетною.

Сутність, форми і типи міжрегіональних економіч$
них зв'язків формувалися і розвивалися разом з роз$
витком виробництва та поглибленням поділу праці.
Особливо активно ці процеси протікають, починаючи з
XX століття. У першій половині XX ст. міжрегіональні
економічні зв'язки грунтувалися на неокласичній кон$
цепції торгового обміну між регіонами Е. Хекшера —
Б. Оліна. В основі цієї концепції лежить теза про те, що
певні переваги має та країна, яка виробляє товари, ви$
користовуючи більш поширений для даної країни чин$
ник виробництва (наприклад, праці чи капіталу) [2, с.
124].

Дана теорія може бути використана на міжрегіо$
нальному рівні, де кожен регіон держави, шляхом над$
лишку тих чи інших факторів виробництва чи ресурсів,
зможе забезпечити собі конкурентні переваги порівня$
но з іншими, розвивати ті виробництва та реалізовувати
ту продукцію, на виробництво яких застосовуються де$
шеві фактори виробництва.

Регіон сформує конкурентні переваги в тих видах
економічної діяльності, де інтенсивно використовують$
ся надлишкові фактори. Однак за умови забезпеченості
регіонів держави однаковими факторами виробництва
дана теорія втрачає свою актуальність та цінність. В
даному випадку регіон зможе забезпечити конкурентні
переваги або шляхом підвищення ефективності викори$
стання факторів виробництва або шляхом швидкої адап$
тації до сучасних умов функціонування, наприклад пе$
реходом на інноваційну модель розвитку його еконо$

міки. Поруч із цим дана теорія не дозволяє повною мі$
рою врахувати рівень розвитку економіки регіонів дер$
жави та можливість переміщення факторів виробницт$
ва з одного регіону в інший.

З 60$х років минулого сторіччя під впливом науко$
во$технічного прогресу форми міжрегіональних зв'язків
отримують подальший розвиток. З'явилася концепція
технологічного розриву, яка спирається на ідеї М. По$
знера і Л. Хафадера про переваги країн, що досягли
монопольного становища в застосуванні новітніх тех$
нологій. На основі цих технологій країна (регіон) про$
тягом певного часу монопольно виробляє більш якісну
продукцію, яка має конкуренції на ринках збуту. Утво$
рені технологічні розриви існують постійно, оскільки при
усуненні розриву по одному товару приходить техно$
логічний розрив у виробництві іншого товару і т.д. [3, с.
84].

У результаті НТП нововведення в одній з галузей
спочатку виникають в одній або декількох провідних
країнах. Ці країни протягом певного часу займають мо$
нопольне становище в світі у виробництві продукту —
новинки. Таким чином, перевага, одержувана країною$
новатором, — результат виникнення технологічного
розриву в рівнях розвитку окремих країн. Це може вне$
сти зміни у зовнішньоторговельну спеціалізацію краї$
ни, заохочуючи її до часткової відмови від випуску тра$
диційної продукції, в якій вона має відносними перева$
гами, і до переходу до випуску оригінальної, що не має
аналогів у світі продукції.

Концепція технологічного розриву пов'язує торгі$
влю між країнами із існуванням відмінностей у рівнях
їхнього технологічного розвитку. Згідно з цією теорією
саме прогресивні технології дають країні переваги у
боротьбі за експорті ринки. У розвиток цієї теорії М.
Познер включив концепцію імітаційного лага, що скла$
дається з лага попиту і лага реагування. Лаг попиту
являє собою час, необхідний для розвитку попиту на
новий експортний продукт. Лаг реагування пов'язаний
із часом, який необхідний виробникам країни$імпор$
тера для реагування на конкуренцію із$за кордону,
розпочавши місцеве виробництво. Різниця між цими
двома лагами і зумовлює міжнародну торгівлю (екс$
порт в іншу країну можливий, коли лаг попиту корот$
ший від лага реагування). Технологічний розрив мож$
на подолати через копіювання нововведень, але "потік"
нововведень, забезпечує умови стабільної технологі$
чної переваги і відповідної спеціалізації країни [2, с.
154].

Нові тенденції та закономірності розвитку міжрегі$
ональних зв'язків під впливом науково$технічного про$
гресу знайшли відображення в концепції циклу життя
продукту Р. Вернона і У. Кіндлебергєра. Відповідно до
цієї концепції цикл життя продукту має наступні стадії:
впровадження, зростання, зрілість і старіння.

На першому етапі здійснюється реалізація продук$
ту здебільшого на регіональному ринку. На другому
етапі відбувається вихід на зовнішні ринки збуту, екс$
порт в інші регіони країни, створення умов для органі$
зації виробництва за межами свого регіону. Третій етап
— виробництво — переміщається в країни, що розви$
ваються, а потім продукт ввозиться в країни нововве$
день. Нарешті, четвертий етап — продукт перестає бути
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новим, зменшується попит на нього на регіональних рин$
ках. Виробництво продукту скорочується, розпочи$
нається впровадження нового, більш досконалого про$
дукту. Тривалість циклів життя різних продуктів скла$
дає від декількох років до десятиліть.

В останні десятиліття минулого століття з'явилися
нові тенденції у розвитку міжрегіональних зв'язків, зу$
мовлені подальшим розвитком технологічного поділу
праці на основі спеціалізації підприємств. Були розроб$
лені концепції внутрішньогалузевої і внутрішньофірмо$
вої торгівлі. Прихильники концепції внутрішньогалузе$
вої торгівлі (Х. Грубель, П. Ллойд, П. МакДермот, Д. Не$
вен) стверджують, що розвиток міжрегіональних
зв'язків визначається не факторами виробництва, а за$
лежить, перш за все, від умов попиту, тобто розмірів
національного доходу на душу населення. Прихильни$
ки концепції внутрішньофірмової торгівлі (Д. Грінуей,
Н. Шміт та ін) вважають, що вирішальне значення
відіграють процеси, пов'язані з інтернаціоналізацією
ринків, появою нових головних агентів ринку — комер$
ційних підприємств [2, с. 149].

Розвиток внутрішньофірмового міжнародного по$
ділу праці безпосередньо призводить до виникнення еле$
ментів прямої виробничої кооперації між суб'єктами
поділу праці, що функціонують в різних країнах. У свою
чергу, виникнення прямої виробничої кооперації вима$
гає надійних економічних зв'язків. Це посилює за$
лежність масштабів і глибини спеціалізації та кооперу$
вання від стану міждержавних відносин. Це зумовлює
розвиток процесу міжрегіональних зв'язків.

Розглянуті концепції тією чи іншою мірою можуть
бути застосовані для аналізу міжрегіональних економі$
чних зв'язків в Україні в період переходу до ринкової
економіки. Разом з тим, України відрізняється великою
своєрідністю в реформуванні економіки. Слід врахову$
вати суттєві відмінності у виробничому, науково$техні$
чному і природно$ресурсний потенціал регіонів, значні
відстані між окремими територіями, недостатню розви$
неність транспортних комунікацій, низький рівень жит$
тя основної маси населення. В умовах розриву економ$
ічних зв'язків керівники багатьох регіонів були змушені
застосовувати механізми економічного самозахисту.
Серед них:

— замикання грошових потоків усередині регіону і
створення замкнутих регіональних фінансово$кредит$
них пулів під адміністративним контролем;

— припинення сплати податків до державного бю$
джету;

— адміністративно$примусове регулювання цін та
встановлення торгових націнок для торгівельних орга$
нізацій;

— введення розподільчої системи в торгівлі (тало$
ни, картки і т.п.);

— адміністративна заборона на вивіз сільськогос$
подарських продуктів харчування за межі регіону.

Своєрідність розвитку економіки України в період
реформування проявляється в посиленні диференціації
рівнів соціально$економічного розвитку регіонів. Роз$
риви між регіонами за рівнем ВВП на душу населення
зумовлені низкою причин, у тому числі включенням ме$
ханізму ринкової конкуренції, який розділив регіони за
ознакою їх конкурентних переваг і недоліків; неодна$

ковим ступенем адаптації до ринку регіонів з різною
структурою економіки та різними менталітетом населен$
ня до влади. Крім того, значно ослабла регулююча роль
держави, що виразилося в скороченні державних інве$
стицій у регіональний розвиток, скасуванні багатьох ре$
гіональних форм соціальної та економічної підтримки.
Позначилася також фактична нерівність різних регіонів
в економічних відносинах з центром.

Історично процеси міжрегіональних економічних
зв'язків спочатку формувалися на базі господарюючих
суб'єктів, які знаходяться близько один від одного, як
правило, у межах одного району, області, країни [1, с.
62].

З посиленням процесу суспільного розподілу праці,
появою нових галузей як у сфері виробництва, так і у
сфері обслуговування ускладнилися міжгалузеві і тери$
торіальні зв'язки. У цих умовах у виробництві того або
іншого кінцевого продукту почали брати участь все
більше підприємств і організацій. Відповідно посилила$
ся їх взаємозалежність.

Технічний прогрес викликав також значне поглиб$
лення суспільного розподілу праці і в селі. Виникли спе$
ціалізовані виробництва, пов'язані з переробкою сіль$
ськогосподарської продукції і обслуговуванням
сільського господарства (ремонт, технічне обслугову$
вання, будівництво, транспорт, постачання і ін.).

Теоретико$методологічною основою в розкритті
суті суспільного розподілу праці є положення про сус$
пільне відтворення як безперервний потік процесу ви$
робництва, призначеного задовольняти певні суспільні
потреби, які поновлюється.

Суспільний розподіл праці при цьому також є об'єк$
тивно необхідним процесом, заснованим на спеціалізації
окремих галузей і видів виробництва.

Початковим головним елементом в системі сусп$
ільного розподілу праці виступає галузевий розподіл
праці, розвиток і поглиблення якого викликає появу
нових галузей і видів виробництва. Галузевий роз$
поділ праці, у свою чергу, зумовлює територіальний
розподіл праці, як особливу просторову форму і важ$
ливу умову розвитку продуктивних сил суспільства в
цілому.

Галузевий і територіальний розподіл праці характе$
ризується економічною системою, яка виготовляє і об$
мінює різну продукцію. Так, в умовах планової еконо$
міки суть територіального розподілу праці, за визначен$
ням Т.О. Стеценко, полягає в цілеспрямованому, пла$
новому формуванні господарства всіх економічних ре$
гіонів країни на основі планомірного розміщення мате$
ріального виробництва, галузевої спеціалізації, яка по$
стійно удосконалюються, розвитку виробничої і со$
ціальної структури, раціоналізації міжгалузевих, міжре$
гіональних зв'язків [5, с. 76]. За відсутності системи
планування в масштабах країни і наявності ринкових
відносин між товаровиробниками територіальний роз$
поділ праці пов'язаний, на нашу думку, з їх економічни$
ми інтересами і економічною доцільністю розвитку ви$
робництва.

Розподіл праці є складною категорією, яка відоб$
ражає діалектику розвитку продуктивних сил і вироб$
ничих відносин. Зміна в продуктивних силах позначаєть$
ся на розподілі праці, який, у свою чергу, впливає на
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форми власності, а остання — на всю систему суспіль$
но$виробничих відносин.

Територіальний розподіл праці сприяє розвитку
спеціалізації виробництва за окремими районами і зо$
нами. Поглибленню спеціалізації виробництва сприяє
і впровадження досягнень науково$технічного про$
гресу в галузі. У свою чергу, розвиток спеціалізації
істотно впливає на концентрацію виробництва. Таким
чином, ці три категорії — розміщення, спеціалізація і
концентрація — тісно взаємопов'язані між собою, і
зміна однієї з них веде до істотних змін інших [4, с.
68].

У той же час розподіл праці, його спеціалізація, та$
кож припускає кооперацію, оскільки одне витікає з
іншого.

На цій основі, на нашу думку, базується взаємозв'я$
зок і взаємозумовленість процесів спеціалізації, коопе$
рації, концентрації, які об'єктивно відбуваються, а
звідси — інтеграції і розміщення виробництва. Ці про$
цеси складають глибинну основу вдосконалення тери$
торіально$галузевих і організаційних структур вироб$
ництва. З ними нерозривно взаємопов'язаний науково$
технічний прогрес і найбільш дієві шляхи інтенсифікації,
які є загальною закономірністю розвитку міжрегіональ$
них економічних зв'язків.

В умовах переходу до ринкових відносин, на нашу
думку, з'явилися особливості розміщення продуктивних
сил, зумовлені посилюванням діспаритету цін на про$
дукцію сільського господарства і промислових під$
приємств, скороченням постачань матеріальних ре$
сурсів в аграрний сектор та ін. Специфіка спеціалізації
виробництва в сучасних умовах припускає, що в кожно$
му господарстві недоцільно мати всі галузі, які можливі
в даних природних і економічних умовах, оскільки ве$
лика кількість галузей неминуче веде до їх подрібнен$
ня, знижує рівень концентрації виробництва, що нега$
тивно впливає на формування міжрегіональних еконо$
мічних зв'язків.

Економічне значення раціональної спеціалізації гос$
подарства полягає в тому, що вона створює умови для
ефективнішого використання, в першу чергу, головно$
го засобу виробництва — землі.

Характер спеціалізації і форми її прояву в госпо$
дарстві визначаються дією природних і економічних
чинників. Не завжди здійснима і не у всіх випадках ефек$
тивна така концентрація засобів виробництва, як в про$
мисловості. Природні чинники впливають на розміри
виробництва, ефективність окремих галузей. Облік при$
родних умов не знижує ролі економічних чинників, а
лише підкреслює доцільність спеціалізації сільськогос$
подарського виробництва і створює умови для повнішо$
го використання численних економічних передумов при$
скорення темпів його розвитку.

Ці передумови загальновідомі і до них відносяться:
— наявність виробничого потенціалу і рівень його

використання;
— науково$технічний прогрес;
— раціональне поєднання зон спеціалізованого ви$

робництва певних видів товарної продукції з регіонами
їх споживання;

— можливість інтеграції у випуску кінцевої продукції
з іншими товаровиробниками;

— розміщення харчової і переробної промисловості
переважно за наявності крупних міст і промислових
центрів;

— розвиток маркетингу продукції;
— розвиток транспортної мережі, яка відповідає

міжрегіональним продовольчим зв'язкам, що змінили$
ся.

Відмінність природних і економічних умов регіонів
є об'єктивною основою територіального розподілу
праці, що, у свою чергу, приводить до залежності бага$
тьох сторін виробничої діяльності від інших регіонів,
зростанню рівня спеціалізації окремих територій, уск$
ладненню характеру міжрегіональних економічних
зв'язків і тому подібне.

Таким чином, диференціація природних і економіч$
них чинників, навички і досвід місцевого населення зу$
мовлюють територіальний розподіл праці, галузеву
структуру і спеціалізацію окремих територій.

Зосередження рівня виробництва визначеного виду
продовольства та сировини в окремих районах викли$
кає зростання інтенсивності міжрегіональних економі$
чних зв'язків, динамічність яких і структура залежать від
рівня виробничого потенціалу, рівня його використан$
ня, зрушень в розміщенні виробництва, розвитку спе$
ціалізації і концентрації, кількісних і якісних змін в спо$
живанні продовольства.

ВИСНОВКИ
Отже, на нашу думку, міжрегіональні економічні

зв'язки відображають сучасний рівень і визначають
перспективний розподіл праці в регіонах, взаємоза$
лежність регіональних продовольчих комплексів, які
є економічними зв'язками по виробництву, реалізації
і обміну однорідних видів продовольства між їх ви$
робниками і споживачами. Ці зв'язки виявляються в
потоках продовольства та сировини з одних регіонів
в інші, відображають ті, які склалися в даний період
часу, територіальний розподіл праці, ефективність
розміщення і ступінь спеціалізації виробництва про$
дукції.
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