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ВСТУП
Протягом довгого часу регіони України були частина#

ми єдиного народногосподарського комплексу, і їх еко#
номічні зони, як правило, збігалися з державно#адміністра#
тивними кордонами. Регіони радянської держави не тільки
не вступали у пряму економічну конкуренцію між собою, але
і були, зважаючи на свою народногосподарську спеціаліза#
цію, взаємодоповнюючими ланками єдиних технологічних
ланцюжків.

Головними принципами державної політики у регіо#
нальній сфері були комплексність соціально#економічного
розвитку та вирівнювання його рівня в різних регіонах. Проте
така політика радянського керівництва не дала очікуваних
результатів. У наші дні проблема міжрегіональної асиметрії
рівнів економічного розвитку регіонів України залишається
однією з найскладніших макроекономічних проблем, у зв'яз#
ку з існуючою недосконалістю існуючих механізмів держав#
ного управління.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — розглянути міжрегіональну асиметрію

рівнів економічного розвитку регіонів як наслідок недоско#
налості існуючих механізмів державного управління.

РЕЗУЛЬТАТИ
Вирівнювання рівня соціально#економічного розвитку

регіонів за основними економічними показниками все част#
іше визнається найважливішою проблемою Україні і, як і
раніше, є внутрішньополітичним завданням на десятиліття
вперед.

Міжрегіональна асиметрія у народногосподарській
структурі і соціально#економічних умовах життєдіяльності,
що склалася в командно#адміністративній системі, стала
однією з характерних особливостей регіонального розвит#
ку в умовах ринкового реформування економіки. При цьо#
му відсутність комплексного підходу до вирішення регіо#
нальних проблем у поєднанні з різким падінням ефектив#
ності й раніше не відзначався високою ефективністю вироб#
ництва, істотно скоротили соціальні витрати в регіонах, що
призвело до падіння рівня життя населення.
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Сама постановка проблеми аналізу міжрегіональної
асиметрії в економічному становищі регіонів набула акту#
альності лише в умовах пострадянського розвитку, коли
місцеві органи влади отримали можливість активно впли#
вати на процеси економічного розвитку на регіональному
рівні.

Науковці пропонують різні визначення поняття міжре#
гіональної асиметрії. Однією з причин є різноманіття її
форм: правової, політичної, економічної, соціальної. Роз#
глядаючи асиметрію в найбільш загальному соціально#еко#
номічному контексті, її також трактують порізному і про#
понують різні способи вимірювання (оцінки). Одні вважа#
ють, що в широкому сенсі це синонім відмінності, нерівно#
мірності [5, с. 198]. Інші характеризують її як відхилення
параметрів регіону або регіонального ряду від якоїсь нор#
ми (стандарту, типу), що залежить від природи явища [2, с.
168].

У зарубіжній літературі замість терміна "диференціа#
ція" (неоднорідність) часто використовується термін "аси#
метрія". Останнім часом він став використовуватися і у
вітчизняній літературі [1, с. 54].

На нашу думку, терміни "диференціація" і "асимет#
рія" стосовно регіональних досліджень необхідно роз#
різняти наступним чином. Диференціація характеризує
відхилення того чи іншого показника від встановлено#
го рівня. Залежно від використовуваної методики це
відхилення може бути розраховане, наприклад, щодо
максимального або середнього значення. Можна гово#
рити про диференціацію регіонів з того чи іншого со#
ціально#економічного показника. Що стосується міжре#
гіональної асиметрії, то в нашому дослідженні ця кате#
горія має більш широкий спектр характеристик, вклю#
чає в себе ряд показників диференціації регіонально#
го розвитку.

Звертаючись до дослідження міжрегіональної асиметрії
рівнів економічного розвитку регіонів України, слід відзна#
чити, що географічна, національна, економічна нео#
днорідність простору Україні, яка склалася за багато століть,
зумовлює специфіку розвитку її територій і виділяє її серед
багатьох країн світу.
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За рівнем економічного розвитку виділяють: високороз#
винуті (опорні) регіони; регіони, що розвиваються (ті, що
формуються); слаборозвинуті регіони. Загальною класифі#
каційною ознакою є сучасний стан економіки, фінансів, соц#
іальної сфери та природного середовища регіонів. Як такі
ознаки виступають:

— прийнята до впровадження модель ринкових відно#
син;

— кризовий стан у сфері господарства, галузі або ви#
робництва;

— депресія всього господарського комплексу, окремих
галузей, виробництв або сфер життя населення;

— фінансовий стан регіону [3, с. 57].
Згідно з другою типологію розглядають регіони:
— традиційно відсталі;
— депресивні (дореформені, нові);
— традиційно розвинуті, індустріальні або індуст#

ріально#аграрні;
— регіони, які мають ресурси державного значення [3,

с. 57].
Головний шлях подолання хронічної відсталості ряду

регіонів України — саморозвиток території на основі вико#
ристання власного потенціалу та конкурентних переваг. В
Законі України "Про стимулювання розвитку регіонів" від
20.12.2005 № 3235#IV визначено, що депресивні території
поділяються на такі групи:

— регіон;
— промисловий район;
— сільський район;
— місто обласного, республіканського в Автономній

Республіці Крим значення [4].
Необхідною умовою забезпечення розвитку міжрегіо#

нальної асиметрії рівнів економічного розвитку регіонів є
перебудова управління регіональним розвитком у напрямі
розширення прав і самостійності регіонів щодо вирішення
багатьох питань економічного й соціального характеру.
Основу має становити загальнодержавний рівень управлін#
ня регіональним розвитком, якому належить забезпечувати
входження України у світовий економічний процес, впровад#
ження нововведення з урахуванням територіальних
відмінностей, розробку генеральних напрямів соціально#
економічного розвитку з визначенням його основних регіо#
нальних відмінностей.

Функції державного рівня забезпечення розвитку
міжрегіональної асиметрії рівнів економічного розвит#
ку регіонів — це міждержавні відносини, оборонна
діяльність, підвищення рівня інноваційної сприятливості
економіки, поліпшення екологічної ситуації, регулюван#
ня грошового обігу та стабільність грошової одиниці,
стратегія регіонального прогнозування. Регіональна
ланка управління має забезпечувати створення належ#
них умов для проживання населення, ефективного ви#
користання територіальних ресурсів, наявного промис#
лового потенціалу, розвитку взаємовигідних міжрегіо#
нальних виробничих відносин. Саме в регіонах реалізо#
вується принцип економічної самостійності, оскільки в
них задовольняється основна частина матеріальних і
духовних потреб населення. Регіони формуються як
відповідні комплекси, збалансовані за природно#ресур#
сною, демографічною, виробничою, соціальною та еко#
логічною підсистемами, що визначають відповідну ре#
гіональну спеціалізацію.

Виходячи з економічного стану України, в державній
регіональній політиці повинні враховуватись напрямки за#
безпечення розвитку міжрегіональної асиметрії рівнів еко#
номічного розвитку регіонів. Відповідно до цього у складі
державної регіональної політики необхідно враховувати такі
напрями:

— відновлення обсягів вітчизняного виробництва у всіх

регіонах держави з удосконаленням структури вітчизняно#
го виробництва;

— збереження, ефективне використання та примножен#
ня фінансових, матеріальних, природних, трудових, інфор#
маційних ресурсів регіонів;

— розробка та затвердження стандартизованої сис#
теми показників регіональної економічної безпеки, впро#
вадження моніторингу регіональної економічної безпеки
України в практиці державного та регіонального управлі#
ння;

— розробка порогових значень показників структури
промислового виробництва по регіонах та показників зовн#
ішньоекономічної діяльності України та її регіонів;

— впровадження моніторингу економічної безпеки зов#
нішньоекономічної діяльності держави з урахуванням регі#
ональних аспектів;

— впровадження системи показників регіональної еко#
номічної безпеки та контролю за дотриманням їх гранич#
них значень.

Тому, забезпечення розвитку міжрегіональної аси#
метрії рівнів економічного розвитку регіонів, стабільно#
го економічного прогресу вимагає посилення ролі дер#
жави в регулюванні соціально#економічних процесів у ре#
гіонах.

ВИСНОВКИ
Міжрегіональна диспропорційність економічних інте#

ресів в умовах переходу до ринку пов'язана з умовами взає#
модії центру і регіонів. Регіональна політика держави відоб#
ражає позицію суспільства у цілому по відношенню до його
територіальних частин. Функція державної регіональної
політики реалізується установами та державними службов#
цями в центрі і на місцях, які у своїй діяльності керуються не
тільки загальнонаціональними і регіональними, а й власни#
ми інституційними та індивідуальними інтересами. За відсут#
ності ефективного контролю з боку суспільства та держави
найважливіші державні органи і капітал реалізують пріори#
тет власних інтересів по відношенню до загальнонаціональ#
них.

Отже, тільки при взаємодії центральних органів держав#
ної влади з місцевими органами влади в соціально#проблем#
них регіонах у напрямі вирішення назрілих проблем сприя#
тиме ефективному формуванню та реалізації політики усу#
нення міжрегіональної асиметрії рівнів економічного роз#
витку регіонів.
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