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Савчин І. З. Вплив бар’єрів на диспропорційний розвиток регіонів: огляд і аналіз
Метою статті є виокремлення й аналізування бар’єрів економічного розвитку України, формування теоретичної бази впровадження стратегії 
конвергентного розвитку з метою їх подолання в коротко- та довгостроковій перспективі. У статті проаналізовано вплив бар’єрів на диспро-
порційний розвиток регіонів, що, своєю чергою, несе негативні наслідки для конвергентного розвитку регіонів. Автором структуровано групи 
бар’єрів економічного розвитку регіонів України та наведено їхню характеристику. Визначено бар’єри, які долаються найлегше, та бар’єри, подо-
лання яких є складним навіть у довгостроковій перспективі. У ході дослідження виокремлено найбільш важливі бар’єри розвитку регіонів, а саме: 
ті, що виникають унаслідок дефіциту ресурсів; соціально-політичні та культурні; планування; організаційно-інституційні; пов’язані з поточним 
управлінням; пов’язані з моніторингом і контролем. Автором наведено концепцію конвергентного економічного розвитку, спрямовану, зокрема, 
на подолання існуючих бар’єрів, що уповільнюють розвиток регіонів. Обґрунтовано актуальність детальнішого дослідження розвитку регіонів 
України в межах єдиної концепції конвергенції для уніфікації підходу щодо подолання впливу бар’єрів на диспропорційний розвиток регіонів. Доведе-
но, що концепція конвергентного розвитку регіонів – це цілісне уявлення про рівноважний розвиток регіонів, що включає сукупність суб’єктів та 
об’єктів регіонального розвитку, систему узгоджених цілей і засобів їхнього досягнення, спрямованих на збалансування й узгодження показників 
розвитку та на подолання бар’єрів. Визначено, що необхідною умовою ефективної реалізації концепції конвергентного розвитку регіонів України 
є їхня адаптивність – тобто здатність реагувати на нові вимоги та можливості, які виникають унаслідок інноваційного оновлення технологій, 
інновацій, модернізації менеджменту. Автором також доведено, що існує необхідність обмеження масштабів диспропорцій в економічному роз-
витку регіонів шляхом нівелювання бар’єрів розвитку, що є одним із основних завдань регіональної політики.
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Savchyn I. Z. The Impact of Barriers on the Disproportionate Regional Development: A Review and Analysis
The article is aimed at distinguishing and analyzing the barriers to economic development of Ukraine, forming a theoretical basis for the implementation of a 
convergent development strategy in order to overcome them in both the short and the long term. The article analyzes the impact of barriers on the dispropor-
tionate development of regions, which, in turn, has negative consequences for the convergent development of regions. The author structured groups of barriers 
to economic development of the regions of Ukraine and provided their characterizations. The barriers are defined as those most easy to overcome and those 
overcoming which is difficult even in the long run. In the course of the research, the most important barriers as to the development of regions are distinguished, 
namely: arising from resource shortages; socio-political and cultural; related to planning; organizational and institutional; related to current management; 
related to monitoring and control. The author presents the conception of convergent economic development, directed, in particular, towards overcoming the 
extant barriers that slow down the development of regions. The relevance of a more detailed research of the development of regions of Ukraine within the 
framework of a single conception of convergence to unify the approach to overcoming the impact of barriers on the disproportionate development of regions is 
substantiated. It is proved that the conception of convergent development of regions is a holistic idea of the equilibrium development of regions, which includes 
a set of subjects and objects of regional development, a system of agreed goals and means of their achievement aimed at balancing and coordinating the de-
velopment indicators and overcoming barriers. It is determined that the prerequisite for the effective implementation of the conception of convergent develop-
ment of the regions of Ukraine is their adaptability – that is, the ability to respond to new requirements and opportunities arising from innovative upgrades of 
technology, innovations, modernization in management. The author also proves that there is a need to limit the scale of disparities in the economic development 
of regions by leveling the development barriers, which constitutes one of the main tasks of regional policy.
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Диференціація в розвитку регіонів зумовлює 
негативні наслідки для економіки країни за-
галом. Практичний досвід показує, що най-

більший вплив на розвиток регіонів має історичний 
процес їхнього становлення, а саме: формування по-
тенціалу та економічної структури регіонів, рівень 
розвитку галузей і видів економічної діяльності,  

а також рівень доступності соціально-економічної 
інфраструктури. Усі ці чинники формують бар’єри 
розвитку регіонів, які, однак, є набагато ширшими 
та потребують детального аналізу для розроблення 
методів впливу. Рівень впливу різних груп бар’єрів 
економічного розвитку регіонів є різним, як і різним 
є рівень впливу бар’єрів у різних регіонах. Крім того, 
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тривалість їхнього впливу та сила впливу на процеси 
розвитку регіонів різниться. Деякі з бар’єрів не регу-
люються правилами або не змінюються, наприклад, 
через географічне розташування або відсутність ре-
сурсів у регіоні. Інші ж можуть бути пов’язані з якістю 
людського капіталу або дефіцитом цінностей чи дові-
ри, а їхнє подолання можливе лише в довгостроковій 
перспективі. Саме тому важливою умовою формуван-
ня та реалізації стратегії економічного розвитку регіо-
нів є огляд, систематизація й аналіз існуючих бар’єрів.

 Розвиток регіонів є предметом досліджень на-
укових праць багатьох вчених-економістів. Так, тео-
ретичні дослідження регіонального розвитку здій-
снюють: Л. С. Гур’янова [1], М. Б. Заблоцький [2],  
Ж. Г. Науменко [3], Я. Я. Притула, Н. В. Кузенко [4],  
І. З. Сторонянська [5]; соціального розвитку регіо-
нів – Л. М. Мельничук [6]; соціально-економічного 
розвитку – І. С. Благун, І. Л. Боднарук [7]; Є. Ю. Те-
лебєнєва, І. М. Барило [8]; демографічного розвитку 
регіонів – С. А. Романюк [9]; інноваційного розвитку 
регіонів України – О. М. Луцків [10]; стійкого розви-
тку регіонів – О. В. Скороход [11]; стратегічного регі-
онального розвитку – О. М. Нижник [12]. 

Детальну увагу на законах, принципах, інстру-
ментах фінансування та інституційному за-
безпеченні розвитку регіонів зосереджено в 

праці Г. В. Возняк [13], де під регіональним розвитком 
автор пропонує розуміти «процес нагромадження 
позитивних, незворотних, закономірних змін (опису-
ється сукупністю показників соціально-економічного 
стану, структури економіки тощо), які приводять до 
зростання рівня життя населення в довгостроковій 
перспективі» [13, c. 41]. Вважаємо таке трактування 
сутності категорії «регіональний розвиток» макси-
мально повним і точним, а тому використовуватиме-
мо його в нашому дослідженні.

 Проте сучасна економічна література недо-
статню увагу приділяє виокремленню й аналізуван-
ню бар’єрів економічного розвитку регіонів України. 
Винятком є праці З. В. Квасній, у яких досліджено 
бар’єри розвитку малого підприємництва в регіонах 
України [14], та К. Куцаб-Бонк, де проаналізовано 
бар’єри конвергенції соціально-економічного розви-
тку регіонів [15]. 

Тому за доцільне вважаємо виокремити най-
більш важливі бар’єри на шляху розвитку регіонів 
України, а саме: 

1) бар’єри, що виникають унаслідок дефіциту ре-
сурсів; 

2) соціально-політичні та культурні бар’єри; 
3) бар’єри планування; 
4) організаційно-інституційні бар’єри; 
5) бар’єри, пов’язані з поточним управлінням; 
6) бар’єри, пов’язані з моніторингом і контролем 

(табл. 1).

Ми вже зазначали, що рівень впливу різних 
груп бар’єрів економічного розвитку ре-
гіонів і рівень впливу бар’єрів у різних ре-

гіонах відрізняються, як і тривалість і сила їхнього 
впливу на процеси розвитку регіонів. Повторно вар-
то відзначити існування бар’єрів, які не регулюються 
правилами або не змінюються, або ж можуть бути 
пов’язані з якістю людського капіталу чи дефіцитом 
цінностей або довіри. 

Найлегше подолати бар’єри, пов’язані з невід-
повідним функціонуванням регіональних адміні-
страцій, хоча їхнє усунення потребує високого рівня 
компетентності осіб, які приймають рішення. І тут 
ми очікуємо позитивних змін у зв’язку з проведенням 
реформи децентралізації. Деякі бар’єри носять сис-
темний характер, а їхнє подолання можливе лише на 
інших, відмінних від регіонального, рівнях влади. 

 Прикладом є політизація інститутів розвитку 
або невідповідний спосіб фінансування розвитку ре-
гіонів. Можливості контролювання цих проблем на 
рівні регіональної влади обмежені, а наявність таких 
бар’єрів економічного розвитку регіонів значно зни-
жує ефективність політики економічного розвитку 
регіонів.

 Як результат – виникнення та накопичення 
бар’єрів економічного розвитку регіонів, у регіоні 
формується несприятлива ситуація, яка знаходить 
своє відображення в параметрах як економічного, так 
і соціального стану. Залежно від масштабів цієї ситу-
ації регіон змушений долати більші чи менші бар’єри 
розвитку, що зумовлює періодичне сповільнення 
темпів його розвитку. Адже накопичення зусиль для 
подолання бар’єрів економічного розвитку регіонів 
вимагає перерозподілу ресурсів (зокрема, матеріаль-
них і нематеріальних активів, які використовуються 
для ліквідації поточних бар’єрів економічного розви-
тку регіонів, а не для активного здійснення заходів з 
його розвитку). 

Часто виникає ситуація, коли регіони не воло-
діють достатнім потенціалом для подолання бар’єрів 
економічного розвитку на своїй території. Тому не-
обхідні цільові програми реструктуризації, стратегії 
допомоги й інші інструменти, що використовуються 
національними органами та міжнародними органі-
заціями з метою вирівнювання рівнів економічного 
розвитку регіонів.

Ефективність використання таких інструментів 
можна оцінити лише в довгостроковій перспективі.  
З одного боку, необхідно оцінювати ефективність 
виконання планових поточних завдань, з іншого – 
також необхідно оцінювати ефективність і масштаб 
зовнішніх чинників, що створюються регіональною 
економікою. Тобто необхідно визначити, чи вони на-
справді сприяли усуненню або зменшенню існуючих 
проблем і бар’єрів і дозволили регіону почати рухати-
ся за новою траєкторією розвитку.
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Таблиця 1

Бар’єри економічного розвитку регіонів України та їхня характеристика

Групи бар’єрів економічного  
розвитку регіонів Характеристика бар’єрів економічного розвитку регіонів

Бар’єри, що виникають внаслідок 
дефіциту:

ресурсів просторового 
середовища

1) віддалене географічне розташування від інфра-
структурних систем (особливо систем зв’язку); | 
2) погіршення стану навколишнього середовища

трудових ресурсів

1) низький рівень якості трудових ресурсів (за демо-
графічними показниками, рівнем освіти);  
2) низький рівень соціального розвитку (за рівнем 
здатності до навчання, підприємництва та відкритості 
відносно нових викликів)

ресурсів системи  
управління

1) недостатня кількість належним чином підготованих 
інвестиційних платформ

Соціально-політичні та культурні 
бар’єри

1) дефіцит громадянських цінностей;  
2) стиль управління обмежуються лише виконанням приписів;  
3) відсутність результатів поглибленого аналізування проблем місцевого розвитку 
(підкріплених результатами аналізування інвестиційної діяльності);  
4) низький потенціал кооперації (низький рівень співробітництва органів місцевого 
самоврядування з державними та приватними установами);  
5) відсутність соціальної довіри та недовіра до органів місцевого самоврядування

Бар’єри планування

1) недостатність правових підстав для формування регіональних стратегій;  
2) недостатність зв’язків планування соціально-економічного розвитку на регіо-
нальному рівні з географічним виміром;  
3) відсутність обов’язкових регіональних стратегій або їх правильного структуру-
вання (наприклад, відсутність географічного виміру), відсутність узгодженості та 
системних зв’язків з галузевими документами;  
4) недостатність планів географічного розміщення продуктивних сил і концепцій 
географічного розміщення продуктивних сил у межах регіонів;  
5) наявність процедур, які затримують прийняття рішень щодо залучення та роз-
міщення інвестицій у регіоні

Організаційно-інституційні 
бар’єри

1) політизація інституцій розвитку;  
2) недосконалий спосіб організування послуг, у т. ч. у сфері соціальної політики, 
боротьби з безробіттям;  
3) бар’єри, пов’язані з публічно-приватним партнерством (фінансові, інституційні, 
низька схильність громадських організацій до співпраці)

Бар’єри, пов’язані з поточним 
управлінням

1) невідповідний спосіб фінансування розвитку (низький рівень інвестицій, низь-
кий рівень використання зворотних і безповоротних джерел інвестування);  
2) низька ефективність адміністративних процедур;  
3) низький рівень виконання завдань, пов’язаних із територіальним маркетингом

Бар’єри, пов’язані з моніторингом 
і контролем

1) обмежені заходи з моніторингу державних послуг і їх ефективності, бенчмаркінгу, 
впровадження передового досвіду

Джерело: систематизовано автором.

Актуальним сьогодні є дослідження напряму 
зміни диспропорцій регіонів. А саме: необхідними 
є дослідження, чи регіональні диспропорції мають 
тимчасовий характер, чи вони є невід’ємною части-
ною механізму розвитку економіки, а також чи регі-
ональні диспропорції в умовах ринкової економіки 
збережуться і поглибляться, або ж відбудеться їхнє 
зменшення. 

Відповіді на ці питання намагається дати кон-
цепція конвергенції, тобто зрівноваження регіонів 
у межах економіки (зокрема, за показником ВРП на  
1 особу). Тому необхідно дослідити недостатньо роз-
криті на сьогодні основи розвитку регіонів України в 

межах єдиної концепції конвергенції для уніфікації 
підходу до подолання бар’єрів розвитку регіонів.

Концепцію конвергентного розвитку регіонів 
підтримують Л. Я. Беновська [16], А. В. Бойко [17], 
І. М. Вахович, О. Є. Табалова [18], І. З. Сторонянська 
[19], М. В. Макаренко [20], проте не формалізують її. 

Розглянемо основні трактування сутності кате-
горії «конвергенція» вченими-економістами 
(табл. 2) для формування теоретичної бази 

впровадження стратегії конвергентного розвитку.
Як бачимо, незважаючи на різноманітність 

трактування такої категорії, як «конвергенція», все ж 
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Таблиця 2

Основні трактування сутності категорії «конвергенція» вченими-економістами [21]

Автор Трактування категорії «конвергенція»

Рогач О. І.
Конвергенція – це зменшення розриву (зближення) в показниках економічного  
розвитку між національними державами; конвергенція між регіонами визначається  
як зближення показників економічного розвитку регіонів

Заблоцький М. Б. Конвергенція – це процес (дія, акт) руху в напрямку об’єднання

Кондіус І. С. Конвергенція – термін, використовуваний в економіці для позначення зближення різних 
економічних систем, економічної та соціальної політики різних країн.

Словник іншомовних слів Конвергенція – виникнення в різних місцях незалежно одне від іншого схожих або  
однакових культурних явищ під впливом загальних законів суспільного розвитку

Джерело: систематизовано автором.

у них є спільні риси, тому вважаємо за доцільне під 
конвергенцією розуміти процес збалансування та 
урівноваження показників розвитку. Тобто на ре-
гіональному рівні мова йтиме про збалансування та 
врівноваження показників розвитку регіонів для за-
безпечення подолання наявних бар’єрів.

Найчастіше конвергенцію поділяють на номі-
нальну та реальну (рис. 1). 

Номінальна конвергенція характеризується 
відповідністю (ідентичністю) макроекономічних по-
казників у різних регіонах. Такими показниками є: 
процентні ставки, темпи інфляції, курси валют, спів-
відношення боргу і дефіциту бюджету до ВВП та їхня 
динаміка. Фактично Комісією Європейського Союзу, 
відповідно до Маастрихтської угоди, визначено номі-
нальні функції конвергенції у вигляді набору параме-
трів, які включають рівень цін, процентні ставки та 
валютні курси. 

Реальна конвергенція передбачає відповідність 
(ідентичність) показників регіону певному рівноваж-
ному значенню. Реальну конвергенцію можна від-
образити у вигляді таких економічних моделей: про-
сторової, часово-просторової та неокласичної.

Просторова модель реальної конвергенції сфор-
мована на основі економічної географії та просторо-
вої економетрії, а неокласична – отримана з моделей 
економічного розвитку Солоу – Свана (Solow – Swan) 
та Менк’ю (Манківа) – Ромера – Вейла (Mankiw –  
Romer – Weil). 

Часово-просторова модель реальної конвер-
генції виникла як альтернативний варіант 
класичного оцінювання конвергенції. Вона 

базується на використанні просторового ланцюга 
Маркова, що описує розподіл векторів імовірностей 
з плином часу, до якого додатково введено локальні 

Конвергенція  

Номінальна  Реальна  

Часово-просторова Просторова  Неокласична  

Маастрихтський критерій  Економічні моделі  

Нова економічна
географія  

Просторова
економетрія  

 Просторовий ланцюг
Маркова 

Моделі економічного 
розвитку Солоу – Свана, 
Менк’ю – Ромера – Вейла 
та ендогенного зростання

Безумовна (абсолютна) β-конвергенція, умовна 
β-конвергенція, σ-конвергенція, клубна конвергенція, 

технологічна конвергенція

Рис. 1. Типи та моделі конвергенції

Джерело: узагальнено автором.
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просторові статистичні дані з метою виконання їх-
нього просторового виміру.

Згідно з неокласичною моделлю економічного 
розвитку регіонів, крім технологічних досягнень, іс-
нує цілий ряд чинників, які можуть зумовити ефект 
конвергенції, а саме: спадна гранична продуктивність 
капіталу, поширення інформації тощо. 

Більшість досліджень наводять позитивні ре-
зультати емпіричної перевірки застосування кон-
цепції конвергентного розвитку регіонів. Проте в 
економічній практиці не завжди виконуються умови 
моделювання конвергенції, зокрема припущення від-
мінностей у рівні економічного розвитку, рівні освіти 
та кваліфікації робочої сили тощо – перешкоджають 
процесам конвергенції регіональних доходів. 

У своїх дослідженнях Л. Я. Беновська ствер-
джує, що можливими є два способи конвергенції 
регіонів України: 1) відсталі регіони розвиваються 
вищими темпами порівняно з регіонами-лідерами; 
2) конвергенція досягається завдяки уповільненню 
темпів розвитку регіонів-лідерів відносно регіонів-
аутсайдерів [16]. Оскільки другий варіант подолання 
існуючих бар’єрів має деградаційний характер, то не-
обхідно зосереджувати увагу на першому варіанті до-
сягнення конвергентного розвитку регіонів. І. З. Сто- 
ронянська сучасні виклики та завдання регіональ-
ної політики розглядає саме в контексті формування 
конвергентної моделі регіонального розвитку, наго-
лошуючи на необхідності надання пріоритету фінан-
совому потенціалу регіону над сформованими фінан-
совими ресурсами [19].

Конвергентний розвиток регіонів України до-
цільно здійснювати шляхом перерозподілу 
спільної для всієї України ресурсної бази. За-

значимо, що неможливо досягти конвергентності 
розвитку регіонів за показниками забезпеченості 
природними чи геополітичними ресурсами. Про-
те необхідною є конвергенція розвитку регіонів за 
окремими показниками, зокрема за рівнем життя на-
селення, який не повинен залежати від регіону його 
проживання [22, c. 76].

Концепція конвергентного розвитку регіонів –  
це цілісне уявлення про рівноважний розвиток ре-
гіонів, що включає сукупність суб’єктів та об’єктів 
регіонального розвитку, систему узгоджених цілей  
і засобів їхнього досягнення, спрямованих на збалан-
сування й узгодження показників розвитку (зокрема 
виробництва, фінансування та зайнятості), а також 
на подолання бар’єрів, що уповільнюють їх розвиток. 
Необхідною умовою ефективної реалізації концеп-
ції конвергентного розвитку регіонів України є їхня 
адаптивність – здатність реагувати на нові вимоги та 
можливості, які виникають унаслідок інноваційного 
оновлення технологій, інновацій, модернізації ме-
неджменту.

Запропонована авторська [21] концепція кон-
вергентного економічного розвитку регіонів України 
(рис. 2) є універсальною. Вона може застосовуватися і 
під час формування регіональної політики інших кра-
їн, адже систематизує уявлення про конвергентний 
розвиток регіонів, не деталізуючи прикладний меха-
нізм реалізації окремих етапів і критеріїв прийняття 
рішень. 

Зазначимо, що конкретизація окремих етапів 
конвергентного економічного розвитку регіо-
нів повинна здійснюватися з урахуванням рівня 

розвитку конкретного регіону, щодо якого реалізу-
ється ця концепція, наявних бар’єрів та очікуваного 
результату як наслідку його конвергентного розвитку.

Формування концепції конвергентного еконо-
мічного розвитку регіонів зумовлено, перш за все, 
тим, що природні тенденції в розвитку економіки на 
регіональному рівні характеризуються розбіжностя-
ми рівнів розвитку регіонів, що називається диверген-
цією. Зокрема, у своїх дослідженнях Р. Лукас (R. E. Lu - 
cas, Jr.) стверджує, що «мобільність людського капі-
талу призводить до його переїзду в райони з більш 
високою заробітною платою, в багатші регіони» [23]. 
Як результат, багаті регіони стануть ще сильнішими, 
а бідні – ще слабшими.

Виникнення дивергенції, особливо на регіо-
нальному рівні, є небажаним, адже це призводить 
до значного розшарування населення за доходами та 
зумовлює серйозні соціальні та політичні наслідки у 
вигляді бар’єрів, які важко долаються навіть у довго-
строковій перспективі. 

Зокрема на нерівномірності розподілу ресурсів 
в умовах дивергентного розвитку регіонів наголошує 
О. Ю. Бобкова, акцентуючи увагу на негативних на-
слідках цього явища для економіки регіонів [24]. А от  
В. І. Бондарук детальну увагу зосереджує на визна-
ченні «точок зростання» задля забезпечення еконо-
мічного розвитку регіону, у тому числі, за умов їх ди-
вергентного розвитку [25]. 

Особливе місце в цьому процесі посідає регі-
он столиці, який, здебільшого, сильно відрізняється  
у своєму розвитку від інших регіонів країни, адже ха-
рактеризується високою динамікою зростання рівня 
доходів і, як наслідок, зростання рівня життя. Водно-
час в інших регіонах (іноді за винятком регіонів, де 
розташовані великі міста) має місце нижчий темп 
зростання доходів і низькі макроекономічні показни-
ки. Основними негативними наслідками такого роз-
шарування є невдоволення та соціальні розчаруван-
ня, високий рівень безробіття, нерівномірність урба-
нізації та локалізації (депопуляції менш розвинених 
районів, інтенсивне заселення та неконтрольована 
забудова територій у більш розвинених регіонах, осо-
бливо в безпосередній близькості від великих міст), 
збільшення інфляційного тиску, зумовленого невід-
повідністю попиту та пропозиції на робочу силу.
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Суб’єкти економічного 
розвитку регіонів:

суб’єкти господарювання, населення, 
органи місцевого самоврядування 

та державної влади

Об’єкти економічного розвитку 
регіонів:

промисловість, фінансова сфера, наука 
та інноваційна діяльність, енергетика, 
будівництво, транспорт, навколишнє 

середовище тощо

Формування показників економічного 
розвитку регіонів:

рівень зайнятості, ВВП, рівень доходів, 
рівень життя та інші

Порівняння показників регіону 
з показниками регіонів-лідерів

Порівняння показників регіону 
із середніми значеннями 

показників по Україні

Узгодження 
показників 

економічного 
розвитку регіонів

Порівняння показників регіону 
з показниками 

регіонів-аутсайдерів

Порівняння показників регіону 
із середніми значеннями 

показників країн – еталонів розвитку

Коригування показників 
економічного розвитку регіонів 

та узгодження цілей розвитку

Конвергентний економічний 
розвиток регіонів

Рис. 2. Концепція конвергентного економічного розвитку регіонів України
Джерело: авторська розробка.

Усі ці наслідки є небажаними для економіки 
України, адже формують цілий ряд бар’єрів її 
розвитку. Акцент на викликах, загрозах і не-

обхідності застосування нових механізмів розвитку 
регіонів Украї ни здійснено в роботі О. С. Власюк [26],  
а на необхідності зменшення регіональних диспро-
порцій для підвищення економічної конкуренто-
спроможності України шляхом раціонального вико-
ристання потенціалу кожного регіону наголошують 
М. А. Ричка та М. В. Василинюк [27]. І це ще раз дово-
дить необхідність формування концепції конвергент-
ного розвитку регіонів України.

Так, М. Д. Пістун стверджує, що необхідно «у 
найкоротші строки підсилити реальну координацію 
робіт з регіонального розвитку країни, забезпечити 
взаємодію фундаментальної, відомчої та вузівської 
науки» [28, c. 92], а Ю. Д. Радіонов наголошує на не-
обхідності чіткої формалізації пріоритетів розвитку 
окремих регіонів [29].

Затверджена постановою Кабінету Міністрів 
України у 2019 р. «Державна стратегія регіонального 
розвитку на 2021–2027 роки» [30] є вагомим кроком 
щодо стимулювання розвитку регіонів та забезпечен-
ня конвергентності їхнього розвитку. Проте і ця стра-

тегія потребує низки суттєвих уточнень і доповнень, 
які повинні ґрунтуватися на:
 новому баченні ролі та місця окремих терито-

ріальних утворень в економічному розвитку 
країни (регіони, центральні міста регіонів, су-
брегіональні міста, сільські райони); 

 конкретизації стратегічних цілей за окремими 
рівнями й об’єктами регіональної політики; 

 створенні цілісної системи планування регіо-
нального розвитку національної економіки з 
відповідним методичним та організаційним 
забезпеченням; 

 інституційній та фінансовій підтримці з боку 
держави та інших учасників; 

 системі моніторингу, оцінки регіональної по-
літики та її впливу на розвиток національної 
економіки; 

 більш активній співпраці з міжнародними ор-
ганізаціями.

Деякі регіони змогли активізувати діяльність 
щодо свого розвитку й активно беруть участь у за-
лученні додаткових інвестиційних ресурсів, у той час 
як інші не змогли ефективно скористатися тими мож-
ливостями через накопичення негативних соціально-
економічних явищ і посилення бар’єрів розвитку. 
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Така ситуація ускладнює проведення ефектив-
ної політики економічного розвитку регіонів, адже 
окремі бар’єри дуже важко або навіть неможливо по-
долати в коротко- і середньостроковій перспективі.

Тому як основні напрями забезпечення конвер-
гентного економічного розвитку регіонів України до-
цільно виокремити такі: 

1) стимулювання розвитку окремих регіонів че-
рез залучення інвестицій; 

2) державна підтримка окремих регіонів; 
3) сприяння інноваційному розвитку регіонів. 

Зокрема, конкретними заходами щодо реаліза-
ції концепції конвергентного розвитку регіонів та по-
долання бар’єрів розвитку мають бути: 

1) фінансування інноваційного розвитку суб’єк-
тів господарювання; 

2) залучення іноземних інвестицій; 
3) сприяння реалізації проєктів державно-при-

ватного партнерства в регіоні тощо.

Отже, диференціація регіонів та її негативні на-
слідки є однією із основних причин форму-
вання концепції конвергентного економічно-

го розвитку регіонів України. Адже здійснений аналіз 
показує, що абсолютно необхідно обмежувати масш-
таби диспропорцій в економічному розвитку регіонів 
і розглядати нівелювання існуючих бар’єрів розвитку 
як основне завдання регіональної політики.                 
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Богуславська С. І. Трансформація регіонального менеджменту в умовах глобалізації для забезпечення сталого 
розвитку регіонів України

Сучасні напрями формування глобального світового економічного, інформаційного, фінансового простору визначають принципово нові завдан-
ня щодо формування та розвитку форм і методів управління регіональними системами.  Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності 
трансформації регіонального менеджменту для забезпечення сталого розвитку регіонів України в умовах глобалізації. У статті розвинено те-
оретичні підходи до трактування поняття «регіон» і надано авторське визначення дефініції як відкритої цілісної системи, єдність якої забез-
печується низкою чинників (географічного, політичного, соціального й економічного характеру) та поелементний склад якої характеризується 
широким спектром елементів (у т. ч. регіональних інституцій), що в результаті постійної взаємодії та взаємовпливу набувають нових якостей 
та характеристик і зумовлюють якісні зміни системи. До основних ознак регіональної системи віднесено: здатність до самовідтворення; ціле-
спрямованість і залежність її функціонування та розвитку від складу та повноти ресурсного забезпечення. Уточнено зміст поняття «глоба-
лізація». Доведено, що глобалізація висуває нові вимоги до регіонального менеджменту, а також окреслено обмеження сучасного економічного 
розвитку. Регіони України активно включаються в процеси міжнародної та міжрегіональної інтеграції, і зовнішньоекономічна діяльність регіонів 
має значні перспективи. При цьому ступінь, глибина залучення регіону в міжнародний інтеграційний процес, успішність його зовнішньоеконо-
мічної діяльності безпосередньо залежать від орієнтованості на інноваційне ведення фінансово-господарської діяльності, комплементарності  
у фінансуванні, використанні механізму державно-приватного партнерства. До основних викликів сталого розвитку регіонів України (крім панде-
мії) віднесено: залучення  економічних агентів; розвиток інженерної інфраструктури; будівництво й оновлення житлового фонду; впорядкування 
землекористування; підтримка зайнятості на високому рівні; вирішення нагальних екологічних проблем. Забезпечення стійкості регіонів та 
держави в сучасних умовах можливе за рахунок посилення горизонтальних зв’язків міжрегіональної взаємодії. Останнє розширює можливості ре-
гіональних органів управління в частині збільшення внутрішнього потенціалу регіонів, створює умови для більш ефективного вирішення проблем 
в економічній, соціальній і політичній сферах. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розвиток теоретичних засад регіональ-
ного менеджменту та розроблення практичних рекомендацій щодо його вдосконалення з урахуванням викликів глобалізації.
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