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у статті визначено принципи державного регулювання соціогуманітарного розвитку депресивних регіонів україни. визначено основні фактори 
посилення диспропорційності регіонального соціально-економічного розвитку та розкрито проблеми соціогуманітарного розвитку регіонів. 
Проведено статистичний аналіз даних державного комітету статистики щодо розвитку соціальної сфери, виявлено основні тенденції розвитку 
соціальної сфери в україні. досліджено механізм регулювання соціогуманітарного розвитку депресивних територій та визначено фактори, що 
впливають на регулювання. За результатами зазначеного аналізу визначено механізм управління та регулювання соціогуманітарного розвитку 
територій та основні принципи в методології управління регіональним розвитком. основну увагу звернено на необхідність посилення регіо-
нальної політики щодо вирішення проблем соціальної сфери, особливо в депресивних регіонах.
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в статье определены принципы государственного регулирования социогуманитарного развития депрессивных регионов украины. 
определены основные факторы усиления диспропорций регионального социально-экономического развития и раскрыты основные 
проблемы социогуманитарного развития регионов. Проведен статистический анализ данных государственного комитета статистики по раз-
витию социальной сферы, выявлены основные тенденции развития социальной сферы в украине. исследован механизм регулирования со-
циогуманитарного развития депрессивных территорий и определены факторы, влияющие на регулирование. По результатам указанного 
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Постановка проблеми. аналіз соціально-еконо міч-
ного розвитку регіонів україни протягом останніх років 
свідчить про те, що на фоні фінансової кризи відбувається 
поглиблення міжрегіональних диспропорцій фактично за 
всіма показниками – від валового регіонального продукту 
до заробітної плати, від обсягів прямих іноземних інвести-
цій до частки експорту у структурі економіки регіону. 

територіальні відмінності соціально-економічного 
розвитку притаманні кожній країні світу. у зв’язку з цим, 
одним з пріоритетів дієвого регулювання регіонального 
розвитку стає завдання не допустити входження окремих 
територій до стану депресивності, вчасно запровадити за-
ходи щодо подолання їх прояву. особливо ці питання ак-
тульні для україни. 
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Аналіз досліджень та публікацій з проблеми роз-
витку територій свідчить, що теоретичним та практичним 
аспектам цієї проблеми присвячені праці вітчизняних та 
закордоних вчених, таких як о. амоша, С. вовканич, Б. да-
нилишин, в. куценко, в. меленюк, і. новак, о. Соскін, м. Хве-
сик, в. Федоренко та інші. крім того, концептуальні основи 
регулювання розвитку досліджувалися у працях З. С. вар-
налія, т. л. миронової, о. і. Соскіна, л. а. Швайка та інших. 
однак питання регулювання процесів, що впливають на 
формування диспропорцій у соціально-економічному роз-
витку регіональних утворень, ще й досі залишаються недо-
статньо дослідженими.

Метою статті є визначити основні принципи регулю-
вання депресивних територій україни та виявити фактори 
впливу регулювання на диспропорції соціально-еконо-
мічного та гуманітарного розвитку регіонів країни.

Виклад основного матеріалу. остання світова фінан-
сово-економічна криза, яка розпочалася у 2007 р. і якою 
охоплено більшість країн світу, виявила неспроможність 
багатьох моделей державного регулювання, а відтак і  на-
ціональних моделей економічного розвитку, організувати 
стабільне, а тим паче зростаюче, функціонування еко но-
міко-фінансово-соціального організму адекватно новим 
викликам та вимогам [1]. досвід країн ЄС та порівняльний 
аналіз соціально-економічних показників будь-яких країн 
або їх регіонів свідчать про наявність диспропорцій. такі 
диспропорції притаманні навіть регіонам країн, які отриму-
ють вагомі вигоди від активного використання природних 
ресурсів, вартість яких на міжнародних ринках останніми 
роками суттєво зростає. 

це пов’язано з високою вагою сировинної складової 
в отриманих доходах. водночас, можна стверджувати, що 
проблема полягає не в наявності регіональних диспро-
порцій як таких. Проблема – в їх глибині і стійкій тенденції 
подальшого поглиблення. За певних умов, це поглиблен-
ня може досягти критичних значень, за межею яких регі-
ональні диспропорції перестають бути предметом еконо-
мічного аналізу та перетворюються на проблему безпеки 
[2]. тому необхідно визначити основні фактори, які можуть 
призвести до депресивності та змушують застосовувати 
державу регулятивні заходи та розробити нову модель 
регулювання розвитку щоб не допустити диспропорцій 
у розвитку території, що в подальшому може призвести до 
депресивності. 

отже, до основних факторів, що призводять до дис-
пропорцій розвитку, відносять економічні, соціальні, еко-
логічні, організаційні та технічні. організаційні та технічні 
фактори в більшій мірі складають процес управління ре-
гіонального розвитку та за їх допомогою координують дії 
окремих елементів системи і застосовуються для досягнен-
ня взаємної відповідності функціонування частин системи. 
тому ці фактори при вірно обраній моделі управління не 
можуть призвести до депресивності регіону. 

економічні фактори, в першу чергу, впливають на ви-
пуск ввП на душу населення, доходи населення, доходи 
місцевих бюджетів, які в подальшому перерозподіляються. 
крім того економічні чинники тісно пов’язані з соціальни-

ми, та екологічними оскільки в більшості випадків вони є 
взаємодоповнюючими.

так, за 2010–2012 рр. реальний внутрішній валовий 
продукт скоротився більш як у двічі, а темпи падіння за-
йнятості в економіці майже втричі менше за падіння ввП, 
згідно з даними офіційної статистики за 2010–2012 роки. 
Станом на 31 грудня 2011 року 1,3 млн працюючих в укра-
їні отримували зарплату, яка нижче мінімальної, заробітна 
плата ще 700 тис. осіб коливалася в межах мінімальної. на 
кінець 2011 року середня зарплата штатних працівників в 
україні складала 2633,06 грн. При цьому найвищий рівень 
середньої зарплати в україні станом на 31 грудня 2011 р. 
спостерігався в києві – 4012 грн (у порівнянні з 2010 роком 
середня зарплата зросла з на 16%), а також у донецькій – 
3063 грн (зростання на 20,1%), київській – 2761 грн (зрос-
тання на 20,3%) і дніпропетровській областях – 2790 грн. 
(зростання на 17,77%) а найнижчий рівень спостерігався 
у тернопільській – 1871 грн (зростання на 12,77% в порів-
нянні з 2010 р. [9; 10].

на наш погляд, одним з ключових чинників подолання 
депресивності є саме соціальний, оскільки він відповідає 
та характеризує рівень та якість життя населення і водно-
час може стимулювати економічний розвиток за рахунок 
більш ефективного використання ресурсів, впровадження 
нових виробництв на іноваційно-інвестиційній основі, не 
забуваючи про екологічну складову, оскільки екологічна 
складова істотно вливає на бажання людей проживати 
в тій чи іншій місцевості, що в кінцевому випадку впливає 
на необхідність розвитку соціальної інфраструктури. 

тому основним напрямом державного регулювання 
щодо подолання депресивності регіонів в сучасних умовах 
є саме соціальна сфера та її розвиток. відомо, що стан цієї 
сфери багато в чому визначає процеси відтворення тру-
дових ресурсів, їх кількість і якість, рівень розвитку про-
дуктивних сил, освітню, культурну і духовну якість життя 
суспільства.

на сьогодні гостро постає питання про те, чи можли-
во адаптувати соціальну сферу до ринкових умов, і як саме 
це зробити для депресивних регіонів? оскільки саме соці-
альний чинник може призвести до депресивного розвитку 
певної території. нерівність доходів не дозволяє ринковим 
способом розподілити послуги соціальної сфери відповід-
но до реальних потреб населення і фірм, визначених на 
основі ринкового платоспроможного попиту, загальний 
обсяг вироблених і споживаних послуг соціальної сфери 
не відповідають оптимальним обсягам.

Статистика свідчить, що чим більшою є частка соці-
альної сфери у ввП, тим більшою є і власне величина ввП, 
в тому числі на душу населення. Підтвердженням цього є 
дані, приміром, норвегії, Швеції, СШа та інших країн, де со-
ціальна сфера стала великим сегментом економіки, а ска-
жімо, сумарна частка транспорту, зв’язку, торгівлі, побуто-
вих послуг і послуг соціально-культурного призначення 
досягли 74% ввП і 75% загальної чисельності зайнятих [3]. 

в україні соціальна сфера ще не розвинена. Проводячи 
аналіз, слід зазначити, що динаміка ввП україни у 2012 р. є 
позитивною, проте нестійкою, головними рушіями еконо-
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мічного зростання першої половини року були добувна 
промисловість, виробництво та розподілення електро-
енергії, газу та води, торгівля, транспорт та сфера операцій 
з нерухомим майном.

економічне зростання 2010–2011р. забезпечувалось 
передусім виробничими галузями економіки, а в 2012 р. 
збільшення ввП у першому півріччі відбулося за рахунок 
сфери послуг (транспорту і торгівлі), що пов’язано з підго-
товкою і проведенням Євро-2012, а також задоволенням 
платоспроможного попиту населення внаслідок зростання 
доходів. однак після проведення Євро-2012 фінансування 
цих галузей різко скоротилось. що стосується освіти, охо-
рони здоров’я та соціальної допомоги, то випуск продукції 
цих галузей скоротився ще в 2011, і складає: освіта – 96,7%, 
охорона здоров’я – 99,4% у фактичних цінах у порівнянні 
з  2010 роком, а на кінець 2012 року відбулося більш значне 
скорочення фінансування освіти всього 69%, а в галузі на-
дання комунальних та індивідуальних послуг та діяльність 
у сфері культури та спорту – 60% в порівнянні з 2011 ро-
ком. у сфері зв’язку та інформації хоча і відбувається по-
жвавлення і в 2012 році доходи цієї сфери склали 4,6 % від 
ввП нашої країни, а обсяги доходів від надання послуг сфе-
ри зв’язку та інформатизації в загальному обсязі доходів 
сфери послуг україни склали 23%, що становить близько 
62 млрд грн, і зросли порівняно з 2011 роком на 6,7 %, але, 
на жаль, на території україни, ще залишаються регіони, які 
не охоплені в повній мірі послугами цієї галузі, особливо це 
стосується сільських територій [9; 10; 12].

а саме задоволення потреб цих галузей є визначаль-
ним для населення і може стати вирішальним фактором 
для розвитку або призвести до депресивності території.

ці та інші проблеми викликають необхідність розроб-
ки стратегій регіонального розвитку соціальної сфери. 

Характерно, що не тільки регіональні органи влади 
стурбовані розробкою стратегій розвитку. в умовах конку-
ренції, що загострюється, і глобалізації економіки, коли ре-
сурси для розвитку обмежені, неможливо розраховувати 
перспективи без визначення стратегічних пріоритетів. Без 
ясного уявлення про те, яка економіка буде конкуренто-
спроможною через 10–15 років і чи зможе вона забезпе-
чити працюючому населенню регіону достатню заробітну 
плату, а бюджету податки, достатні для задоволення зрос-
таючих потреб соціальної сфери. у зв’язку з цим, регіонам 
україни та в країні в цілому необхідно розробити середньо-
строкову і довгострокову стратегію розвитку економіки та 
соціальної сфери. необхідність розробки такої стратегії 
пояснюється тим, що її відсутність призводить до того, що 
переважна частина населення живе в поточному режимі, 
не маючи не тільки довгострокової, а й середньострокової 
перспективи. однак такий режим функціонування дуже не 
бажаний для економіки. майнова поляризація населення 
і відсутність життєвих перспектив є живильним середови-
щем, здатним при наявності ряду інших умов підготувати 
підґрунтя для соціальних потрясінь.

2012 рік став роком реалізації нових соціальних ініціа-
тив, які мали б забезпечити подальший розвиток державної 
соціальної політики на засадах посилення її ефективності. 

Зважаючи на це, значна частина здійснених кроків мала 
виражений адресний характер та стосувалася підвищення 
соціальних стандартів для найменш захищених категорій 
громадян. однак зміни у державній політиці україни, адек-
ватні новим завданням в соціальній сфері, відбуваються по-
вільно. на нашу думку, це пояснюється недостатнім рівнем 
розвитку методології цільового управління пристосовано-
го до сучасних умов країни. в цих умовах більш ефектив-
ному продовженню соціально-економічних перетворень 
могло б сприяти формування комплексної стратегічної 
концепції розвитку соціальної сфери. Прямі призначення 
такого державного документа мають полягати в об’єднанні 
якомога більшої частини населення навколо виразної 
стратегії розвитку, наприклад на 20–25 річну перспективу, 
з чітким визначенням головної (консолідуючою) цілі та на-
прямки довгострокового руху. вирішення основної мети 
регіонального управління потребує розв’язання задач як 
стратегічного, так і тактичного характеру.

до стратегічних задач відносяться: стабілізація еко-
номіки регіонів; структурна перебудова господарського 
комплексу регіонів, реструктуризація; створення соціаль-
но орієнтованої моделі інноваційного розвитку економіки.

Серед тактичних задач слід вказати на: обґрунтуван-
ня функцій і організаційно-управлінської структури дер-
жавних органів управління регіоном, адекватних цілям 
і завданням сучасного періоду; розробку напрямків регіо-
нальної політики стабілізації економіки; вибір і обґрунту-
вання пріоритетних напрямків розвитку господарського 
комплексу регіону; розробку системи економічних регу-
ляторів (пільгового оподаткування, кредитування, тощо), 
стимулюючих пріоритетні напрямки розвитку економіки 
регіону; подолання технологічного відставання виробни-
цтва шляхом перебудови на інноваційній основі технічного 
потенціалу регіону. 

Формування ринкового механізму господарювання, 
нової інноваційної моделі економічного та соціального 
розвитку обумовлює створення нових методологічних під-
ходів щодо управління регіональним розвитком, вирішен-
ня його основних задач.

держава намагається на різних рівнях вживати за-
ходів щодо стабілізації та покращення стану соціальної 
сфери. Проте при цьому вона вимушена балансувати між 
двома різними сторонами. З одного боку, якщо розподіл 
в су спільстві повністю забезпечується ринковим меха-
нізмом, то неможливо досягти головної умови розвитку 
су спільства – стійкості економічної системи, оскільки ці-
новий механізм не в змозі впоратися з провалами ринку. 
З  іншого – якщо держава повністю бере на себе «зміст» со-
ціальної сфери, то може виникнути проблема соціального 
утриманства, що також не забезпечує ефективність розпо-
ділу ресурсів [6, с. 50]. тому постає питання, в яких областях 
соціальної сфери та яких регіонах країни, і в якій мірі необ-
хідне втручання держави. 

особливістю сучасного стану реформування суспіль-
ства та економіки україни є відмінності між реальним 
сектором економіки і соціальної сферою практично в усіх 
регіонах країни. якщо в промисловому, сільському госпо-
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дарстві, будівництві, транспорті з формами ринкових пе-
ретворень більш-менш зрозумілі, то в галузях соціальної 
сфери (охорони здоров’я, освіти, жкг, культури), поки ще 
існує невизначеність. 

однією з причин цього стану є неадекватне фінансу-
вання соціальної сфери,  і у зв’язку з цим доводиться визна-
ти, що створена в результаті реформ економічна система 
не в  змозі забезпечити фінансову базу для дотримання 
конституційних прав громадян на безкоштовну якісну охо-
рону здоров’я, освіту, розвиток науки і доступне житло. не-
вирішені проблеми соціальної сфери не дозволяють здій-
снити швидкими темпами економічне зростання. 

інша причина полягає в тому, що й самі галузі соці-
альної сфери не «пройшли» всі стадії реформування і не 
адаптувалися до нових умов. в результаті дві складові 
частини суспільства функціонують різноспрямовано, що 
призводить до зміни, стагнації економічного і соціального 
розвитку. в цих умовах не підлягає сумніву необхідність 
реформування соціальної сфери, для того, щоб вона «на-
здогнала» ринковий сектор, але для цього не може бути 
одноманітних рецептів для всіх галузей, хоча всі вони за-
ймаються наданням послуг людині, ці послуги різні й самі 
галузі різні. не можна не погодитися з низкою дослідників 
про те, що стосується проблем реформування соціальної 
сфери, то тут здійснення ефективних програм залежить 
перш за все від розуміння специфіки економічних інститу-
тів в даній сфері [4, с. 50]. 

Залежно від ступеня регулювання та участі держави 
в соціальній сфері та господарській діяльності існує без-
ліч функцій держави, за допомогою яких діють специфічні 
моделі державного регулювання, але всі вони у різних кра-
їнах мають змішаний характер, що передбачає поєднання 
адміністративних державних і ринкових важелів впливу на 
соціогуманітарний та економічний розвиток.

тому визначимо основні принципи державного ре-
гулювання, на які спираються всі соціально орієнтовані 
моделі регулювання диспропорційного розвитку та депре-
сивних територій.  

до основних принципів державного регулювання де-
пресивних територій слід віднести такі як: системність та 
внутрішня цілісність; стимулювання соціально-еконо міч-
ного розвитку та інвестиційної активності регіонів на інно-
ваційній основі; територіальна справедливість; компетент-
ність; економічна обґрунтованість; достатність; гнучкість 
оподаткування та кредитування; суспільна ефективність та 
відповідальність.

Принцип системності та внутрішньої цілісності пови-
нен забезпечувати об’єктивний поділ праці в суспільному 
виробництві та регіональній інтеграції виробництв та орі-
єнтуватися на забезпечення пропорційного розвитку гос-
подарства регіонів. Системність та комплексність повинна 
бути спрямована на піднесення суспільного виробництва 
на якісно новий рівень, посилення соціальної спрямова-
ності та відповідальності розвитку, забезпечення повної 
збалансованості виробничих ресурсів та екологічних норм 
з потребами господарського комплексу, суттєве підви-
щення продуктивності праці, забезпечення на цій основі 

потреб виробництва і населення. ефективність прийняття 
господарських рішень в галузях чи певних регіонах визна-
чають ефективність функціонування господарської систе-
ми в цілому як на мікро-, так і на макрорівні. тому регулю-
вання та управління, як цілісна система, має певну сферу 
застосування та характер впливу на об’єкти управління з 
метою реалізації встановлених цілей та позитивних ре-
зультатів. 

Базуючись на положенні системного підходу, механізм 
державного управління розвитком депресивних територій 
розглядається як складний динамічний цілісний комплекс, 
що складається із двох підсистем – управляючої і керованої, 
каналів надходження та передачі управлінської інформації, 
який формує і проявляє свої характеристики в процесі вза-
ємодії із оточуючим середовищем. Саме такий системний 
підхід щодо вивчення об’єкта управління депресивною те-
риторією потребує визначення проблеми депресивності, 
мети та завдань її подолання, структурного аналізу та роз-
робки концепції розвитку об’єкта дослідження, аналізу та 
синтезу проблем розвитку депресивних територій та роз-
робки і забезпечення моделей регіонального розвитку.

в обґрунтуванні та стимулюванні рішень соціально-
економічного розвитку регіону, як зазначалось вище, ма-
ють враховуватися економічні, соціальні, екологічні, ор-
ганізаційні та технічні чинники. Саме дотримання обґрун-
тованої соціально-економічної відповідності між збіль-
шенням виробничого потенціалу галузей господарства 
країни та розробкою і реалізацією заходів щодо охорони 
здоров’я, розвитку науки та культури та збереження при-
родного середовища на належному рівні та дотримання 
екологічних норм забезпечить найбільш раціональний ре-
гіональний розвиток з використанням прогресивних норм 
і нормативів, диференційованих за районами. отже, еко-
номічне та соціальне зростання у регіоні при дотриманні 
принципів сталого розвитку неможливе без забезпечення 
екологічної сталості шляхом функціонування регіональної 
системи у межах екологічної ємності та забезпечення со-
ціальної стабільності. 

таким чином, на підставі пізнання об’єктивних проце-
сів розвитку господарства економічна наука розробляє та 
проваджує принципи регулювання та програми регіональ-
ного розвитку країни за допомогою механізму державного 
регулювання. Будь-який механізм державного регулюван-
ня розвитку територій повинен завбачувати взаємоузго-
дження наступних елементів: нормативно-правової бази; 
фінансово-бюджетного регулювання та підтримки окре-
мих регіонів щодо розвитку державних регіональних про-
грам; створення та розвитку спеціальних економічних зон 
у певних регіонах; а також розвитку міжрегіонального та 
прикордонного співробітництва.

вплив держави на економіку та соціальний розвиток 
регіонів здійснюється через фінансову систему за допо-
могою прямого державного фінансування, через надання 
субсидій, створення спеціальних фондів для фінансуван-
ня регіональних програм розвитку, залучення іноземних 
інвестицій, надання пільгового кредитування та оподат-
кування, формування місцевих бюджетів. але, крім цього, 
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держава повинна інвестувати кошти в соціальний та еко-
номічний розвиток через централізоване фінансування 
коштів у нове будівництво об’єктів соціальної сфери та 
будівництво і реконструкцію промислових об’єктів, при-
родоохоронного призначення, що відповідають за еколо-
гічну безпеку територій, на перебудову та розвиток депре-
сивних територій та регіонів з низьким рівнем промисло-
вого потенціалу, надлишком трудових ресурсів, регіонів 
зі складними природно-географічними та екологічними 
умовами [5] .

Висновки. отже, методологія управління регіональ-
ним розвитком повинна відповідати наступними принци-
пам: цілісності, соціальної відповідальності та солідарно-

сті. а механізм управління та регулювання в регіональній 
економіці повинен бути заснований як із використанням 
важелів саморегулювання, тоді головна функція держави 
полягає у визначенні економіко-правових умови діяльнос-
ті для всіх суб’єктів ринкових відносин, самі ж відносини 
регулюються ринком, так і за участю держави у всіх фазах 
відтворювального процесу в соціальній сфері. а механізм 
стихійного регулювання, який характеризується пасивною 
роллю держави в управлінні ринковою системою і відсут-
ністю передумов для використання важелів саморегулю-
вання, може стати результатом поглиблення економічної 
кризи, посилення розбалансованості ринкової системи, 
гіперінфляції й т. ін.
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