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ГЕНЕЗИС ТЕОРІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Назва Основний зміст
Теорії розміщення виробництва, загальні теорії розміщення,

форми організації виробництва
Теорія штандортів А.Вебера, В.Лаунхардта Принципи розміщення виробництва та

ринків
Теорія центральних місць В. Кристаллера Центральність місця забезпечується

широким різновидом послуг, що надаються
населенню та компаніям

Просторова організація господарства А.
Льоша, У. Айзарда

Основи просторової економічної рівноваги

Промислові райони Маршалла, кластерні
моделі регіонального розвитку М. Портера,
М. Енрайта, С. Розенфельда, Д. Хамфрі та Х.
Шмітца

Дослідження основ функціонування
територіально-виробничих форм інтеграції
економічних суб’єктів

Просторова організація господарства А.
Льоша, У. Айзарда
Промислові райони Маршалла, кластерні
моделі регіонального розвитку М. Портера,
М. Енрайта, С. Розенфельда, Д. Хамфрі та Х.
Шмітца

Дослідження основ функціонування
територіально-виробничих форм інтеграції
економічних суб’єктів

Неокласичні теорії
Моделі мобільності виробничих факторів
Д. Бортса, теорема Хекшера-Оліна-
Самуельсона

Основа зростання економіки регіону –
забезпеченість факторами виробництва

Теорії конвергенції Р. Солоу та Т. Свана, Р.
Барро, Сала-Мартін

Вирівнювання розвитку на основі
мобільності факторів виробництва

Теорія регіонального зростання Х. Зіберта;
модель Р. Холла та Ч. Джонса

Вплив на розвиток виробничих факторів, а
також врахування соціальних,
інституційних та політичних факторів



ГЕНЕЗИС ТЕОРІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Назва Основний зміст
Теорії кумулятивного зростання

Концепція взаємної та кумулятивної
обумовленості, теорія полюсів росту Г.
Мюрдаля, Ф. Перру, А. Хіршмана, Ж.-Р.
Будвіля, П. Потьє

Основи виникнення центрів зростання,
центральних місць; дифузія нововведень

Теорія “центр – периферія” Д. Фрідмана,
модель міської агломерації Х. Річардсона

Концентрація економічного зростання в
містах та міських агломераціях

Теорія “центр – периферія” Д. Фрідмана,
модель міської агломерації Х. Річардсона

Концентрація економічного зростання в
містах та міських агломераціях

Теорія нової економічної географії та ін.
Моделі просторового розосередження
виробництва П. Кругмана, Ф. Фуджити, А.
Венаблеса

Вплив доцентрових та відцентрових сил
на централізацію і децентралізацію
економічної діяльності

Нова теорія економічного (ендогенного)
зростання – модель Р. Лукаса та П. Ромера

Інвестиції в інновації та людський капітал
– основа довгострокового розвитку

Моделі інституційної економіки Д. Родріка, Д.
Аджемоглу, С. Джонсона

Вплив інституційних факторів на
економічний розвиток



Основні детермінанти регіонального та місцевого
розвитку

Детермінанта Характеристика детермінанти

Історична Спадщина(політична, економічна, соціальна, культурна);
часові рамки протікання регіональних процесів,

Економічна та
екологічна

Структура виробництва, зайнятість, продуктивність,
технології, екологічні обмеження, пов’язані з економічним
розвитком

Структура виробництва, зайнятість, продуктивність,
технології, екологічні обмеження, пов’язані з економічним
розвитком

Інституційна Система регулювання відносин, норми, інститути
суспільства, захист прав власності

Соціальна,
культурна

Рівень та структура доходів та споживання, доступ до
базових соціальних послуг, культура, традиції

Політична Централізація/децентралізація, демократизація, свобода
вибору, захист прав і свобод людини

Просторова Розмір території країни, регіону, просторове оточення,
просторова периферійність

Глобальна Відкритість інтеграційним процесам, присутність на світових
ринках, вільний рух ідей, товарів, людей, капіталу



ТЕРИТОРІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА КОНЦЕНТРАЦІЯТЕРИТОРІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА КОНЦЕНТРАЦІЯ

ТЕРИТОРІАЛЬНА НЕРІВНОМІРНІСТЬ І НЕРІВНІСТЬТЕРИТОРІАЛЬНА НЕРІВНОМІРНІСТЬ І НЕРІВНІСТЬ

МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ТА КАПІТАЛУМІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ТА КАПІТАЛУ ДО ЦЕНТРІВ РОЗВИТКУДО ЦЕНТРІВ РОЗВИТКУ

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
У СВІТІУ СВІТІ

ТЕРИТОРІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА КОНЦЕНТРАЦІЯТЕРИТОРІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА КОНЦЕНТРАЦІЯ

ТЕРИТОРІАЛЬНА НЕРІВНОМІРНІСТЬ І НЕРІВНІСТЬТЕРИТОРІАЛЬНА НЕРІВНОМІРНІСТЬ І НЕРІВНІСТЬ

МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ТА КАПІТАЛУМІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ТА КАПІТАЛУ ДО ЦЕНТРІВ РОЗВИТКУДО ЦЕНТРІВ РОЗВИТКУ



ТЕРИТОРІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА КОНЦЕНТРАЦІЯТЕРИТОРІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА КОНЦЕНТРАЦІЯ

• У КИЄВІ ВИРОБЛЯЄТЬСЯ 18% ВДВ КРАЇНИ (2011р), 75%
ПРАЦЮЮЧИХ МАЮТЬ БАЗОВУ ВИЩУ ОСВІТУ; ПОСТІЙНИЙ
ПРИРІСТ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ

• 60-90% ІНВЕСТИІЙ, БУДІВНИЦТВА, НЕПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ,
СТВОРЕНИХ КОМПАНІЙ В РЕГІОНАХ ПРИБАДАЄ НА МІСТА –
РЕГІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ ТА МІСТА ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ

• 31 МІСТО КОНЦЕНТРУЄ 48% ПРОМИСЛОВОСТІ КРАЇНИ

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
В УКРАЇНІВ УКРАЇНІ

ТЕРИТОРІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА КОНЦЕНТРАЦІЯТЕРИТОРІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА КОНЦЕНТРАЦІЯ

• У КИЄВІ ВИРОБЛЯЄТЬСЯ 18% ВДВ КРАЇНИ (2011р), 75%
ПРАЦЮЮЧИХ МАЮТЬ БАЗОВУ ВИЩУ ОСВІТУ; ПОСТІЙНИЙ
ПРИРІСТ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ

• 60-90% ІНВЕСТИІЙ, БУДІВНИЦТВА, НЕПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ,
СТВОРЕНИХ КОМПАНІЙ В РЕГІОНАХ ПРИБАДАЄ НА МІСТА –
РЕГІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ ТА МІСТА ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ

• 31 МІСТО КОНЦЕНТРУЄ 48% ПРОМИСЛОВОСТІ КРАЇНИ



ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
В УКРАЇНІВ УКРАЇНІ

ТЕРИТОРІАЛЬНІ   ДИСПРОПОРЦІЇ  ТА  НЕРІВНІСТЬТЕРИТОРІАЛЬНІ   ДИСПРОПОРЦІЇ  ТА  НЕРІВНІСТЬ

• У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ НАДАЄТЬСЯ ЛИШЕ 3% РИНКОВИХ
ПОСЛУГ, ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 2% БУДІВНИЦТВА ВІД
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИХ ОБСЯГІВ

• РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НА 90-95% Є
МОНОФУНКЦІОНАЛЬНИМ

• НЕРІВНІСТЬ У ДОСТУПІ ДО ОСВІТИ, МЕДИЧНИХ ТА ЖИТЛОВО –
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ТЕРИТОРІАЛЬНІ   ДИСПРОПОРЦІЇ  ТА  НЕРІВНІСТЬТЕРИТОРІАЛЬНІ   ДИСПРОПОРЦІЇ  ТА  НЕРІВНІСТЬ

• У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ НАДАЄТЬСЯ ЛИШЕ 3% РИНКОВИХ
ПОСЛУГ, ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 2% БУДІВНИЦТВА ВІД
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИХ ОБСЯГІВ

• РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НА 90-95% Є
МОНОФУНКЦІОНАЛЬНИМ

• НЕРІВНІСТЬ У ДОСТУПІ ДО ОСВІТИ, МЕДИЧНИХ ТА ЖИТЛОВО –
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ



ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
В УКРАЇНІВ УКРАЇНІ

Концентрація інвестиційної активностіКонцентрація інвестиційної активності
уу внутрішньорегіональномувнутрішньорегіональному розрізірозрізі



ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
В УКРАЇНІВ УКРАЇНІ

Концентрація будівельної активності у регіональному розрізі, 2011 р.Концентрація будівельної активності у регіональному розрізі, 2011 р.



ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
В УКРАЇНІВ УКРАЇНІ

Нерівномірності у розподілі виробництва ВРПНерівномірності у розподілі виробництва ВРП
С е ре днь орічний приріст  ВРП на одну особу (у порів ня них цінах)

 за 2004-2010 роки
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% С е ре днь орічний приріст  ВРП на одну особу (у порів ня них цінах)
 за 2004-2010 роки
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Зміна розподілу виробництва ВДВ (без міст
Києва та Севастополя)

2004 2010

Регіони

Частка регіонів у
сукупному ВРП, % Приріст

2004 р. 2010 р.

Київ, Севастополь 18,4 19,7 1,3

Черкаська, Київська,
Житомирська,
Волинська,
Тернопільська,
Кіровоградська,
Миколаївська,
Вінницька, Харківська
області та АРК

24,8 26,3 1,5



Зв’язок між характером змін у значеннях індикаторів продуктивності праціЗв’язок між характером змін у значеннях індикаторів продуктивності праці
(ΔGDPPC), щільності ВДВ (ΔGDPD) і щільності населення (ΔDP)(ΔGDPPC), щільності ВДВ (ΔGDPD) і щільності населення (ΔDP)

у регіоні з напрямами впливу регіональної політики державиу регіоні з напрямами впливу регіональної політики держави

№ ΔGDPD ΔDP ΔGDPPC Характеристика
розвитку регіону

Заходи регіональної
політики

1 Зростання Зростання Зростання
Сталий розвиток

на основі
агломерації

Інфраструктурний
зв'язок з менш
розвинутими

регіонами

Інфраструктурний
зв'язок з менш
розвинутими

регіонами

2 Зростання
/Падіння Падіння Зростання

Нестійкий
розвиток на основі

спеціалізації

Посилення
просторового зв’язку

із ринками збуту

3 Падіння Падіння Падіння Занепад у розвитку

Застосування
спеціальних заходів з

подолання стійкої
негативної динаміки

розвитку



ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
В УКРАЇНІВ УКРАЇНІ

Динаміка зміни економічної щільності та щільності населенняДинаміка зміни економічної щільності та щільності населення
у м. Сімферополі та містаху м. Сімферополі та містах –– обласних центрах (2001обласних центрах (2001--2010 рр.)2010 рр.)



ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
В УКРАЇНІВ УКРАЇНІ

Динаміка змін економічної щільності та щільності населення по містахДинаміка змін економічної щільності та щільності населення по містах
обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значенняобласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення

та регіональних центрах, 2001та регіональних центрах, 2001 –– 2010 рр.2010 рр.



Дифузійна модель щільності ВДВ та щільності населенняДифузійна модель щільності ВДВ та щільності населення
по містахпо містах –– районних центрах за період 2001районних центрах за період 2001 -- 2010 рр.2010 рр.



Дифузійна модель щільності ВДВ та щільності населенняДифузійна модель щільності ВДВ та щільності населення
по адміністративних районах за період 2001по адміністративних районах за період 2001--2010 рр.2010 рр.



ЗМІНИ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІЗМІНИ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ
РОЗВИНУТИХ КРАЇНРОЗВИНУТИХ КРАЇН

Зміна підходів у державній політиціЗміна підходів у державній політиці
щодо регіонального розвиткущодо регіонального розвитку

Традиційний підхід Новий підхід

Сфера впливу політики Регіональні диспропорції у розвитку;
регіони із структурними проблемами;

Регіональна конкурентоспроможність,
неефективне використання потенціалу
розвитку

Цілі політики
Забезпечення вирівнювання через
збалансований регіональний
розвиток

Створення умов підвищення
конкурентоспроможності регіонів,
забезпечення соціальної інтеграції

Забезпечення вирівнювання через
збалансований регіональний
розвиток

Створення умов підвищення
конкурентоспроможності регіонів,
забезпечення соціальної інтеграції

Завдання політики
Компенсація втрат від занепаду у
відсталих регіонах; зменшення впливу
наслідків структурних змін

Задіяння регіонального потенціалу, що
недостатньо використовується через
програмування розвитку

Масштаби впливу
Секторний підхід із обмеженою
кількістю секторів, що впливають на
розвиток проблемних регіонів

Інтегровані системні проекти розвитку із
широким територіальним впливом

Просторовий масштаб Цільові регіони та регіони з
проблемами економічного розвитку Усі регіони незалежно від рівня розвитку

Масштаб
адміністративно-
територіального
впливу

Регіон як адміністративно-
територіальна одиниця

Регіон, що визначається як найбільш
адекватним для ефективного впливу
політики

Часові рамки впливу Короткотермінові, середньотермінові Довготермінові



ЗМІНИ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІЗМІНИ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ
ЄС У НАСТУПНИЙ ПРОГРАМНИЙ ПЕРІОДЄС У НАСТУПНИЙ ПРОГРАМНИЙ ПЕРІОД

• ПІДВИЩЕННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РОЛІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  У
ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ВПЛИВІ СЕКТОРАЛЬНИХ ПОЛІТИК

• ВИМІР ВПЛИВУ РІЗНИХ СФЕР ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ
РОЗВИТОК

• ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНТРАКТНОЇ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ (Partnership
Contract)  У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ

• ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (Smart
Specialization)

• ПОЄДНАННЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
(КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ) ТА ВИРІВНЮВАННЯ (СОЦІАЛЬНА
РІВНІСТЬ) ЧЕРЕЗ ТЕРИТРІАЛЬНО СПРЯМОВАНИЙ ВПЛИВ

• ПІДВИЩЕННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РОЛІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  У
ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ВПЛИВІ СЕКТОРАЛЬНИХ ПОЛІТИК

• ВИМІР ВПЛИВУ РІЗНИХ СФЕР ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ
РОЗВИТОК

• ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНТРАКТНОЇ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ (Partnership
Contract)  У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ

• ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (Smart
Specialization)

• ПОЄДНАННЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
(КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ) ТА ВИРІВНЮВАННЯ (СОЦІАЛЬНА
РІВНІСТЬ) ЧЕРЕЗ ТЕРИТРІАЛЬНО СПРЯМОВАНИЙ ВПЛИВ



ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
В УКРАЇНІВ УКРАЇНІ

-- квазівирівнюванняквазівирівнювання;;

-- територіальнатериторіальна фрагментарність;фрагментарність;

-- секторальнасекторальна іі міжрівневаміжрівнева неузгодженість;неузгодженість;

-- ввідсутність оцінки впливу;ідсутність оцінки впливу;

-- квазівирівнюванняквазівирівнювання;;

-- територіальнатериторіальна фрагментарність;фрагментарність;

-- секторальнасекторальна іі міжрівневаміжрівнева неузгодженість;неузгодженість;

-- ввідсутність оцінки впливу;ідсутність оцінки впливу;



ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
В УКРАЇНІВ УКРАЇНІ

Динаміка змін частки зарплати та прибуткуДинаміка змін частки зарплати та прибутку
у доходах домогосподарств по регіонаху доходах домогосподарств по регіонах



ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
В УКРАЇНІВ УКРАЇНІ

Зміна частки соціальних доходівЗміна частки соціальних доходів
у структурі доходів населення на регіональному рівніу структурі доходів населення на регіональному рівні



НЕОБХІДНІ ЗМІНИ В РЕГІОНАЛЬНІЙНЕОБХІДНІ ЗМІНИ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІПОЛІТИЦІ
УКРАЇНИУКРАЇНИ

МЕТА – посилення економічної  і  соціальної  інтеграції
регіонів, нова інституційна  архітектура політики
ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ:

• інфраструктурний зв’язок центрів економічного зростання (великих
та середніх міст) з менш розвинутими (сільськими)  територіями –
можливість  мобільності  робочої  сили та подальшої
концентрації економічної активності

• створення інфраструктурних мереж між центрами економічного
зростання і невеликими містами, надання останнім більшої
фінансової самостійності – умови запобігання надмірної
економічної концентрації (створення умов
поліцентричного розвитку)

МЕТА – посилення економічної  і  соціальної  інтеграції
регіонів, нова інституційна  архітектура політики
ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ:

• інфраструктурний зв’язок центрів економічного зростання (великих
та середніх міст) з менш розвинутими (сільськими)  територіями –
можливість  мобільності  робочої  сили та подальшої
концентрації економічної активності

• створення інфраструктурних мереж між центрами економічного
зростання і невеликими містами, надання останнім більшої
фінансової самостійності – умови запобігання надмірної
економічної концентрації (створення умов
поліцентричного розвитку)



СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ :

• визначення та запровадження у всіх регіонах однакових
стандартів, що визначають умови життя (охорона здоров'я,
освіта, водозабезпечення, особиста безпека, екологічна
безпека) – убезпечення мобільності виключно через
неприйнятні умови життя

• забезпечення доступу населення до інших послуг –
транспортних,телекомунікаційних, адміністративних,
банківських, тощо - створення умов просторової
єдності

• підтримка створення неформального інституційного
середовища - підвищення контролю з боку населення
за використанням державних та місцевих ресурсів

НЕОБХІДНІ ЗМІНИ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІНЕОБХІДНІ ЗМІНИ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ
УКРАЇНИУКРАЇНИ

СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ :

• визначення та запровадження у всіх регіонах однакових
стандартів, що визначають умови життя (охорона здоров'я,
освіта, водозабезпечення, особиста безпека, екологічна
безпека) – убезпечення мобільності виключно через
неприйнятні умови життя

• забезпечення доступу населення до інших послуг –
транспортних,телекомунікаційних, адміністративних,
банківських, тощо - створення умов просторової
єдності

• підтримка створення неформального інституційного
середовища - підвищення контролю з боку населення
за використанням державних та місцевих ресурсів



НОВА ІНСТИТУЦІЙНА АРХІТЕКТУРА ПОЛІТИКИ:
• запровадження попередньої оцінки впливу будь-якої секторної

(галузевої) політики на розвиток кожного регіону – врахування
територіального впливу державної політики та
координація секторальних політик

• орієнтація на розподіл завдань по наданню публічних послуг
замість розподілу повноважень між рівнями влади по видах їх
надання - перехід на багаторівневе управління

• взаємна відповідальність різних рівнів влади, бізнесу та
населення за виконання розподілених завдань з територіального
розвитку - контрактна система зв'язків між різними
рівнями управління

• інституційне забезпечення ендогенних чинників розвитку для
ефективного використання внутрішнього потенціалу зростання
– чіткі “ правила гри ” для бізнесу

НЕОБХІДНІ ЗМІНИ В РЕГІОНАЛЬНІЙНЕОБХІДНІ ЗМІНИ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІПОЛІТИЦІ
УКРАЇНИУКРАЇНИ

НОВА ІНСТИТУЦІЙНА АРХІТЕКТУРА ПОЛІТИКИ:
• запровадження попередньої оцінки впливу будь-якої секторної

(галузевої) політики на розвиток кожного регіону – врахування
територіального впливу державної політики та
координація секторальних політик

• орієнтація на розподіл завдань по наданню публічних послуг
замість розподілу повноважень між рівнями влади по видах їх
надання - перехід на багаторівневе управління

• взаємна відповідальність різних рівнів влади, бізнесу та
населення за виконання розподілених завдань з територіального
розвитку - контрактна система зв'язків між різними
рівнями управління

• інституційне забезпечення ендогенних чинників розвитку для
ефективного використання внутрішнього потенціалу зростання
– чіткі “ правила гри ” для бізнесу
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