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Стаття присвячена виявленню законо-
мірностей соціально-економічного розви-
тку регіонів. Встановлення цих законо-
мірностей дасть змогу створити умови 
для самозабезпечення регіонів ресурсно-
сировинною базою, товарами та продо-
вольством, що дасть змогу забезпечити 
їх незалежність. Також важливою умовою 
економічного розвитку країни є самороз-
виток регіонів у контексті регіонального 
та міжрегіонального товарного розподілу. 
Визначення проблем розвитку економіки 
регіону висуває на перший план питання 
встановлення взаємозв’язків між процесами, 
які протікають в економічній системі регі-
ону («виробництво – обмін», «накопичення 
– споживання», «ввезення – вивезення»), що 
дасть змогу створити умови для регіональ-
ного відтворення і економічного розвитку. 
Подальший соціально-економічний розвиток 
регіонів вбачаємо у розробленні стратегіч-
них напрямів розвитку економічної системи 
регіону. 
Ключові слова: соціально-економічний роз-
виток регіонів, самозабезпечення регіонів, 
саморозвиток регіонів, стратегічні напрями 
розвитку економічної системи регіону. 

Статья посвящена выявлению законо-
мерностей социально-экономического 

развития регионов. Установление дан-
ных закономерностей позволит создать 
условия для самообеспечения регионов 
ресурсно-сырьевой базой, товарами и 
продовольствием, что позволит обеспе-
чить их независимость. Также важным 
условием экономического развития явля-
ется саморазвитие регионов в контек-
сте регионального и межрегионального 
товарного распределения. Определе-
ние проблем развития экономики реги-
она выдвигает на первый план вопросы 
установления взаимосвязей между про-
цессами, которые протекают в эконо-
мической системе региона («производ- 
ство – обмен», «накопление – потребле-
ние», «ввоз – вывоз»), что позволит соз-
дать условия для регионального воспро-
изводства и экономического развития. 
Дальнейшее социально-экономическое 
развитие регионов рассматриваем в 
разработке стратегических направле-
ний развития экономической системы 
региона. 
Ключевые слова: социально-экономическое 
развитие регионов, самообеспечение регио-
нов, саморазвитие регионов, стратегиче-
ские направления развития экономической 
системы региона.

This article is timed to identify patterns of socio-economic development of regions. The establishment of these patterns will create conditions for self-
sufficiency of the regions with a resource base and goods. Also an important condition for economic development is the self-development of regions in the 
context of regional and interregional commodity distribution. The key to further development of the regions and the achievement of a new level of economic 
development is the use and implementation of the latest technologies of 5–6 technological systems. The regional economic system requires the introduc-
tion of «New Industrialization» (neo-industrialization), which will achieve a new quality of economic growth and self-development of the regions through the 
construction of industrial production on the basis of the above technological methods. The key to further economic development is the technological devel-
opment of production through the introduction of innovations and the latest developments based on modern information technologies (digitalization, big 
data, information and communication technologies, Industry 4.0, Society 5.0). The establishment of these patterns will create conditions for self-sufficiency 
of the regions with a resource base and goods. Also an important condition for economic development is the self-development of regions in the context 
of regional and interregional commodity distribution. Determination of the problems of regional economic development highlight the issues of establishing 
relationships between the processes that take place in the economic system of the region («production-exchange», «accumulation-consumption», «import-
export»), which will create conditions for regional reproduction. We consider the further socio-economic development of the regions in the development of 
strategic directions for the development of the economic system of the region. We believe that the outlined areas will create conditions for self-sufficiency of 
the regions through regional reproduction, which will increase their socio-economic level.
Key words: socio-economic development of regions, self-sufficiency of regions, self-development of regions, strategic directions of development of the 
economic system of the region.

Постановка проблеми. Сучасні умови глоба-
лізації диктують свої правила щодо ведення регіо-
нальної економіки. Соціально-економічний розви-
ток регіонів формується під впливом глобальних 
специфічних особливостей та тенденцій. А останні 
виникають залежно від коливань економічної інф-
раструктури регіонів та країни загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями соціально-економічного розвитку та  
інфраструктури регіонів займались такі видатні 
вчені, як: У. Ізард, М. Ель-Еріан, В. Гросс, А. Бара-
банов, Е. Строїтелєва, В. Клісторін, М. Кутлугал-
лямов, Т. Уманець, В. Захарченко, В. Дубницький, 
В. Горячук та інші. Однак недостатньо розроблені 
питання створення умов для саморозвитку регіонів 

на основі встановлення закономірностей їхнього 
соціально-економічного розвитку. 

Постановка завдання. Метою статті є вияв-
лення закономірностей соціально-економічного 
розвитку регіонів України та створення умов для 
їхнього саморозвитку. 

Мета зумовила формування таких завдань:
– встановити закономірності соціально-еконо-

мічного розвитку регіонів; 
– проаналізувати умови для самозабезпечення 

регіонів ресурсно-сировинною базою та товарами;
– визначити саморозвиток регіонів у контексті регі-

онального та міжрегіонального товарного розподілу;
– дослідити взаємозв’язки між процесами, які 

протикають у економічній системі регіону;
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– розробити стратегічні напрями розвитку еко-
номічної системи регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Регіональний соціально-економічний розвиток 
протікає подібно до циклів, що мають хвилепо-
дібну структуру, які охарактеризував видатний еко-
номіст-регіоналіст У. Ізард. Він побудував «районні 
економічні цикли», у яких виділив такі напрями 
регіональної циклічності [1], як: 

– галузева господарська структура регіону;
– наявність базових та обслуговуючих галузей 

у регіоні та створення пропорції між ними;
– вплив циклічних коливань та змін економічних 

зв’язків регіону на стійкість регіональної економіки;
– вплив національних циклів на регіональні та 

їх взаємозв’язок. 
Завдяки поєднанню вище зазначених напрямів 

можливо здійснити більш повний аналіз і на його 
основі – прогнозування та планування подальшого 
економічного розвитку регіонів та їхнього самоза-
безпечення.

У попередніх дослідженнях нами вже наголошу-
валось, що під час формування та планування лан-
цюгів ресурсного забезпечення регіону важливими 
постають такі характеристики, як: часові, просторові, 
товарні, кількісні та якісні [2]. Вважаємо, що саме про-
сторова ознака має визначати цикли, які властиві 
соціально-економічному розвитку регіону. 

Під час подальших досліджень та формування 
та планування ланцюгів ресурсного забезпечення 
регіонів важливими є питання визначення законо-
мірностей:

1. Останні роки характеризуються уповільнен-
ням темпів економічної динаміки розвинених країн 
та регіонів. Це явище має назву «нова нормальність 
(New Normal)» (або «економічне зростання без зрос-
тання»). Новому стану економіки регіону характерна 
низка властивостей, таких як: низькі темпи економіч-
ного зростання, високий рівень безробіття, загроза 
зубожіння населення, що виникає під впливом ста-
рих стимулів економіки регіону [3–5]. 

У цьому контексті важливим є формування 
комплексу пов’язаних між собою виробничих, інсти-
туціональних, соціальних (духовних) складових 
частин теорії і практики регіональної економіки, що 
дасть змогу вийти на новий регіональний економіч-
ний рівень у межах концепції «New Normal». Тобто 
використання таких інструментів, як залучення 
запасів надлишкового людського капіталу, неповне 
завантпження виробничих потужностей, завищені 
ціни на ресурсно-сировинну базу, механізми дер-
жавної політики (фіскальної, монетарної, стимулю-
вання попиту, бюджетної), демонструє свою низьку 
спроможність. Вважаємо, що запорукою подаль-
шого соціально-економічного розвитку регіонів та 
досягнення нового рівня економічного розвитку 
країни є використання та впровадження новітніх 
технології 5–6-го технологічних укладів.

2. Сучасна регіональна економічна система 
потребує впровадження «Но-вої індустріаліза-
ції» (неоіндустріалізації) як підходу, який дозволяє 
встановлювати взаємозв’язки із досягненням соці-
ально-економічного зростання регіонів. Це зрос-
тання дасть змогу досягти нової якості економічного 
росту та саморозвитку регіонів на основі побудови 
промислового виробництва на базі 5–6-го техно-
логічних укладів [6]. Вважаємо, що науково-техніч-
ний прогрес, ефективне використання ресурсів та 
переробка цих ресурсів у готові продукти в межах 
конкретного регіону на основі процесів неоіндустрі-
алізації є головними важелями економічного зрос-
тання регіонів та країни взагалом.

3. Регіональний розвиток полягає у встанов-
ленні зв'язків між рівнем технологічного розвитку 
виробництва та соціально-економічним зростан-
ням країни. Технологічний розвиток не можливий 
без розроблення та впровадження нових ідей, 
інновацій на основі інформатизації, цифровізації 
та інших інформаційно-комунікативних технологій. 

4. Трансформаційні зрушення в частині нового 
перерозподілу ресурсно-сировинної бази і ринків 
у регіонах в умовах техноглобалізму. Тобто поста-
ють питання формування соціально-економіч-
них чинників трансформації бізнес-процесів усіх 
суб’єктів господарювання (учасників) регіону на 
засадах побудови Суспільства 5.0.

Як відомо, в індустріально розвинених країнах 
спостерігаються стійкі темпи економічного розви-
тку. У контексті цього розвинений промисловий сек-
тор постає джерелом саме економічного зростання 
та економічного розвитку регіонів. Пріоритетними 
постають такі завдання індустріалізації регіонів 
(макрорівень, мезорівень), як: імпортозаміщення, 
нарощування ресурсно-сировинної бази, залу-
чення внутрішнього потенціалу, наявність кваліфі-
кованого персоналу, подолання (зниження) зовніш-
ньої залежності, залучення фінансових ресурсів. 

Ці тенденції пов’язані зі структурними змінами, 
які охоплюють усі галузі (сектори) економіки регі-
онів, що обґрунтовує використання структурного 
та системного аналізу під час дослідження законо-
мірності та створення умов саморозвитку регіонів, 
а також подальших напрямів соціально-економіч-
ного розвитку регіонів. При цьому виникають деякі 
проблеми розвитку економіки регіону:

– відсутність або нестача фінансових та інвес-
тиційних ресурсів;

– дефіцит регіонального бюджету або нецільо-
вий розподіл бюджетних коштів;

– постійне скорочення виробничих підприємств 
або масштабів та видів їхньої діяльності;

– скорочення робочих місць, внаслідок якого 
відбувається зниження кваліфікації та відтік люд-
ського капіталу.

Ці слабкі місця у регіональній еконо-
мічній системі висунули на перший план 
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питання регіонального відтворення та їх само- 
розвиток [7]. 

Дані дослідження дозволяють встановлювати 
взаємозв’язки між процесами в економічній сис-
темі регіону, а саме (рис. 1): 

– «виробництво – обмін»;
– «накопичення – споживання»;
– «ввезення – вивезення».
Ці взаємозв’язки дозволять забезпечити регіон 

ресурсно-сировинною базою, здійснити виробни-
цтво продукції та товарів, провести товарообмінні 
операції та підвищать можливості для відтворю-
вальної функції регіону.

Важливими питаннями є взаємодія галузей, 
секторів, підгалузей, балансів та пропорції відтво-
рення у регіоні, а також регіональне та міжрегіо-
нальне співробітництво [8]. Взаємодія цих склад-
ників проявляється в їх регіональному управлінні, 
регулюванні, координації, плануванні та організації. 
Сучасні науковці зазначають, що відсутність сис-
темної цілісності єдиного регіонального комплексу 
привела до наявної сьогодні деградації [9–10]. 

Так, вважаємо, що управління регіоном та його 
економічною системою повинно здійснюватися в 
межах системної методології та теоретичних поло-
жень. Однак на практиці не завжди так здійснюється, 
тому що інтереси представників регіональних органів 
влади та представників бізнесу не завжди збігаються 
та виникає конфлікт інтересів. У наших попередніх 
дослідженнях ми наголошували на тому, що соці-
ально-економічне зростання регіонів повинно буду-
ватися на основі загальних інтересів представників 
влади та бізнес-середовища шляхом упровадження 
різних проектів (державно-приватного партнерства, 
концесії тощо). Причому важливим є залучення пред-
ставників наукових кіл, які спроможні забезпечити 
методичний та методологічний супровід вищезазна-
чених проектів. Однак ми також вважаємо, що пред-
ставники регіональних та місцевих органів влади не 
завжди повинні брати участь у проектах у вигляді 
учасника, а повинні здійснювати лише координуючу 
дію учасників відтворювального процесу. 

Вбачаємо доцільним використання регіональ-
ної економіко-соціальної політики та теоретико-
методологічних основ її реалізації в удосконаленні 
системи планування та стратегічного управління 
регіоном [11–13]. 

Стратегічне планування та управління регіо-
ном і його соціально-економічною складовою час-
тиною повинно складатися на основі формування 
методів та інструментів, що у майбутньому дасть 
змогу координувати напрями управління економіч-
ним розвитком регіону.

Стратегічне планування соціально-економіч-
ного розвитку економіки регіону повинно включати 
такі етапи:

– здійснення аналітичних досліджень, на основі 
яких формуються варіанти розвитку економіки регіону;

– розроблення концепції системного розвитку регі-
ону, яка є основним ключовим завданням створення 
організаційної моделі, стратегічних цілей, пріоритет-
них напрямів розвитку та напрямів їх реалізації;

– відповідно до стратегічного планування фор-
мується стратегія соціально-економічного розви-
тку регіону та регіональні програми;

– впровадження змін та додатків у загальну 
стратегію соціально-економічного розвитку регіону;

– контроль термінів реалізації та якості реалі-
зації запропонованих заходів регіональної страте-
гічної програми соціально-економічного розвитку.

Подальше управління процесом регіонального 
соціально-економічного розвитку повинно буду-
ватися на основі формування стратегії, яка буде 
адаптуватися до економічних особливостей кон-
кретного регіону та створювати умови щодо само-
розвитку території шляхом регіонального та між-
регіонального розподілу та співробітництва. 

Висновки з проведеного дослідження. Здій-
снивши наукове дослідження, вважаємо, що до 
закономірностей соціально-економічного розвитку 
регіонів слід віднести уповільненням темпів еко-
номічної динаміки розвинених країн та регіонів. 

Запорукою подальшого розвитку регіонів та 
досягнення нового рівня економічного розвитку є 

• Створення ланцюгів ресурсного 
забезпечення, виробничих ланцюгів та 
ланцюгів обміну

"Виробництво-обмін"

• Створення відповідної регіональної та 
логістичної інфраструктури

"Накопичення 
споживання"

• Експорт-імпорт, імпортозаміщення, 
забезпечення регіонального та 
міжрегіонального співробітництва

"Везення-вивезення"

Рис. 1. Встановлення взаємозв’язків між процесами в економічній системі регіону
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використання та впровадження новітніх технології 
5–6-го технологічних укладів. 

Регіональна економічна система потребує 
впровадження «Нової індустріалізації» (неоінду-
стріалізації), що дасть змогу досягти нової якості 
економічного зростання та саморозвитку регіонів 
на основі побудови промислового виробництва на 
базі вищезазначених технологічних укладів.

Запорукою подальшого економічного розвитку 
є технологічний розвиток виробництва шляхом 
впровадження інновацій та новітніх розробок на 
основі сучасних інформаційних технологій (циф-
ровізація, Великі дані, інформаційно-комунікативні 
технології, Промисловість 4.0, Суспільство 5.0). 

Вважаємо, що саме окреслені напрями дадуть 
змогу створити умови для самозабезпечення регі-
онів шляхом регіонального відтворення, що дасть 
змогу підвищити їхній соціально-економічний рівень. 
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