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Сьогодні, в умовах активного залучення України до процесів глобалізації, 

особливої уваги набувають регіональні аспекти впровадження стратегії 

соціально-економічного розвитку держави. Поряд  із тим, складні завдання 

системної перебудови суспільства можуть бути вирішені за наявності 

ефективної системи управління на всіх рівнях державної влади. Саме тому 

особливо актуальними постають питання економічного та соціального розвитку 

регіонів на підставі позитивних структурних  зрушень галузевої, просторової та 

функціональної  систем,  відновлення  й  зміцнення  ефективного 

співробітництва регіонів, зменшення міжрегіональних диспропорцій, 

раціонального використання економічного потенціалу кожного регіону. 

Регіональна діагностика включає оцінювання рівня розвитку регіону, 

його спеціалізації й комплексності розвитку продуктивних сил, їх ефективності, 

а також дослідження регіональних ринків товарів і послуг, праці, фінансових 

структур, рівнів інвестицій та інновацій. Важливе значення має також аналіз 

особливостей населення (демографічних показників, системи розселення тощо), 

оцінювання природно-ресурсного, наукового і виробничого потенціалів, рівня 

розвитку і розміщення інфраструктури, екологічної безпеки тощо. 

Головне завдання держави - максимально повно використовувати існуючі 

економічні фактори, спрямувати їх у потрібну сторону, щоб орієнтувати 

економічне зростання на реалізацію інтересів всього населення. 

Проблеми економічного зростання є центральними для національної 

економіки. Від нього в кінцевому рахунку залежить якість життя населення. 

Тому його регулювання входить до числа найважливіших напрямів державної 

економічної політики. Для розробки її в актуальному і результативному вигляді 

вона повинна спиратися на об'єктивні показники стану економіки, її динаміки, а 

також враховувати ефект від здійснюваних заходів. 

Оскільки неоднорідність соціально-економічного простору, яка історично 

склалася в Україні, справляє вагомий вплив на структуру та ефективність 

національної економіки, стратегію і тактику інституціональних перетворень, а 

також на соціально-економічну політику української держави, та 

міжрегіональна асиметрія значною мірою посилилась із зростанням кризових 

явищ в економіці. Тому представляє інтерес проведення аналізу динаміки 

трансформації економічного простору регіонів. 

Таким чином, проведення комплексного аналізу економічної активності, 

дозволить оцінити  щільність економічного простору країни, яка дасть змогу 

відтворити більш реальну картину ефективності регіонального управління, а 

відтак, державної політики загалом. 


