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PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT SOCIOECONOMIC AREAS
OF THE REGION
У статті досліджено аспекти розвитку сільських територій Західного регіону з метою визначення засобів і шляхів подо+
лання проблем, що є на цих територіях. Методологічні особливості цього дослідження базуються на розумінні сільських
територій як складних, багаторівневих та багатофункціональних систем, їх стратегічного значення для України в частині
забезпечення її продовольчої безпеки, формування та ефективного функціонування соціально і виробничо+сприятливого
середовища для сталого людського розвитку на території регіону.
У статті розглянуто сучасний стан та проблеми розвитку сільських територій, а також розроблено SWOT+аналіз перс+
пектив розвитку соціально+економічної сфери регіону. В таблицях SWOT+аналізу представленні сильні і слабкі сторони,
можливості і загрози розвитку території регіону.
The article identifies means, ways, and analytical aspect of rural development of Western region and overcomes problems
that exist in these areas. Methodological features of this study are based on an understanding of rural areas as complex, multi+level
and multi+functional systems, their strategic importance for Ukraine in terms of ensuring its food security, development and
effective operation and social production and an enabling environment for sustainable human development in the region.
The article examines the current state and problems of development areas and developed SWOT — analysis of the prospects
of socio+economic sphere of the region. Tables SWOT — Analysis representation strengths and weaknesses, opportunities and
threats to development prospects of the region.

Ключові слова: соціальноекономічний розвиток, сільська територія, соціальний потенціал,
багатофункціональні системи, SWOTаналіз, сильні і слабкі сторони, можливості і загрози.
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SWOTanalysis, strengths and weaknesses, opportunities and threats.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

На сьогоднішній день національна еконо
міка країни та її регіонів намагається розви
ватися більш прискореними темпами і прагне
активно включитися в суспільноекономічні
процеси сучасного світу, інтегруватися в
європейське співтовариство. Це вимагає по
шуку, обгрунтування та застосування нових
підходів до використання економічного,
людського та природноресурсного потенці
алу України та її регіонів для досягнення як
існо нового рівня ефективності та конкурен
тоспроможності економіки та життя насе
лення. Вирішення цих складних і актуальних
завдань потребує глибокої аналітикомето
дичної роботи, аналізу і оцінки процесів
трансформації національної економіки, роз
робки стратегічних напрямів і шляхів щодо їх
удосконалення.
Передплатний індекс 21847

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вирішенню проблем соціальноекономічно
го розвитку сільських територій України присвя
тили праці вітчизняні вчені, зокрема В.Г. Андр
ійчук, О.Г. Булавка, Ю.Е. Губені, М.Й. Малік,
В.Я. МесельВеселяк, О.І. Павлов, І.В. Проко
па, П.Т. Саблук, В.К. Терещенко, Л.О. Шепоть
ко, В.В. Юрчишин та ін. Але вивчення даної
проблеми в Україні залишається на недостат
ньому рівні, на відміну країн Європейського
союзу, в яких діють програми, спрямовані на
розвиток сільських територій.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є дослідження проблем соці
альноекономічної сфери Західного регіону та
визначення перспектив розвитку на цих терито
ріях, із врахуванням євроінтеграційних процесів.
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певний рівень суб'єктивізму в
оцінках експертів; невеликий
строк користування результа
тами аналізу через мінливість
SWOT-ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ
SWOT-ɚɧɚɥɿɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ
зовнішнього середовища.
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ
Стратегія розвитку регіону
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɪɟɝɿɨɧɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɪɟɝɿɨɧɭ
має грунтуватись на всебічному
розрахунковоекспертному
аналізі (SWOТаналіз). Незва
ɋɢɥɶɧɿ
ɋɥɚɛɤɿ
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
Ɂɚɝɪɨɡɢ (Ɍ)
жаючи на певні недоліки, SWOТ
ɫɬɨɪɨɧɢ (S)
ɫɬɨɪɨɧɢ (W)
(Ɉ)
аналіз надає можливість вияви
ти конкурентні переваги терито
ріальної одиниці, а також загро
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ
зи для його подальшого розвит
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɪɟɝɿɨɧɭ
ку, що обов'язково має врахову
ɫɮɟɪɢ
ватись при формуванні стратегії
розвитку регіону (рис. 1).
Рис. 1. SWOTаналіз перспектив розвитку соціально
SWOTаналіз проведено з ура
економічної сфери регіону
хуванням стану та тенденцій роз
витку регіону, актуальних про
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
блемних питань галузей господарського комплек
Західний регіон України вважається трудо су та соціальної сфери, соціальноекономічного
надлишковим регіоном і від того, як тут будуть аналізу розвитку регіону за попередні роки, а та
формуватися і визначатися пріоритети в со кож пропозицій, наданих до проекту Стратегії роз
ціальноекономічному розвитку, буде залежа витку областей на період до 2020 року фахівцями
ти майбутнє цього краю. Розвиток території — різних галузей, експертами, науковцями, представ
складний процес, його оцінка й визначення ви никами влади, громадських організацій [2].
магають застосування багатьох критеріїв [1]
SWOTаналіз дозволяє виявити взаємозв'язки
Дослідження основних проблем стану і тен між "внутрішніми" (сильні та слабкі сторони) та
денцій розвитку регіону, дозволило визначити "зовнішніми" (можливості та загрози) факторами,
основні сильні та слабкі сторони, а також мож які мають стратегічне значення для регіону.
ливості та загрози (за допомогою SWOTана
Сильні сторони (внутрішні фактори) роз
лізу1), які стоять перед регіоном, і результати глядаються як конкурентні переваги, на базі
якого представлені в таблиці 1 і 2.
яких може бути заснована довгострокова стра
SWOТаналіз є важливим аналітичним ін тегія сталого розвитку економіки та соціаль
струментом для вибору оптимальної стратегії і ної сфери регіону. Слабкі сторони — це діючі
прийняття ефективних управлінських рішень, які чинники, що знижують ефективність проведе
забезпечили б сильну та надійну позицію, а та ної органами державної влади економічної і
кож його конкурентні переваги. SWOТаналіз є соціальної політики.
основою для формування стратегії розвитку ре
Загрози є негативні фактори, які реально
гіону з урахуванням впливу зовнішнього і внутр можуть загальмувати темпи економічного і
ішнього середовища. Він дозволяє визначити не соціального розвитку регіону. Формально ці
гативні й позитивні фактори, що впливають на фактори не залежать від дій органів державної
діяльність регіону як і зовні, так і з середини, до влади регіону. Однак їх правильна оцінка і
помагає правильно оцінити можливості, які прийняття запобіжних заходів на адміністра
відкриваються перед регіоном у майбутньому.
тивному рівні з ініціативи і за дієвою участю
Результатом SWOТаналізу є формулюван органів виконавчої і законодавчої влади, мо
ня чотирьох альтернатив розвитку регіону, з жуть реально знизити їх негативний ефект.
урахуванням сильних, слабих сторін, можливо
Економічна політика включає розробку і ре
стей і загроз, що притаманні даному регіону. алізацію механізмів та інструментів впливу на
Слід зазначити, що SWOТаналіз має певні не економічні та господарські процеси, що дозво
доліки, які доцільно враховувати в процесі оц ляє адекватно реагувати на зовнішні та внутрішні
інки, а саме: необхідність збору і обробки ве загрози регіону. Соціальна політика формує умо
ликого масиву інформації; ризик неврахуван ви консенсусу інтересів різних соціальних груп з
ня привабливих можливостей; необхідності оц позиції залучення всіх верств населення до про
інки деяких напрямів за якісними критеріями; цесу модернізації економіки і суспільного життя
SWOT-ɚɧɚɥɿɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɪɟɝɿɨɧɭ
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Таблиця 1. SWOTаналіз стану розвитку економіки та соціальної сфери Західного регіону
(сильні і слабкі сторони)
ɋɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ (S)

ɋɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ (W)

1. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ; ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɚ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ; ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɦɭ ɜɿɰɿ
2. ȼɢɝɿɞɧɟ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɟ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɬɚ ɝɟɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ

1. Ɍɪɭɞɨɧɚɞɥɢɲɤɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ,
ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɿ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ȼɢɫɨɤɚ ɦɚɣɧɨɜɚ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
2. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ. ɇɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ

3.. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɛɚɡɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɫɮɟɪɢ,
ɯɚɪɱɨɜɨʀ, ɩɟɪɟɪɨɛɧɨʀ ɬɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ

3. ȼɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɨɫɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ

4. ɋɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɹɤɿ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ 4. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɨɫɧɚɳɟɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɬɚ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɜɿɞɫɬɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
5. ɉɪɢɜɚɛɥɢɜɢɣ ɬɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɣ
5. ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɪɟɝɿɨɧɭ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɟɝɿɨɧɭ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
6. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɦɚɥɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ
7. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɛɚɝɚɬɨʀ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɫɢɪɨɜɢɧɧɨʀ ɛɚɡɢ

6. ɉɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɤɨɪɭɦɩɨɜɚɧɢɣ ɬɢɫɤ ɧɚ ɛɿɡɧɟɫ. Ʉɥɚɧɨɜɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. ȼɢɫɨɤɚ ɱɚɫɬɤɚ ɬɿɧɶɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
7. Ƚɥɢɛɨɤɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɪɿɜɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ

Примітка: 1 Абревіатура SWOT означає: Strengths — сильні сторони; Weakness — слабкі сторони; Opportunities — можливості;
Threats — загрози

регіону. Таке положення виходить з розуміння
досягнення економічного прогресу, шляхом за
гального підвищення рівня організації, що обу
мовлює адаптацію господарських систем до
більш широких і різноманітних умов середовища,
ніж ті, в яких вони функціонували раніше.
Західний регіон продовжує залишатися тру
донадлишковим, коли сукупна пропозиція ро
бочої сили набагато перевищує попит на неї.
Близько 45% активного населення регіону зна
ходиться в пошуках роботи [3]. Соціальна струк
тура суспільства, незважаючи на деяке її покра
щення, в останні роки продовжує залишатися
сильно деформованою в сторону питомої ваги

найбідніших верств населення. Продовжує спо
стерігатися поляризація соціальних груп,
відсутність представницького середнього класу,
який виступає основним носієм ринкової ідео
логії і не веде до конфронтації в суспільстві.
Необхідно підкреслити, що при реалізації клю
чових, доленосних рішень (програм) по соціально
економічному розвитку суб'єктів Західного регіо
ну важливо застосовувати комплексний і науково
обгрунтований підхід, при якому зросла б його роль
як просторової сфери не лише для промислового
та агропромислового виробництва, а й несільсько
господарських видів діяльності та сприятливого се
редовища проживання всього населення регіону.

Таблиця 2. SWOTаналіз перспектив розвитку економіки та соціальної сфери
Західного регіону (можливості і загрози)
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ (Ɉ)
1. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɦɨɠɥɢɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɸ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɸ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ

Ɂɚɝɪɨɡɢ (Ɍ)
1 ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɜɿɞɬɿɤ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɬɜɨɪɱɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ

2. ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɟɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɤɨɪɢɞɨɪɭ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ
3. ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɧɟɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɢɯ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ

2. ȼɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɿɞ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɬɟɦɩɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ
3. Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɜɿɞɞɚɱɿ
ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ; ɧɟ ɜ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
4. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 4. ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɜɢɫɨɤɢɦɢ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ,
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɶ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
5. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɬɭɪɢɡɦɭ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ5. ȼɢɩɟɪɟɞɠɚɸɱɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɡɜɿɥɥɽɜɨɝɨ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ
ɛɿɡɧɟɫɭ
ɤɪɚʀɧɚɯ
6. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨɝɨ ɬɚ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ, ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ.
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɚɬɤɨɦɿɫɬɤɢɯ
ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
7. ȼɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɪɚɣɨɧɿɜ ɿ ɦɿɫɬ ɪɟɝɿɨɧɭ
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6. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɟ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɜɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ,
ɚ ɨɬɠɟ, ɦɚɽ ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
7. ȼɢɛɿɪ ɧɚɡɞɨɝɚɧɹɸɱɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
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АГРОСВІТ № 6, 2017
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Не дивлячись на проведені інституційні пе
ретворення, економіка регіону все ще продов
жує носити утриманський, державний харак
тер. Далеко недосконала ринкова інфраструк
тура в областях регіону, не відрегульовані зе
мельні відносини. Все це, безумовно, накладає
особливий відбиток на розвиток соціально
економічних перетворень.
Вказані нижче напрямки підвищення конку
рентоспроможності економіки і соціальної
сфери, розширюють можливості розвитку ре
гіону та нейтралізують потенційні загрози.
1. Формування системи розвитку і розміщен
ня продуктивних сил регіону. Подальший роз
виток системи соціальної підтримки населення,
створення механізму залучення жителів, особ
ливо молоді, культурних і духовних цінностей.
2. Розвиток міжнародного співробітництва ре
гіону з європейськими країнами. Реалізація карди
нальних заходів щодо комплексної реконструкції,
розвитку інженернокомунікаційного, енергетич
ного і дорожньотранспортного комплексу.
3. Державна підтримка малого та середньо
го бізнесу. Розробка заходів щодо підвищення
ефективності виробничої сфери регіону. Фор
муючи дохідну базу місцевих бюджетів, на етапі
нестабільності та незначущості власних доход
них джерел, не слід обмежувати роль держав
них дотацій та субвенцій, оскільки лише таким
чином держава може впливати на розвиток
місцевого самоврядування [4].
4. Інтенсивний розвиток оптової та роздрібної
торговлі товарами і послугами власного виробниц
тва. Зміцнення зв'язків з місцевими виробниками
сільськогосподарської продукції та підвищення
ефективності розвитку аграрного сектора.
5. Розвиток туристичного, санітарнооздо
ровчого і культурнодозвільного бізнесу. Все
бічна підтримка розвитку Західного регіону, як
найбільшого туристичного центру країни.
6. Цілеспрямована діяльність по зниженню
адміністративної бюрократії, легалізація тіньо
вої економіки. Розробка заходів протидії роз
витку кланових економічних відносин.
7. Підвищення якості освіти і подальший роз
виток професійної освіти і передових освітніх
технологій. Створення системи підвищення ква
ліфікації наукововикладацького складу.
8. Застосування новітніх технологій мі
німізуючих негативний вплив на навколишнє
середовище. Посилення роботи по вихованню
дбайливого ставлення до природних об'єктів.
9. Поліпшення існуючих і створення нових
механізмів державного та муніципального ре
гулювання економіки. Створення умов ефек
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тивного використання наявних природносиро
винних ресурсів.
10. Формування і реалізація інноваційних
стратегій розвитку регіону на основі потенціа
лу регіональних НДІ, промислових підпри
ємств, освітнього комплексу і підприємництва.
Незважаючи на виявлені шляхом SWOT
аналізу проблеми, регіон все ж має достатній
потенціал для свого подальшого розвитку, який
сприятиме підвищенню його конкурентоспро
можності, і відповідно покращить соціально
економічну ситуацію регіону, це:
— вигідне транспортногеополітичне становище;
— сприятливі природнокліматичні умови, які
стимулюють розвиток сільського господарства;
— туристичнорекреаційний потенціал те
риторії.
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