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завдань конкретного етапу розвитку 

економіки країни, а також у контексті 

перспективи членства України у 

Європейському Союзі. Цей механізм 

повинен стати гарантом стабільності 

аграрної політики та сприяти 

сформуванню сприятливого підприємницького середовища для 
агробізнесу країни. 
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Стратегія розвитку регіону повинна визначати основні напрямки 
підвищення ефективності його соціально-економічної системи. 

Багато авторів приділяють увагу аналізу і удосконаленню самого 
процесу формування та реалізації стратегії. Категорія «регіональний 
розвиток» має глибокий економіко-географічний і соціальний сенс. За              
Н.Д. Пистуну, воно включає багато понять: геоекономічне положення, 
територіальний поділ та інтеграцію праці, структуру, спеціалізацію і рівень 
концентрації виробництва і послуг, їх комплексність і пропорційність, 
процеси агломерації, конкурентоспроможність, експортний потенціал, 
зовнішньоекономічні зв'язки [2, c. 31]. 
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Якщо будемо розглядати регіональний розвиток за класичним 
поняттям, то категорія має на увазі кількісні та якісні зміни внутрішньої 
соціально-економічної культури регіонів. 

Стратегія розвитку ємна категорія, що класифікують за різними 
ознаками. Багато зарубіжних та вітчизняних вчених приділяють велику увагу 
даному питанню.  

«Регіональна стратегія соціально-економічного розвитку є 
стратегічним планом, що визначає цілі, завдання, пріоритети, напрями 
сталого економічного і соціального розвитку області на середньостроковий і 
довгостроковий періоди» [1]. 

Успішний регіональний розвиток має багато умов, одна з них це 
забезпечення збільшення економічного рівня технологій. Це пов’язано з 
політикою, що направлена з’єднання науки з виробництвом та освітою. 

Стратегія регіону повинна бути зрозумілою, такою, щоб її можна 
було передати людям і якій можна довіряти та була придатною для 
використання [1]. 

Для того, щоб регіональна стратегія соціально-економічного розвитку 
була достатньо обґрунтованою, вона не повинна: 

– орієнтуватися на «вузьке коло» питань, що не охоплюють усієї 
системи стосунків підприємств регіону та особливостей їх діяльності; 

– передбачити однобічний розвиток без резервних стратегій і запасних 
варіантів, тобто бути безальтернативною; 

– ототожнювати стратегію і тактику діяльності (ототожнювати 
програми соціально-економічного розвитку з регіональними стратегіями); 

– не враховувати зовнішні і внутрішні фактори. 
Ведучим рівнем стратегії є залучення інвестицій. Ведеться процес 

зняття бар’єрів на шляху розвитку а також стимулювання росту окремих 
галузей. 

Якщо в регіоні присутня стратегія розвитку, то це дозволяє створити 
сприятливий клімат, якщо будемо розглядати привабливість інвестицій в 
регіон. На сьогоднішній день конкуренція на ринку інвестицій дуже велика 
та з кожним роком вона стає більш жорсткою. Для інвестора потрібно 
створити не тільки кращі умови та гарантії в інвестуванні, але йому потрібно 
бачити  плани стратегічного розвитку регіону на тривалу перспективу. 

Однією з основних цілей стратегії  є отримання коштів з бюджету 
країни або кошти від інвестування. 
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Отже, для успішної реалізації регіональної стратегії соціально-
економічного розвитку регіону вона має бути основана не на сукупності 
прогнозів розвитку ресурсів регіону, а орієнтована на реальні бізнес-проекти. 
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