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Аннотация. В работе исследована экономическая сущность рынка продукции животноводства и его основные со-
ставляющие, рассмотрена трактовка выдающихся классиков экономической мысли, современных отечественных и 
зарубежных экономистов относительно сущности рынка в целом. Определены факторы влияния на спрос, значение 
предложения, виды цен и условия возникновения и существования конкуренции на рынке продукции животноводства.

Ключевые слова: рынок, продукция животноводства, спрос, предложение, цена, конкуренция.
Summary. In the article investigational economic essence of market of products of stock-raising and him basic constituents 

and interpretation of the prominent known classics of economic idea, modern domestic and foreign scientists of economists, is 
considered in relation to essence of market on the whole. Certainly factors of influence on demand, value of suggestion, types 
of prices and condition of origin and existence of competition at the market of products of stock-raising.
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ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ПОБУДОВИ  
ЯКІСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

BASICS OF A SYSTEMATIC APPROACH TO THE PROCESS OF BUILDING  
A HIGH-QUALITY REGIONAL ECONOMIC POLICY

Анотація. У роботі розглянуто досвід країн світу щодо питань регіонального розвитку; визначено слабкі та сильні 
сторони розподілу фінансових повноважень у різних країнах світу. Узагальнено висновки стосовно визначення завдань 
національного регіонального розвитку та надано пропозиції щодо можливих показників регіонального розвитку в Україні.
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Вступ та постановка проблеми. Розвиток України 
на сучасному етапі вимагає реформи регіональної еконо-
мічної політики. Це пов’язано не тільки з величезними 
територіальними економічними диспропорціями, які 
необхідно вирівнювати, а й з тим (що більш важливо), що 
з’являються сфери діяльності, в яких регіональні органи 
влади обов’язково мають брати участь (насамперед у роз-
витку інфраструктури). Тому чим більшою буде відпо-
відальність регіонів за витрати коштів на ці сфери, тим 
більшим має бути ефект від їх використання. Останні 
події в уряді України ще раз підтверджують важливе 
значення цього питання для економічного життя країни. 
Сьогодні країни світу зосереджують свою увагу не тільки 
на національних економічних показниках розвитку, а й 
на регіональних. Окрім того, останні події все більше й 
більше впливають на розробку національних та міжна-
родних програм розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розроб-
кою вищезазначених проблем займалися різні групи 
дослідників, кожна з яких представляла інтереси тієї чи 
іншої країни. Найбільш сильні наукові школи стосовно 

регіонального розвитку історично склалися у Швеції 
(Тейо Паландер, Гуннар Карл Мюрдаль, Торстен Хегер-
странд та ін.), Великобританії (Девід Сміт, Джеремі Джон 
Річардсон, Марк С. Деннісон, Генрі Камерон), Німеччині 
(Йоган Генріх фон Тюнер, Альфред Вебер, Вільгельм 
Лаунхардт, Август Льош, Хорст Зіберт, Вальтер Крістал-
лер та ін.), Франції (Франсуа Перру, Жак Будвіль та ін.) та 
США (Джеймс Фрідмен, Едуард Таафе, Вільям Е. Гувер 
та ін.). Аналіз наукових джерел із даної проблематики 
та сучасних напрямів економічної політики різних країн 
світу дають можливість визначити, що основною про-
блемою регіонального економічного розвитку є проблема 
розмежування повноважень між державою та регіонами. 
На нашу думку, вирішення питання про оптимальний 
ступінь децентралізації повинно бути результатом комп-
ромісу між мінімізацією витрат держави та регіону, з 
одного боку, та забезпеченням справедливого розподілу 
доходів у масштабах національної економіки з урахуван-
ням характеру міжрегіональної економічної диференціа-
ції, – з іншого. Ми вважаємо, що слід приділити особливу 
увагу розгляду найбільш актуального питання в розробці 
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регіональної економічної політики, а саме розмежуванню 
фінансових повноважень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Світовий 
досвід підтверджує, що не існує єдиного правила розмеж-
ування фінансових повноважень, а отже, кожна країна має 
визначати власний шлях. Це питання є найбільш склад-
ним, оскільки економічні відносини не можна жорстко 
поділити між центром і регіонами [4]. Узагальнивши сві-
товий досвід регіональної економічної політики, можна 
визначити такі найбільш характерні особливості розмеж-
ування повноважень між центром та регіонами.

Центр вирішує питання макроекономічного регулю-
вання, що може мати директивний або ліберальний харак-
тер. Ці питання, наприклад, докладно прописані в Конститу-
ції Швейцарії, де також офіційно визначені відповідальність 
центра за функціонування єдиного економічного простору в 
країні і функція фінансового вирівнювання [9].

Держава визначає та законодавчо закріплює перелік 
найбільш централізованих економічних сфер, як правило, 
невеликий, але життєво важливий. Наприклад, у Венесу-
елі центр залишає за собою не тільки макроекономічну, 
але й усю фінансову та податкову політику. В Індії за цен-
тром також закріплено багато питань фінансової сфери, а 
саме: банківська справа, страхування, біржі тощо. Хоча в 
більш ліберальній Австралії законодавство дозволяє регі-
онам розвивати регіональну банківську справу та страхову 
сферу. Крім того, існують країни світу, в яких нормативно-
правовими актами чітко віднесено до сфери компетенції 
держави питання промисловості та торгівлі [2].

Економічна політика припускає чітко визначену від-
повідальність регіонів за свій розвиток, що так само, як 
і центр, несуть відповідальність за єдність економічного 
простору та зниження його контрастності. У більш децен-
тралізованих країнах, наприклад у Бельгії, межі повно-
важень центру та регіонів взагалі розмиті. Так, у Бельгії 
економічна та навіть енергетична політика належать до 
компетенції регіонів, при тому, що центр бере на себе 
підтримку економічної єдності (що фактично є втручан-
ням центру в економічну політику регіонів). В Іспанії 
економічний розвиток території доручений автономному 
співтовариству, але з необхідністю дотримання загальних 
напрямів національної економічної політики [6].

Регіони повинні бути забезпечені певною частиною 
податкових надходжень. Це можуть бути як регіональні 
податки, так і відрахування від федеральних податків 
(регіональні частини в податкових надходженнях або 
регіональні ставки). У багатьох країнах регіони мають 
право на проведення власної податкової політики як за 
допомогою введення пільг, так і з правом уведення влас-
них податків або податкових ставок. У Канаді провінції 
можуть самостійно вводити податки виходячи із влас-
них потреб. Також установленням ставок оподаткування 
займаються австралійські штати. 

Отже, можна зробити висновок, що існують дві основні 
моделі розмежування повноважень у податковій сфері: регі-
они одержують визначену автономію в галузі податкової 
політики або гарантії відрахувань від тих або інших подат-

ків [6]. За наявності «конкурентної компетенції» багато 
економічних питань належать саме до цієї сфери. Логічною 
є необхідність створення «конкурентної компетенції», але 
її застосування на практиці є дуже складним процесом. Але 
створення в країні «конкурентної компетенції» дасть змогу 
вирішити такі актуальні проблеми, як регулювання поточ-
ного балансу відносин між центром і регіонами, перероз-
поділ ресурсної бази між рівнями влади тощо. Наприклад, 
у Німеччині все господарське право знаходиться у сфері 
«конкурентної компетенції». Бразилія поділяє законодав-
ство у сфері економіки між федеральною і конкуруючою 
компетенцією, а саме до останньої належать податкове, 
фінансове та економічне законодавство [1; 5].

Однією з проблем визначення регіональних повнова-
жень є питання міжбюджетних трансфертів. Слід зазначити, 
що під час розгляду фінансової бази для впровадження 
регіональної економічної політики не є доцільним ураху-
вання обсягів міжбюджетних трансфертів. Міжбюджетні 
відносини та регіональна економічна політика спрямовані, 
на нашу думку, на досягнення різних цілей і завдань. Ми 
вважаємо, що регіональна економічна політика – це насам-
перед забезпечення середньо- та довгострокової інвести-
ційної підтримки регіонів, тобто вжиття таких заходів, що 
безпосередньо впливають на економічний розвиток регіо-
нів. Що стосується надання фінансової допомоги регіонам 
у межах міжбюджетних відносин, то така допомога нада-
ється в більшості випадків на покриття поточних витрат 
регіональних бюджетів. Отже, розбіжності між засобами та 
цілями міжбюджетних відносин і регіональної економічної 
політики призводять до того, що ці економічні складові вза-
ємин центра та регіонів належать до повноважень різних 
міністерств. Головним недоліком під час надання регіонам 
або міжбюджетних коштів, або інших фінансових ресурсів 
регіонального розвитку, на нашу думку, є недосконалість 
методик визначення потреб регіонів [9].

Висновки. Отже, враховуючи світовий досвід, можна 
зробити висновок, що система заходів із упровадження 
ефективної регіональної економічної політики має не 
тільки відстежувати цільовий характер використання 
коштів централізованої підтримки, але й оцінювати сту-
пінь ефективності реалізації програм різними регіонами, 
контролювати та коригувати пропорції розподілу коштів 
між регіонами відповідно до економічної ефективності 
реалізації програми. Незважаючи на всі відмінності та 
суперечності щодо питань розподілу повноважень у 
регіональній економічній політиці, до головної мети та 
завдань останньої можна віднести: підвищення темпів 
економічного зростання; вирівнювання регіональних 
диспропорцій для досягнення економічної ефективності, 
політичної стабільності або соціальної справедливості; 
розвиток регіональної економічної інфраструктури; охо-
рона навколишнього середовища; вплив на демографічні 
показники і ступінь економічної активності населення в 
регіонах; розвиток людських ресурсів із метою зниження 
безробіття і низькопродуктивної зайнятості та підви-
щення підприємницької активності і розвитку сучасних 
галузей національної економіки.
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Summary. The experience of countries regarding regional development issues; determined by the strengths and weaknesses 

of the distribution of financial powers in different countries of the world. The author does a unifying conclusions about the main 
tasks of the national regional development. According to the study author generates suggestions for possible indicators of man-
agement of regional development in Ukraine.
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Вступ та постановка проблеми. Однією з основних 
характеристик сучасних міжнародних економічних відно-
син є економічна інтеграція, яка сформувалася внаслідок 
поглиблення міжнародного територіального поділу праці 
та під впливом глобалізації та регіоналізації. На сучас-
ному етапі розвитку та функціонування міждержавних 
відносин міжнародна економічна інтеграція стала осно-
вною підсистемою світової економіки. Виходячи з важли-
вого значення цього явища для світової економіки, було 
проведено детальний аналіз еволюціонування поглядів на 
проблеми економічної інтеграції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок у розробку теорій економічної інтеграції зро-
били: М. Гальперін, Б. Балаша, Г. Мюрдаль, А. Маршаль, 

П. Стрітен, Ф. Перру, Т. Мен, А. Монкретьєн та У. Стаф-
форд, А. Сміт, Д. Рікардо, Дж.Р. МакКуллох, Ф. Ліст, 
Г. Шмолер та В. Рошер, А. Філіпенко, В. Вергун, І. Бура-
ківський та ін. Однак деякі аспекти економічної інтеграції 
потребують подальших досліджень.

Метою даної роботи є поглибленне вивчення про-
блем економічної інтеграції та теорій формування єди-
ного ринку ЄС.

Результати дослідження. У перекладі з латинської 
термін integratio означає об’єднання в ціле окремих час-
тин. Однак сьогодні термін «міжнародна економічна інте-
грація» є значно ширшим та багатограннішим [1, с. 39].

Загалом, у науковій літературі існує три основні підходи 
до визначення поняття «міжнародна економічна інтеграція»:


