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На сучасному етапі соціально-економічний розвиток економіки України неможливий 
без урахування територіальних особливостей, зокрема, сильних та слабких сторін 
функціонування регіональних економічних систем, сприятливих і негативних тенденцій 
розвитку регіонів. Це зумовлено наявністю значної диференціації у забезпеченні 
необхідними економічними та соціальними ресурсами. Саме на рівні регіонів вирішуються 
питання відтворення продуктивних сил, реалізуються проекти соціальноекономічного 
розвитку, задовольняються ключові соціальні потреби населення, а показники розвитку 
регіональної економіки є критерієм визначення рівня економічного розвитку держави в 
цілому. Тому обґрунтування теоретико-методологічних аспектів управління розвитком 
регіонів України, а також виявлення особливостей їх розвитку стають надзвичайно 
важливими науково-практичними завданнями, а через це питання, пов’язані з визначенням 
проблем та вивченням перспектив соціально-економічного розвитку регіонів України, є 
актуальними та своєчасними.  

Вивченням питань регіональної політики та диференціації регіонального  розвитку, 
праці вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких слід виділити розробки М. Бутка, З. 
Варналія, В. Гейця, М. Долішнього, Б. Кліяненка, Е. Лібанової, Д. Стеченка та ін. У цих 
працях сформовано фундаментальні й прикладні засади вивчення особливостей 
територіального розвитку, розробки та реалізації регіональної політики держави.  

Проте значна кількість публікацій щодо територіальних відмінностей у соціально-
економічному розвитку регіонів підтверджує актуальність та необхідність подальшого 
дослідження цього питання.  

Мета дослідження – вивлення проблем та недоліків програм  та розробки практичних 
рекомендацій щодо соціальноекономічного розвитку регіонів України. 

Об’єкт – процес соціально-економічного розвитку регіонів.  
Предмет дослідження – програми північних регіони України, а саме Сумська, 

Полтавська та Чернігівська область.  
Географічні межі: північні регіони України (Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина) та 

країни Європи (Польща, Словаччина, Угорщина). 
Досягнення мети дослідження передбачає вирішення низки завдань:  
- проаналізувати соціально-економічний розвиток регіонів України; 
- розробити критерії оцінки програм; 
- провести порівняльний аналіз програм соціально-економічного розвитку Сумського, 

Полтавського, Чернігівського регіонів.  
Практичне значення роботи полягає в тому, що шляхом аналізу наявних програм та 

включенню європейського досвіду, нами розроблено свій варіант програми, яка може бути 
введена в дію, шляхом депутатського запиту, що покращить розвиток розглянутих регіонів. 
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