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с точки зрения политологии медиаполитику следует рассматривать как 
процесс, в результате которого государство, политические партии, граж-
дане и другие политические актеры стремятся влиять на СМИ с  целью 
подчинения их деятельности своим интересам, а именно, управлять 
социальнополитическими последствиями распространения новейших 
технологий СМИ.

The article deals with the concept of «media», «mediatization policy», 
«mediacracy», «media space.» Argued that from the point of view of political 
science media policy should be seen as the process by which the government, 
political parties, citizens and other political actors seeking to influence the media 
to conform their activities to their interests, namely, to manage the social and 
political implications of the new media technologies.
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ПЕРЕОСМИСЛЕННя РОЛІ ВІдСТАючИх 
РЕгІОНІВ У РЕгІОНАЛЬНІй ПОЛІТИцІ 

дЕРжАВИ
Розглянуто можливості використання потенціалу відстаючих регіонів 

для загального розвитку держави. У довготривалій перспективі за певних 
умов вони демонструють кращі темпи економічного розвитку та продуку-
ють значну частку ВВП. Вказано на необхідність врахування рівня розвитку 
регіону, застосування комплексного підходу та координації зусиль, зміцнення 
інститутів та підвищення якості робочої сили в ході розробки стратегій 
регіонального розвитку. 

Останнім часом серед політиків, державних чиновників та еко-
номістів домінував підхід, за якого основна роль в економічному та 
регіональному розвитку країни відводилася центрам росту, регіонам-
лідерам, які спромоглися знайти свою нішу на глобальному ринку та 
демонстрували високі соціально-економічні показники. При цьому 
проблеми відсталих територій відходили на другий план, стаючи 
предметом радше соціальної політики, а не комплексної державної 
програми. Однак, як свідчить аналіз майже десятилітнього розвитку 
розвинених країн, на сьогодні є очевидно необхідність приділяти 
більшу увагу бідним і відсталим регіонам. Наздоганяльний ріст у бід-
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них регіонах зменшує ймовірність того, що шанси індивідів на само-
реалізацію значною мірою залежатимуть від їх місця народження чи 
проживання. Також не варто ігнорувати того факту, що значні регіо-
нальні диспропорції ставлять питання рівності доступу до послуг та 
звужують можливості для економічної діяльності. 

Хронічно відстаючі регіони можуть вимагати значних затрат з дер-
жавного бюджету низкою способів. По-перше, низькі темпи росту 
означають низький обсяг податкових надходжень до державної казни. 
По-друге, забезпечення певного рівня публічних послуг у відсталих 
регіонах вимагає більших затрат. Нарешті, якщо занепад території 
не зупинено, то політичні амбіції політиків і місцевих лідерів можуть 
призвести до прийняття затратних державних програм, спрямованих 
на утримання громад та забезпечення їх мешканцям належних жит-
тєвих стандартів, чи надання державної підтримки окремим галузям 
виробництва, тощо. З часом це може призвести до конфліктів, оскільки 
багаті регіони виступатимуть проти витрачання зароблених ними 
коштів на субсидіювання розвитку відсталих територій. 

Регіональна політика повинна закладати основи для пакету струк-
турних реформ, орієнтованих на економічний розвиток. Іншими 
словами, якщо не будуть створені умови для економічного розвитку 
відстаючих регіонів, то існує досить висока ймовірність їх перетворен-
ня у масштабні соціальні проблеми. Це є ще одним підтвердженням 
ідеї, що регіональна політика повинна розглядатися насамперед як 
один із складових елементів стратегії економічного розвитку держа-
ви, а не компенсаційний інструмент соціальної політики. Якщо ж 
регіональна політика не переслідує цілей економічного розвитку кон-
кретної території, то вона перетворюється у форму дистрибутивної 
соціальної політики. І, оскільки розвиток значною мірою залежить від 
пройденого раніше шляху, то чим довше здійснюватиметься така по-
літика, тим важче буде подолати негативні наслідки такої спадщини. 
Вихід з регіону підприємств та витік найбільш перспективної складо-
вої робочої сили – молодих та високоосвічених працівників – посилить 
його відставання, в той час як залежність від зовнішніх надходжень, 
насамперед з державного бюджету, зруйнує адміністративну здатність 
та посилить культурну залежність. 

Виходячи з аналізу статистичних даних та 23 досліджень конкрет-
них регіонів країн-членів Організації економічного співробітництва і 
розвитку (ОЄСР) протягом 1995-2007 років, експертами була зроблена 
низка оригінальних і важливих висновків [1]. Зокрема: 

– менш розвинені регіони роблять важливий внесок в економічний 
розвиток держави. За дванадцять років такі регіони згенерували 43 % 
росту у країнах-членах; 
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– переважно аграрні, відсталі регіони мають в середньому більші 
темпи економічного розвитку ніж переважно урбаністичні регіони. 
Концентрація (населення чи економічної діяльності) є ні необхідною, 
ні недостатньою умовою для успіху; 

– перешкоди, що стоять на шляху розвитку регіонів, значною мірою 
залежать від специфіки даного регіону та рівня його економічного 
розвитку. Успішна діяльність вимагає відмови від універсальних ре-
цептів, слід враховувати специфіку території у кожному конкретному 
випадку; 

– для всіх типів регіонів людський капітал має критичне значен-
ня, хоча його важливість відрізняється залежно від рівня розвитку. 
Загалом, зменшення кількості населення в регіоні з низькою квалі-
фікацією є важливішим чинником, ніж збільшення частки високок-
валіфікованої робочої сили; 

– в ході підготовки стратегій розвитку регіонів важливо застосову-
вати комплексний підхід, а не вживати окремих, безсистемних заходів, 
оскільки поодинокі спроби реформ можуть мати не прогнозовані і 
неочікувані наслідки, якщо не будуть узгоджені з заходами в інших 
сферах. Крім цього, варто враховувати вплив синергетичного ефекту: 
бідні регіони, які успішно долають своє відставання у розвитку, при-
йняли стратегію комплексного і скоординованого вирішення проблем 
у суміжних сферах. 

Що стосується останнього пункту, то стимулювання регіонального 
розвитку вимагає наявності чіткої і комплексної стратегії щодо ви-
рішення низки нагальних проблем та зрозумілої координації зусиль 
у цьому напрямку. Тільки такий підхід дасть можливість збалансувати 
різні цілі соціально-економічного розвитку держави, як це наведено 
у табл. 1.

Таблиця 1

Взаємодоповнюваність регіональної політики [2] 

Ефективність Рівність Охорона оточуючого 
середовища

економічна 
політика стабільний ріст

економічні реформи 
можуть зменшити 

нерівність

«зелений» ріст 
може покращити 

стабільність

соціальна 
політика

соціальна політика 
може збільшити 

ефективність (знання, 
довіра, безпека) 

соціальна єдність проекологічна 
соціальна політика
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продовження таблиці 1

екологічна 
політика

«зелена» економіка 
може сприяти 

інноваціям

соціальна політика 
може посилити 

включеність; бідні 
прошарки населення 

найбільше страждають 
від екологічних 

проблем

стабільне навколишнє 
середовище

Для більш детального пошуку причин пошуку джерел розвит-
ку відсталих регіонів у країнах ОЕСР вони були поділені на три 
групи залежно від рівня ВВП станом на 1995 рік: 1) «малорозвинені 
регіони» – регіони, в яких частка ВВП на душу населення була 
менше 75 % середнього показника по країні; 2) «провідні регіони» 
демонстрували рівень ВВП на душу населення вищий, ніж серед-
ній по країні; 3) «проміжні регіони» – ті, які потрапляли у проміжок 
між 75 % і 100 % середнього показника ВВП на душу населення. 

Таблиця 2

Типологія регіонів країн ОЕСР [3] 

Кількість

ВВП на душу населення

Ріст  
(1995-2007) 

Вихідний рівень 
(1995) 

% від 
середнього 

по ОЕСР

переважно 
урбанізовані 233 1,93 22 568 124

переважно сільські, 
близькі до міста 199 2,33 14 324 79

переважно сільські 
на периферії 123 2,24 16 234 89

проміжні 295 1,83 17 855 98
загалом 850 2,06 18 172 100

Кожна з цих трьох груп була поділена на підгрупи, в залежності від 
темпів розвитку протягом 1995-2007 років: А) ті, які покращили свої 
позиції, досягнувши середнього рівня по країні, і Б) ті, які їх здали, 
опустившись нижче. 

В результаті з’ясувалося, що частка регіонів підгрупи А (ті, які роз-
вивалася швидкими темпами), є найменшою у проміжній групі (37 %), 
що дає підстави для висновку про те, що регіони цієї групи стикаються 
з особливими труднощами по мірі наближення середнього рівня ВВП 
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на душу населення. Також було встановлено, що далеко не всі розви-
нені регіони здатні втримати середній темп економічного росту для 
держав-членів організації (співвідношення становить 49 проти 51), що 
вказує на існування обмежень у вирівнюванні рівня розвитку. 

Тим не менше, найбільш цікаві результати аналізу стосувалися 
того, що: 

1) менш розвинені регіони із середніми темпами розвитку мають 
(порівняно із більш успішними сусідами) дещо вищий рівень продук-
тивності, вищий показник ВВП (без врахування кількості населення), 
трохи краще розвинену інфраструктуру та якісніший людський капітал 
(тобто якість освіти у цих регіонах є вищою). Дослідження зафіксува-
ло факт, що економічно розвинений регіон це насамперед комплекс 
чинників, які зумовлюють економічний розвиток, а не проста концен-
трація людей на певній території. Можливо це видасться дивним, але 
у регіонах з високими темпами розвитку відзначається тенденція до 
вищого рівня безробіття, що можна пояснити прагненням залучити 
якісну робочу силу або ж структурними змінами, що змушує робітників 
окремих категорій пристосовуватися до нових реалій ринку праці. Ці 
припущення підвереджуються спостереженнями, що в таких регіонах 
терміни пошуку нового місця роботи та рівень безробіття серед молоді 
є дещо нижчим. Нарешті, регіони із високими темпами розвитку демон-
струють кращі показники в інноваційні сфері, хоча затрати на науку і 
дослідження є співрозмірними з іншими групами регіонів. 

Швидкий ріст у групі проміжних регіонів характеризується на-
явністю кращої інфраструктури, сполученістю та інноваційністю. 
Проміжні регіони підгрупи А також мають вищу продуктивність 
праці, кращі показники ВВП (в тому числі і з розрахунку на душу 
населення) та кращу інфраструктуру, що також підтверджує той 
факт, що швидкоростучі регіони характеризуються значно кращою 
доступністю до ринків. Регіони підгрупи А ведуть більш активну 
інноваційну діяльність, включаючи кількість патентів (відносну і 
абсолютну), укладають більше угод (в межах регіону, держави та з за-
рубіжними акторами), незважаючи на той факт, що затрати на науку 
та дослідження є лише дещо вищими. Як недивно, регіони підгрупи 
Б характеризуються кращими показними людського капіталу. Тобто, 
слід визнати існування інших чинники, що впливають на ефективне 
використання трудових ресурсів. 

Найбільш цікавою особливістю регіонів-лідерів є те, що території 
з високими темпами розвитку (підгрупа А) мають набагато кращі 
показники щодо інноваційної діяльності, ніж їх відстаючі колеги (під-
група Б). Прірва між процвітаючими та відстаючими регіонами цієї 
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групи є більш очевидною, ніж у попередніх двох. Проте, лідери мають 
дещо нижчі показники зайнятості у сфері високотехнологічного ви-
робництва і досить високий рівень зайнятості у сфері надання послуг, 
пов’язаних із знаннями. Крім того, зростаючі розвинені регіони є більш 
продуктивними, демонструють вищий показник ВВП на кількість на-
селення та кращі результати діяльності ринку праці. Відносно низь-
кий показник інфраструктурного розвитку в таких регіонах свідчить 
про низьку віддачу інвестицій в інфраструктуру. Вони також мають 
меншу частку робочої сили з низьким рівнем освіти. Нарешті, рос-
тучі регіони є більш відкритим до міжрегіонального технологічного 
співробітництва та краще пов’язані із кластерами розвитку.

Підсумовуючи слід відзначити, що відмінності між швидко- і слаб-
ко ростучими регіонами у підгрупах А і Б досить різняться залежно 
від рівня розвитку регіону. Серед найменш розвинених регіонів 
представники підгрупи А мають кращу інфраструктуру, людський 
капітал, вищий рівень ділової активності, порівняно з регіонами 
підгрупи Б. Якщо регіон виходить на вищий рівень розвитку, то він 
потребує нових чинників росту і все більшого значення набувають 
інвестиції в інфраструктуру та підвищення якості робочої сили. Для 
проміжних регіонів важливими є: людський капітал, який вимірюється 
відсутністю працівників з низьким рівнем освіти та значним відсо-
тком висококваліфікованої робочої сили; заходи щодо мобілізації 
робочої сили. Дещо меншу роль відіграє інноваційна діяльність, що 
не набуває критичного значення, яка реалізується не лише шляхом 
публічних інвестицій у науку та дослідження, а й завдяки залученню 
приватних інвесторів. 

Що стосується розвинених регіонів, то при розробці їх стратегії 
розвитку слід мати на увазі те, що інфраструктура втрачає своє першо-
чергове значення у забезпеченні економічного росту. Тобто інвестиції 
в інфраструктуру не завжди дають очікуваний результат, оскільки 
вона уже знаходиться на досить високому рівні розвитку. Також вар-
то проводити зважену політику не тільки щодо кількості, а й якості 
робочої сили. Наявність значної частки некваліфікованих робітників 
може стати основним гальмом на шляху прискореного розвитку. 

На основі аналізу успішного досвіду регіонів, яким вдалося подола-
ти відставання і вийти на середній показник ВВП на душу населення, 
було виділено такі ключові чинники успіху як: 

– застосування «горизонтального» підходу до регіонального роз-
витку, що акцентує увагу на кращій координації секторальної полі-
тики та ефективному використанню наявних засобів та ресурсів, ніж 
на отриманні допомоги ззовні; 



170

Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 50

– розвинені інститути, що забезпечують високу якість процесу 
прийняття рішень та управління; 

– відповідна інфраструктура, здатна забезпечити внутрішню ін-
тегрованість і зв’язок із зовнішнім світом; 

– якісний людський капітал. 
Що стосується причин занепаду розвитку регіонів, то, як правило, 

основними гальмами росту виявлялися: слабкі управлінські інститути; 
домінування секторального підходу до розвитку, який погано коорди-
нувався із заходами в суміжних сферах економіки; фрагментований 
ринок робочої сили та низька якість людського капіталу. 

Очевидно, що результати цього аналізу, які до певної міри підтвер-
джують сучасні економічні теорії та вказують на нові ключові чинники 
регіонального розвитку, будуть враховані як державами-членами 
ОЄСР, так і іншими країнами для внесення змін у національну регіо-
нальну політику у найближчій перспективі. Хоча результати даного 
дослідження стосуються насамперед економічно розвинених країн, 
однак деякими з цих висновків може скористатися і Україна, яка все 
ще перебуває у пошуку власної моделі розвитку регіонів. 
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