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Однак, сільськогосподарське землекористування лише в певній частині має 
реалізувати загальні цілі мультифункціонального розвитку сільських територій. Іншим 
аспектом являтиметься поширення в сільській місцевості специфічних природоохоронних 
видів землекористування, що закріпленні за певними територіями відновлюваних функцій 
(заповідники, національні парки), які повинні забезпечити екологічну рівновагу, збереження 
біорізноманіття та сприяти сталому розвитку сільських територій.  

 
Література: Проект Закону України "Про ландшафти" [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF40E00V.html 
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В сучасних умовах спаду економічного розвитку регіонів важливу роль відіграють 
пошуки нових напрямів в регіональній реформі. На сучасному етапі дуже мало приділяється 
уваги новаторським питанням. Таким чином, розвиток інноваційної діяльності суб’єктів 
господарювання регіону може бути використаний як дієвий чинник економічного 
оздоровлення. 

Розробці різноманітних напрямів розвитку регіональної економіки присвячено багато 
робіт таких науковців, як П.Т. Саблук, О. Могильний, В.Я. Амбросмов, Г.Є. Мазнєва, А.П. 
Гайдуцький та інші. 

Мета роботи полягає у вивченні значення інвестиційної політики регіону для його 
економічного розвитку та розробки основних напрямів інвестиційного розвитку регіону. 

Результатом сучасної реформи регіональної економіки України повинна стати модель 
високорозвиненої, соціально-орієнтованої економіки регіону, яка ефективно функціонує під 
регулюючим впливом держави і найголовніше стимулюючою дією ринкової кон’юнктури 
[3]. 

Успішне реформування економіки України вимагає здійснення ефективної та гнучкої 
регіональної політики, головною метою якої, є підвищення життєвого рівня населення 
кожного регіону. Особливе значення мають процеси управління соціально-економічним 
розвитком регіону як такі що повинні забезпечити вибір раціональних шляхів реформування 
для забезпечення успіху реформ. І одним з найважливіших завдань для досягнення основної 
мети регіональної політики є використання інвестиційних чинників у   перебудові економіки 
регіону [1].  

Основу концецiї формування та реалізації iнвестицiйної політики  мають становити 
наступні принципи: принцип узгодження економічних інтересів власника, інвестора та 
держави; принцип спрямованості на досягнення довгострокових цілей; принцип 
пропорційного розвитку вcix підсистем підприємства [2]. 

Для ширшого залучення як іноземних, так i внутрішніх інвесторів у регіоні повинна 
бути розроблена спеціальна стратегія залучення іноземних iнвестицiй у регіон. Стратегія 
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повинна бути сформована за принципом системного підходу i включати вci можливі 
взаємопов'язані елементи впливу на надходження iнвестицiй у регіон [2]. 

Kpiм того, вона повинна відповідати принципу реальності, це значить бути 
сформованою таким чином, щоб її можна було впровадити в peaльну практику, тобто щоб 
вона не носила занадто загально теоретичний характер. 

Таким чином, на нашу думку найпріорітетнішим шляхом розвитку регіональної 
економіки є впровадження ефективної реальної інвестиційної політики в регіонах із 
залученням коштів як іноземних, так і внутрішніх інвесторів. 
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У розвинутих економіках для стимулювання розвитку економіки регіонів широко 

використовується кластерний механізм. Слід зазначити, що на відміну, від наукового методу 
кластеризації, який дозволяє згрупувати певні об’єкти, наприклад, регіони, за обраною 
ознакою, кластерний механізм передбачає розробку теоретико-методологічних засад 
формування, функціонування та ліквідації кластерів, як комплексних територіально-
виробничих утворень.  

Проблема обґрунтування концептуальних засад розробки кластерних механізмів для 
стимулювання розвитку депресивних територій має особливу актуальність для України, 
оскільки, на відміну від ЄС, у нашій державі відсутні спеціальні законодавчі документи, які 
регулюють питання утворення, діяльності та ліквідації кластерів.  

Сталий регіональний розвиток можна трактувати як такий, що супроводжується 
загальною позитивною динамікою основних економічних, соціальних та екологічних 
показників протягом декількох економічних циклів. Тобто під час економічного підйому 
повинні бути створені умови для того, щоб майбутній спад не мав ознак кризи та не був 
довготривалим. У той же час, протягом спаду повинні бути створені такі умови у 
регіональній економіці, завдяки яким майбутній підйом буде більшим за попередній. 

Отже, ефективним механізмом стимулювання розвитку депресивних регіонів є 
формування територіально-виробничих кластерів. За своєю сутністю кластер є об’єднанням 
декількох підприємств або інших економічних суб’єктів, кооперація яких має певні 
економічні переваги. 

Серед економічних переваг кластерного механізму слід виділити ефект масштабу, при 
якому значно знижуються витрати на виробництво одиниці продукції та послуг; ефект 


