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Забезпечення соціально‐економічного розвитку регіонів України на основі методів
індикативного планування
Розвиток світової економіки супроводжується появою нових причинно-наслідкових зв’язків, що формують
умови та визначають особливості економічного розвитку регіонів України у складному та мінливому
середовищі. Сучасний економічний розвиток потребує пошуку нових ефективних засобів планування для
підвищення рівня добробуту як основи для соціально-економічного розвитку держави загалом. Для
вирішення цієї проблеми можуть бути використанні методи індикативного планування. Метою дослідження
є розробка напрямків індикативного планування для забезпечення соціально-економічного розвитку
регіонів України в умовах економічних перетворень. Об’єктом дослідження є процес соціальноекономічного розвитку регіонів України, в основі якого лежить використання методів індикативного
планування. Планування соціально-економічного розвитку в умовах структурних та організаційних
перетворень економіки країни, активізація інвестиційної та інноваційної діяльності є актуальною, складною
та багатоаспектною проблемою. Для її ефективного вирішення необхідно використовувати ефективні
засоби економічної оцінки доцільності, ефективності та ризиків соціально-економічних перетворень, а
також належних засобів планування, що мають включати в себе індикативне планування. Використання
індикативного планування є належним засобом розробки обумовлених принципів збалансованого
соціально-економічного розвитку на макрорівні. Загалом, рішення про використання системи індикативного
планування приймається відповідно до принципу: ринок – якомога більше, план – за необхідності.
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Обеспечение социально‐экономического развития регионов Украины на основе методов
индикативного планирования
Развитие мировой экономики сопровождается появлением новых причинно-следственных связей,
формирующих условия и определяющих особенности экономического развития регионов Украины в
сложной и переменчивой среде. Современное экономическое развитие требует поиска новых эффективных
средств планирования для повышения уровня благосостояния как основы для социально-экономического
развития государства в целом. Для решения данной проблемы могут быть использованы методы
индикативного планирования. Целью исследования является разработка направлений индикативного
планирования для обеспечения социально-экономического развития регионов Украины в условиях
экономических преобразований. Объектом исследования является процесс социально-экономического
развития регионов Украины, в основе которого лежит использование методов индикативного
планирования. Планирование социально-экономического развития в условиях структурных и
организационных преобразований экономики страны, активизация инвестиционной и инновационной
деятельности является актуальной, сложной и многоаспектной проблемой. Для её эффективного решения
необходимо использовать эффективные средства экономической оценки целесообразности, эффективности
и рисков социально-экономических преобразований, а также надлежащих средств планирования, которые
должны включать в себя индикативное планирование. Использование индикативного планирования
является надлежащим средством разработки обусловленных принципов сбалансированного социальноэкономического развития на макроуровне. В целом, решение об использовании системы индикативного
планирования принимается в соответствии с принципом: рынок – как можно больше, план – при
необходимости.
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