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Вступ 

Однією з суттєвих прикмет українського сьогодення є підвищений 
інтерес до регіональної проблематики, що може видатися навіть дивним 
на тлі глобалізаційних процесів. Насправді, втому нічого дивного немає, 
оскільки глобалізація і регіоналізація — це своєрідні полюси 
цивілізаційного поступу на початку XXI століття, між якими 
замикаються національні інтереси. Усвідомлення цього факту має 
доленосне значення для окремих країн і народів. 

В Україні проблема регіоналізації має свою національну специфіку. 
Очевидно, саме тому дослідження, публікації та політичні виступи 
регіоналістів набули лавиноподібного характеру Наприклад, кожен з 
дисертантів намагається відстояти своє розуміння регіоналістики у її 
широкому і вузькому трактуванні. До цього ж прагнуть і автори окремих 
книг, статей, політичні промовці, радіо-, теле- і газетні коментатори. 

Власне, все це ставить додаткові вимоги і завдання перед вченими-
регіоналістами — виходячи з наукових позицій, з’ясувати основу і 
механізми регіональної соціально-економічної політики в Україні, яка 
творить власну державу на колоніально-імперській регіоналістичній 
спадщині. Останнє значною мірою визначає характер та дієвість 
механізму реалізації регіональної політики. 

На цьому потрібно наголосити насамперед, оскільки регіональна 
політика може бути ефективною лише тоді, коли розвиток регіональної 
будови розглядатиметься у єдності минулого, сучасного і майбутнього. 
Це загальна філософська вимога до з’ясування економічних явищ, 
процесів і закономірностей. Нехтування нею призводить до спрощеної 
інтерпретації реалізації регіональної політики, до негайного очікування 
соціально-економічного дива незалежно від його неспроможності 
пробитися через хащі минулого. 

Об’єктивний, всебічний аналіз спадщини минулого та її пов- 
номасштабне поцінування — це одна із фундаментальних підва 
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лин механізму реалізації сучасної регіональної політики, яка повинна 
спрямовуватися на усунення тих перешкод, які створювалися між 
національними регіонами протягом попереднього періоду. 

Принциповою засадою механізму реалізації регіональної політики 
має бути забезпечення соборності українського простору, сприяння 
соціальній гомогенності національної території, втілення в життя 
національної ідеї через наповнення її економічним, соціальним та 
інноваційним змістом. Треба в такий спосіб поставити бар’єр для прояву 
будь-яких збурень і спекуляцій щодо розчленування української 
території з її політичною організацією у формі незалежної Держави. 

Триєдність чинників минулого, сучасного і майбутнього у механізмі 
реалізації регіональної політики має стати її стрижнем, який об’єднає всі 
форми, засоби, заходи підвищення ролі регіонів у зміцненні 
національної, економічної, соціальної, культурної та техніко-інноваційної 
систем. З позицій цієї системності і проводиться дослідження механізму 
реалізації регіональної політики авторами монографії. 

Передусім це стосується базових економічних категорій механізму 
реалізації регіональної політики, приведення їх у відповідність до вимог 
функціонування соціально-ринкової економіки. Адже тільки у контексті 
останньої можна сподіватися на досягнення результативної мети. 

Відсутність ґрунтовності, чіткості та прозорості у понятійному 
апараті розмиває механізм регіональної політики. Це спонукало до 
з’ясування змісту економічних категорій, нових парадигм регіонального 
розвитку із врахуванням його управлінської специфіки, бо без цього 
неможливо виробити ефективний механізм реалізації регіональної 
політики, головною метою якої є добробут людини. 

Людина є верховною суттю. Розбудова національної соціально-
економічної системи на демократичних і гуманістичних засадах ставить у 
центр регіональної політики інтереси людини на загальнонаціональному 
та на регіональному рівнях. Цей аспект найвиразніше виступає при 
з’ясуванні політики деморозвитку і розвитку людських ресурсів в 
українських регіонах. У контексті забезпечення людського розвитку 
розроблено механізм реалізації регіональної соціальної політики, або 
суть її і принципи. Із соціальним захистом населення тісно пов’язана 
зайнятість і само- зайнятість, функціонування ринку праці з його 
регіональними особливостями. 
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У всіх цих процесах відводиться належна роль державі, без 
підтримки якої здійснення регіональної політики цілеспрямовано і 
ефективно неможливе. Вже один цей факт свідчить, що регіона- лізація 
соціальної політики не може бути надмірною, бо інакше важко 
забезпечити соціальне вирівнювання становища людей. Ця методологічна 
засада є основою нашого дослідження, що забезпечує гомогенність 
національного територіального простору в межах Української держави. 

Економічною базою останньої є інвестиційно-інноваційна, 
фінансово-кредитна політика і політика розвитку підприємництва. Вона 
повинна враховувати регіональні відмінності як з погляду різних рівнів 
індустріального розвитку, так і з позицій відповідних умов для 
прискорення останнього. У поданому дослідженні ці аспекти 
розкриваються повною мірою на широкому статистико- інформаційному 
і аналітичному матеріалі. Інвестиції, підприємництво, фінансово-
кредитні заходи наповнюють механізм реалізації регіональної політики 
реальним змістом, своєрідно уречевлюють їх. 

Реалізація механізмів регіональної політики спирається на широкі 
теоретичні узагальнення з урахуваннями як вітчизняного, так і 
зарубіжного досвіду управління регіональними підсистемами 
загальнонаціональної соціально-економічної системи, суб’єктом якої є 
держава. Вона забезпечує узгодження всіх компонентів реалізації 
регіональної політики, спектр якої поступово розширюється. Відтак 
регіональну політику потрібно розглядати в динаміці, а механізм 
реалізації регіональної політики повинен постійно вдосконалюватися і 
наповнюватися новими елементами. 

Саме із врахуванням цих аспектів представлене дослідження 
акцентує увагу передусім на визначальних механізмах реалізації 
регіональної політики. Зокрема, йдеться про механізм активізації 
науково-технічної політики, формування інвестиційної політики тощо. 
Від ефективності здійснення регіональної політики, зорієнтованої на 
прискорення науково-технічного прогресу, на переведення економіки на 
інноваційні засади залежать темпи економічного зростання, розвиток 
окремих регіонів, їхній внесок в економіку України. 

Регіональна політика має постійно узгоджуватися із станом 
природного довкілля. З огляду на це дослідження механізму реалізації 
екологічної політики є органічною складовою монографії. Щоправда, 
екологічна політика трактується дещо ширше, ніж це тлумачиться 
традиційно, оскільки акцентуються екогомологічні засади регіональної 
екологічної політики. 
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Розширення спектру регіональної економічної політики сприяє 
ефективності механізму її реалізації. Такого розширеного підходу 
потребує актуалізація екологічної проблематики, яка саме на 
регіональному рівні набирає конкретних форм взаємозв’язку людини і 
довкілля. Це у свою чергу потребує активізації людського фактора, що 
залежить від соціалізації та гуманізації механізму регіональної політики, 
її інституційного та інформаційного забезпечення. 

Всі ці аспекти авторами належно враховані, вивчені й відображені у 
дослідженні. За своїм змістом і новаторськими методичними підходами 
воно збагачує регіоналістику, заповнюючи дослідницьку нішу, що 
утворилася між економічною теорією і просторовою економікою. 
Остання розглядається у системі складних суспільних відносин, від 
повноти врахування яких залежить ефективність функціонування 
механізму реалізації регіональної політики Української держави. 

Новим у складі цього механізму є необхідність врахування 
особливостей прикордонного і транскордонного співробітництва країн, у 
якому регіонам належить важлива роль. Це нова якість управління 
регіонами, оскільки в адміністративно-командній системі окремі регіони 
були, по суті, позбавлені можливості самостійно здійснювати 
зовнішньоекономічну діяльність. В умовах незалежної України та її 
геополітичних інтересів удосконалення механізму реалізації регіональної 
політики із урахуванням особливостей прикордонного і транскордонного 
співробітництва набирає дедалі більшого значення. Ці та інші складові 
механізму реалізації регіональної політики вперше у такому обсязі 
представлені у монографії, яка є результатом тривалих наукових 
досліджень. 

М. ДОЛІШНІЙ 



РОЗДІЛ 1 
НАУКОВІ ОСНОВИ 
МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

1.1. Базові економічні категорії —
методологічна основа механізму 
регіональної політики 

Людство здавна помітило тісний зв’язок між економічною теорією і 
господарською практикою. На цій підставі виник крилатий вислів: “яка теорія 
— така і практика”. Він підтверджує той факт, що теорія покликана 
аргументувати, вмотивовувати, освітлювати практику. Економічну науку, 
зокрема економічну теорію, називають світлоносною наукою. Нехтування її 
законами щоразу заводить у глухий кут, спричинює значні втрати, оскільки 
доводиться чинити і діяти навмання. “Економічна теорія — основа наукової 
політики” [1,12]. 

Щоб розробити чіткі та зрозумілі стратегії економічного розвитку, дійові 
механізми їхньої реалізації, потрібно, як справедливо твердять вчені, 
подолати “розруху в головах” [2, 88—89], тим більше, що така “розруха” 
особливо притаманна перехідним періодам суспільного розвитку. Так було 
завжди, так є й нині. Це тільки підтверджує той факт, що економічна теорія 
повинна постійно розвиватися, бо інакше економічне знання дійсності 
відставатиме від самої дійсності. Нині це можна проілюструвати на прикладі 
багатьох фактів, що свідчать про консерватизм економічного мислення і 
динамізм економічного життя. Саме це дедалі яскравіше демонструє 
відставання економічного марксодоксального знання від трансформаційно 
ринкових процесів в економіці України. 

Все зазначене вище підтверджують численні публікації, в тому числі й 
енциклопедичного характеру. Наприклад, у тритомній “Економічній 
енциклопедії” базові категорії економічної теорії з’ясовуються з 
матеріалістично-марксодоксальних позицій, характерних для економічної 
науки середини XIX ст. Щоб у цьому переконатися, потрібно нагадати про те, 
що базовими категоріями економічної теорії є такі поняття, як вартість, 
цінність, корис- 
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