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ВСТУП
Функціонування і розвиток регі�

ональних економічних систем не
може здійснюватися тільки на основі
ринкового саморегулювання. Полі�
тика державного невтручання неми�
нуче призводить, як свідчить світо�
вий досвід, до загострення різних
протиріч, здатних зруйнувати ціліс�
ність національної економіки і сус�
пільства. Тому турбота про просто�
рову організацію господарства краї�
ни є невід'ємною функцією будь�якої
держави, безумовним рефлексом її
самозбереження.

Характерні ознаки державного
регулювання регіонального розвит�
ку можна знайти в історії більшості
країн. Активізація діяльності держа�
ви у цій сфері відбиває розуміння
того, що без вирішення регіональних
проблем не можна досягти проголо�
шуваних урядами більшості розвине�
них країн національних цілей повної
зайнятості, поліпшення якості жит�
тя, справедливого розподілу до�
ходів, стабільного економічного
зростання тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідженню загальних теоре�
тико�методологічних підходів до ре�
гіонального розвитку на засадах ста�
лості та формуванню науково�при�
кладних засад удосконалення комп�
лексного механізму його регулюван�
ня протягом останнього часу при�
діляють увагу В. Мамонова, О. Ко�
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ротич та П. Бєлєнький. На пробле�
мах демократизації процесів на рег�
іональному рівні та їх впливу на роз�
будову системи територіальної ор�
ганізації влади і управління, взає�
модії державного регіонального уп�
равління з органами місцевого само�
врядування, запровадження Євро�
пейських стандартів регіонального
самоврядування концентрують ува�
гу С. Матвєєв, Р. Фрис, Т. Берегой,
Е. Топалова, ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити інструменти регіо�

нальної політики;
— обгрунтувати розбудову ра�

ціональних механізмів державної ре�
гіональної політики з позицій новіт�
ніх концепцій та теорій публічного
управління.

РЕЗУЛЬТАТИ
У здійсненні регулювання регіо�

нального розвитку беруть участь
тією чи іншою мірою всі державні
інститути, оскільки їхня діяльність
так чи інакше прив'язана до певної
території. Однак вирішення регіо�
нальних проблем, як правило, не є
для них основною функцією. Тому в
системі державного регулювання
регіонального розвитку доцільно
виділяти спеціалізовану регіонально
орієнтовану діяльність, яку назива�
ють регіональною політикою.

Забезпечення наукових підходів
при формуванні й реалізації регіо�
нальної політики вимагає чіткого об�

грунтування її теоретичних, методо�
логічних і методичних засад.

Аналіз наукової літератури свід�
чить про те, що існують суттєві роз�
біжності у тлумаченні змісту ре�
гіональної політики, формулюванні
її мети та завдань.

Перш ніж проаналізувати підхо�
ди різних авторів до розуміння заз�
наченого поняття, слід ще раз наго�
лосити, що в науці існують певні ви�
моги до визначення понять. Це, зок�
рема, об'єктивність, чіткість визна�
чення, завершеність пояснення. Не
менш важливою вимогою є катего�
рійна відповідність терміна і слова,
від якого він походить, що не можуть
належати до різних категорій. Вихо�
дячи з цього, можна дійти висновку,
що регіональна політика має означа�
ти, перш за все, політику, яка у виз�
наченні має бути уточнена ознаками,
що відрізняють її від інших видів по�
літики.

Український регіоналіст В.Симо�
ненко у монографії "Регионы Укра�
ны: проблемы развития" визначає ре�
гіональну соціально�економічну
політику як сукупність таких еконо�
мічних, правових і адміністративно�
організаційних засобів і методів, які
враховують і органічно пов'язують
між собою увесь комплекс загально�
державних і місцевих інтересів та
спрямовані в кінцевому результаті на
повноцінний і рівномірний розвиток
регіонів [8, с. 17]. Стратегічною ме�
тою такої політики вчений вважає
підвищення життєвого рівня насе�
лення регіонів країни на основі якіс�
ного покращення використання ре�
сурсного потенціалу регіонів, прин�
ципово нових підходів до розвитку
їхніх продуктивних сил, докорінної
зміни екологічної ситуації.

Недолік усіх цих визначень поля�
гає в тому, що автори досить вільно
тлумачать ключове слово "політика".
Адже далеко не всі заходи, що реа�
лізуються державою чи місцевими
органами влади, є вираженням прак�
тичного втілення певного виду по�
літики як системи дій, орієнтованих
на досягнення поставлених цілей.
Політика — це стратегічна лінія по�
ведінки держави в тих чи інших сфе�
рах суспільного життя. В даному ви�
падку мова йде про чітко окреслені
"правила гри" в стосунках між дер�
жавою та регіонами, які, з одного
боку, регламентували б її вплив на
регіональні процеси, а з іншого —
визначали норми поведінки самих
регіонів.

У своїх роботах науковці деякою
мірою ототожнюють регіональну
політику з державною регіональної
політикою, що також не зовсім ко�
ректно. Потрібно чітко розрізняти
поняття "регіональна політика" та
"державна регіональна політика".
Головним суб'єктом реалізації дер�
жавної регіональної політики є вик�
лючно держава, а у регіональній по�
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літиці відведений рівний статус усім
без винятку "гравцям" даної сфери
діяльності [6, с. 11].

С. Бугай зазначає: "Слово "дер�
жавна" у словосполученні "держав�
на регіональна політика" засвідчує
розуміння того, що розвиток регі�
онів не може бути повністю відданий
на відкуп регіональним органам уп�
равління" [1, с. 30]. І з цим треба по�
годитися, оскільки завжди зали�
шаться проблеми, де втручання дер�
жави буде обгрунтованим і необхід�
ним.

Виходячи з наведеного, можна
зробити висновок, що регіональна
політика — це більш широке понят�
тя, яке включає у тому числі і дер�
жавну регіональну політику. Також
можна зазначити, що регіональна
політика включає заходи будь�яких
суб'єктів господарювання, спрямо�
вані на забезпечення розвитку регі�
онів. А державна регіональна політи�
ка — це заходи держави.

Державна регіональна політика
постає як систематизована діяль�
ність, що пов'язана із визначенням
стратегії держави у сфері регіональ�
ного розвитку і взаємовідносин між
нею та іншими суб'єктами регіональ�
ної політики як її партнерів з метою
створення умов для комплексного і
збалансованого соціально�економі�
чного розвитку регіонів, забезпечен�
ня сталого і динамічного розвитку
країни.

Потрібно враховувати той прин�
циповий момент, що регіональні
інтереси можуть бути виражені опо�
середковано. Конкретним носієм
внутрішніх регіональних інтересів є
населення, що проживає в регіоні.
Проте кожен окремий житель регі�
ону може бути представником тру�
дового колективу, членом політич�
ної партії чи громадської організації.
І в якій би позиції він не виступав,
інтереси, що ним відстоюються, бу�
дуть відрізнятися від регіональних.
Отже, проблема суб'єктивізації рег�
іональної політики трансформуєть�
ся у проблему представництва інте�
ресів населення в органах публічної
влади різних рівнів, які, у свою чер�
гу, реалізуються через сформовані
ними виконавчі структури.

Таким чином, суб'єктами регіо�
нальної політики можуть виступа�
ти: окремі посадові особи (наприк�
лад, Президент України), Верховна
Рада України як законодавчий
орган, органи виконавчої влади усіх
рівнів, органи місцевого самовряду�
вання, окремі юридичні особи (ус�
танови, організації і підприємства),
громадські організації, асоціації ве�
ликого, середнього і малого бізне�
су. Варто зазначити, що роль неуря�
дових організацій у розробці та ре�
алізації регіональної політики в
демократичних державах є суттє�
вою і має тенденцію до постійного
зростання.

Відсутність чіткої обгрунтованої
державної і загалом регіональної
політики у перші роки незалежності
України стала одним із факторів за�
гострення соціально�економічних
диспропорцій. У науковій літературі
диспропорції визначаються як "по�
рушення необхідних співвідношень у
розвитку окремих підрозділів під�
приємств, територіальних, галузе�
вих, господарських (національного й
світового рівнів) комплексів. При�
кладом можуть бути диспропорції у
розвитку виробництва засобів ви�
робництва і предметів споживання,
виробництва і споживання (фаз
відтворення), інших складових еко�
номіки, внаслідок яких порушується
нормальний перебіг економічних
процесів. Розрізняють часткові дис�
пропорції (мають локальний, тимча�
совий характер) і загальні диспро�
порції (пов'язані з порушенням про�
цесу відтворення загалом, мають
тривалий характер). Форма вияву
часткових диспропорцій — дефіци�
ти або надлишки окремих товарів,
продовольчі, валютні, фінансові кри�
зи; загальних диспропорцій — еко�
номічні кризи в окремих країнах,
низці країн, в економіці світу зага�
лом" [2, с. 175].

Оскільки відтворювальні дис�
пропорції істотно впливають на со�
ціально�економічну ефективність
діяльності регіону, то велике значен�
ня має їх всебічне вивчення: виявлен�
ня причин, умов і факторів виникнен�
ня, класифікація, кількісна оцінка,
розробка дієвих механізмів подолан�
ня існуючих та усунення можливих
у майбутньому нерівностей розвит�
ку.

Значну кількість робіт вчені при�
святили оцінці соціально�економіч�
ного розвитку регіонів як інструмен�
ту, який дає підгрунтя для подальшо�
го вироблення державної регіональ�
ної політики.

В. Антонов та Л. Зайцева у своїх
роботах наводять методику визна�
чення стану депресивності регіонів,
яка ставить на меті виділити регіо�
ни, що мають низький рівень соц�
іально�економічного розвитку та
неспроможні самі вирішити свої
проблеми, і передбачає типізацію і
ранжування регіонів за сформова�
ною системою ключових показників
економічного і соціального розвит�
ку [1, с. 29].

Оцінкою соціально�економіч�
ного розвитку регіонів займається
велика кількість наукових органі�
зації, зокрема вони розробляють
методичні матеріали з оцінки окре�
мих складових економічного роз�
витку територій. Наприклад, не�
державний аналітичний центр
"Інститут реформ" розраховує
"Інвестиційний рейтинг регіонів
України". Існують розробки інсти�
туту "Схід — Захід", що пропону�
ють значну кількість показників,

які можна використовувати для
розробки паспорту території. Дер�
жкомстатом України разом із Ра�
дою по вивченню продуктивних сил
НАН України розроблено методи�
ку "Регіональний людський розви�
ток", адаптовану до національних
умов, яка забезпечує розрахунки
індексів людського розвитку регі�
онів України. Запропоновано ще
один методологічний підхід щодо
оцінки соціально�економічного
розвитку територій різних рівнів
управління, що дозволяє типізува�
ти і ранжувати регіони України, а
також адміністративно�територі�
альні одиниці за рівнем соціально�
економічного розвитку залежно
від впливу економічної, соціальної,
фінансової й екологічної складо�
вих.

М. Миколайчук обгрунтував ме�
тодичні підходи до оцінювання ста�
лого розвитку регіону, здійснив по�
рівняльний аналіз потенціалу регіо�
ну з позицій сталого розвитку, їх
реальних здобутків впродовж ос�
танніх років і дієвості влади у забез�
печенні ефективного використання
потенційних можливостей регіонів
[4, с. 12].

Однак, незважаючи на досить
вагомі теоретичні напрацювання, ще
не можна стверджувати, що розроб�
лено адекватну модель оцінювання
соціально�економічного розвитку
територій, яка дала б можливість
відображати реальну соціально�еко�
номічну складову розвитку відпові�
дних регіонів.

Просторові розходження у за�
безпеченні ресурсами, рівні еконо�
мічного розвитку і якості життя на�
селення, інфраструктурної оснаще�
ності, в екологічному стані середо�
вища, гостроті національних і соц�
іальних конфліктів притаманні прак�
тично всім країнам незалежно від
їхніх позицій у світі. Водночас оче�
видно, що цілі й завдання регіональ�
ної політики (так само, як і її форми
і методи) різних держав не можуть
повністю збігатися і варіюють у до�
сить широких межах. Разом з тим,
існують загальні генералізовані цілі,
властиві регіональній політиці прак�
тично усіх без винятку країн, що її
реалізують. Це, насамперед:

1) створення і зміцнення єдино�
го економічного простору і забезпе�
чення економічних, соціальних, пра�
вових і організаційних основ дер�
жавності (об'єктивно зумовленої
децентралізації в унітарних держа�
вах, федералізму в поліетнічних фе�
деративних державах);

2) відносне вирівнювання умов
соціально�економічного розвитку
регіонів;

3) пріоритетний розвиток регі�
онів, що мають особливо важливе
стратегічне значення для держави;

4) максимальне використання
природних, у т.ч. ресурсних, особли�
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востей регіонів;
5) запобігання забрудненню на�

вколишнього середовища, екологіза�
ція регіонального природокористу�
вання, комплексний екологічний за�
хист регіонів тощо.

Слід погодитися з думкою угор�
ського вченого Д.Горвата, що основ�
не завдання і роль регіональних ор�
ганів управління якраз і полягає в
координації дій учасників цих про�
цесів, створенні необхідних умов для
співпраці та забезпеченні співробіт�
ництва [5, с. 66].

Сучасна парадигма регіональної
політики в Європі полягає у її ро�
зумінні як сфери потенційної інтер�
венції держави, саме тому вживаєть�
ся термін "державна регіональна
політика", її класичними пріоритета�
ми є просторове спрямування еконо�
мічної діяльності держави, розбудо�
ва інфраструктури, стимулювання
приватного сектора щодо розміщен�
ня підприємств у певних регіонах,
фінансові заохочення підприємств,
"м'які" заходи підтримки розвитку,
зокрема — підтримка розвитку на�
вчально�консультаційної та бізнесо�
вої інфраструктури.

У країнах, що розвиваються, ре�
гіональна політика вимагає залучен�
ня до господарського обігу нових
ресурсів, інтеграції різних просторів
у єдиний національний ринок, по�
м'якшення протиріч між містом і се�
лом, регулювання процесу урбані�
зації тощо. Тут чітко прослідкову�
ються дві контрастні тенденції в ре�
гіональному розвитку, що виража�
ються через взаємини "центр — пе�
риферія" (розвиток "згори") і за до�
помогою "внутрішньопериферійних
дифузій" (розвиток "знизу"). Багато
в чому це є наслідком саме слабороз�
виненості, оскільки найбільш ефек�
тивне сполучення (злиття) обох на�
прямів регіональної політики — і
"згори", і "знизу". Про це з усією оче�
видністю свідчить досвід Індії, Бра�
зилії, Мексики, інших країн [7, с. 23].

В орбіту регіональної політики
включаються такі основні моменти,
як:

— співвідношення і взаємодія го�
ловних рушійних сил регіонального
розвитку: соціально�економічних
укладів і секторів (державного, при�
ватного, акціонерного, кооператив�
ного, змішаного тощо);

— баланс внутрішніх — зовнішніх
факторів і засобів регіонального
розвитку;

— співвідношення національно�
го (загальнодержавного) і регіональ�
ного аспектів розвитку, центрально�
го і регіонального рівнів управління
економікою (рівень регіональної ав�
тономії, ступінь централізації плану�
вання і управління);

— відношення до завдання опти�
мізації регіональних пропорцій,
підйому економіки відсталих ра�
йонів, освоєння нових територій і

природних ресурсів тощо [7, с. 23].
Вчені слушно звертають увагу на

те, що, зважаючи на природу регіо�
нальних процесів, держава зобов'я�
зана виробити чітку політику дій
щодо розвитку всіх сфер суспільно�
го життя. Таким чином, за напряма�
ми регіональну політику можна по�
ділити на соціальну, промислову, аг�
рарну, екологічну, гуманітарну, на�
уково�технічну. Відповідно деякі з
цих видів мають кілька елементів як
порівняно самостійних напрямів ре�
гулювання важливих територіальних
процесів. Структурну схему держав�
ної регіональної політики запропо�
новано М. Долішним [6, с. 20]. На�
приклад, у рамках регіональної соці�
альної політики можна виділити по�
літику соціального захисту, житло�
ву, демографічну, урбаністичну, рек�
реаційну, політику зайнятості.
Структурними компонентами регіо�
нальної гуманітарної політики є:
етно�національна, культурна, освіт�
ня, міжконфесійна тощо.

Важливою передумовою реалі�
зації даної державної політики є
чітке визначення меж її дії. Так, дер�
жавна регіональна політика покли�
кана забезпечувати стимулювання та
збалансованість розвитку регіонів,
їх територіальну єдність і цілісність,
збереження єдиного загальнодер�
жавного економічного простору і
дотримання загальних "правил гри"
на цьому просторі [3, с. 51]. Для до�
сягнення даних цілей державна по�
літика регіонального розвитку має
забезпечувати координацію і конт�
роль виконання заходів, спрямова�
них (винятково!) на забезпечення
соціально�економічного розвитку
територій.

До інструментів регіональної
політики відносяться способи і засо�
би, що використовує держава для
вирішення регіональних проблем, а
саме: податкові пільги, субвенції,
кредити, державні замовлення тощо,
специфічні для кожної країни. Реа�
лізація регіональної політики перед�
бачає розробку відповідних доку�
ментів, покликаних визначати ос�
новні напрями соціально�економіч�
ного розвитку території. До них
відносять короткостроковий, серед�
ньостроковий і довгостроковий про�
гнози, окремі цільові програми щодо
найбільш актуальних проблем. Ці
документи не мають директивного
характеру, а відображають лише си�
стематизоване уявлення про ймові�
рний стан економіки регіону в перс�
пективі. Такий погляд у майбутнє
дозволяє припустити характер і мас�
штаби можливих проблем, завчасно
підготуватися до їх вирішення.

Метою регіональної соціальної
політики держави є підвищення доб�
робуту і задоволення потреб жит�
тєдіяльності всього населення.
Здійснення соціальної політики
значною мірою знаходиться у безпо�

середній залежності від економічних
можливостей країни, тієї частини на�
ціонального доходу, що виділяється
на споживання. Соціальна політика
держави і регіону має загальну еко�
номічну і правову основу, поклика�
ну забезпечити реалізацію прав і
інтересів громадян держави. Завдан�
ня сучасної регіональної політики у
соціальній сфері — забезпечення
достатнього рівня добробуту в кож�
ному регіоні, створення приблизно
однакових життєвих можливостей
для всіх громадян. Регіональна со�
ціальна політика покликана запобі�
гати небажаній міграції населення,
послабити внутрішнє соціальне на�
пруження, зберегти цілісність і єд�
ність країни [7, с. 27].

Кожний етап еволюційних пере�
творень ставить перед суспільством
нові завдання щодо управління соц�
іально�економічними процесами.
Саме тому постійне вдосконалення
механізмів регулювання регіональ�
ного життя — явище закономірне,
яке повинно адекватно відображати
пріоритети сучасної внутрішньої
політики. Якщо не піддавати сумні�
ву тезу про те, що скільки існує внут�
рішня політика держави, стільки й
існуватиме регіональна політика
(звичайно, змінюватимуться її пріо�
ритети та механізми реалізації), то,
очевидно, бачення її мети у ство�
ренні систем управління регіонами є
помилковим.

Постановка питання про необ�
хідність вирівнювання соціально�
економічного розвитку регіонів є
цілком слушною. Адже побудова
соціальної держави, проголошеної
Конституцією України, по своїй суті
означає забезпечення однакових
життєвих стандартів для всіх грома�
дян держави, незалежно від місця їх
проживання [2, с. 24].

Стратегія вирішення цієї пробле�
ми передбачає кілька можливих ва�
ріантів. Перший, коли штучно галь�
мується прогрес більш високорозви�
нених регіонів задля поступового
піднесення до їхнього рівня відста�
лих, можна відкинути без додатко�
вих пояснень як неприйнятний. Дру�
гий варіант, який полягає в застосу�
ванні механізмів державної підтрим�
ки депресивних територій, є цілком
реальним і апробованим багатьма
країнами світу напрямом регіональ�
ної політики. Проте такий шлях еко�
номічного вирівнювання може при�
звести до порушення принципу со�
ціальної справедливості, що в наших
умовах є прямою загрозою сус�
пільній стабільності. В основі третьо�
го варіанта лежить принцип загаль�
нонаціональної ефективності, коли
зусилля держави спрямовуються на
підтримку більш розвинутих регі�
онів, за рахунок цього забезпечу�
ється економічне зростання країни.
Але тоді у протиріччя з державними
інтересами вступають місцеві інтере�
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си відсталих територій. Тобто пору�
шується баланс інтересів, який є
важливою умовою ефективності ре�
гіональної політики і соціально�по�
літичної стабільності [2, с. 24].

Проте, найбільш прийнятним та
коректним для усіх регіонів України
буде підхід, за яким ініціатива щодо
забезпечення соціально�економіч�
ного розвитку буде в компетенції та
під відповідальністю місцевих ор�
ганів влади, а держава, у свою чергу,
буде створювати сприятливі умови
для здійснення господарської діяль�
ності на усіх територіях, та спеціаль�
но підтримувати депресивні тери�
торії, ті, що самостійно неспроможні
вирішити назрілі власні проблеми.

У поліетнічних державах регіо�
нальна політика має сутнісні етносо�
ціальну і етнокультурну складові.
Вона має бути спрямована на забез�
печення конституційних, політич�
них, економічних і соціальних прав
усіх народів і етнічних груп. Її важ�
ливим завданням є сприяння збере�
женню культурних традицій етніч�
них спільнот, регулювання міграцій�
них процесів тощо.

У методологічному відношенні
регіональну політику варто вважати
економічною функцією держави,
щоправда з уточненням, що еконо�
мічний розвиток не є самоціллю, а
умовою всебічного соціального,
культурного і ширше — духовного
розвитку суспільства.

У контексті інтеграційних про�
цесів можуть виникнути заперечен�
ня подвійного характеру: з одного
боку, регіональна політика включає
заходи, що проводяться місцевою
адміністрацією; з іншого — в умовах
західноєвропейського інтеграційно�
го союзу (Загального ринку — ЄС)
регіональна політика стає, немовби
наддержавною економічною функ�
цією. Насправді жодного протиріч�
чя тут немає, оскільки заходи місце�
вої адміністрації зазвичай не супере�
чать цілям, встановленим національ�
ним урядом, і базуються на відпо�
відній державно�правовій основі, а
"наднаціональність" регіональної
політики західноєвропейських дер�
жав дуже умовна. Її цілі й методи ре�
алізації не суперечать економічним
інтересам усіх членів співтовариства,
а саме це співтовариство певною
мірою може розглядатися як прооб�
раз майбутнього державного утво�
рення [5, с. 29].

Зв'язок між економічною страте�
гією і регіональною політикою про�
стежується на багатьох каналах.
Наприклад, уряди високорозвине�
них країн Заходу, проводячи дер�
жавну лінію, спрямовану на всіляке
зниження рівня безробіття, концен�
трують свою увагу на регіонах з
найменшою зайнятістю населення.
Багато слаборозвинених держав, ре�
алізуючи у попередні роки стратегію
імпортозамінної індустріалізації

(заснованої на ідеях ослаблення за�
лежності від західних центрів), про�
водили політику концентрації об�
робної промисловості, адміністра�
тивних функцій і управлінського
апарату в обраних ареалах, особли�
во столичних і портових центрах.
(звичайно, подібна стратегія аж ніяк
не сприяла усуненню і без того
різких територіальних диспропорцій
в економіці країн, що розвиваються,
але, з іншого боку, сам процес нагро�
мадження капіталу в одному чи
кількох центрах — закономірний ре�
зультат реалізації теорії стадій зро�
стання — У. Ростоу) [7, с. 29—30].

Вона випливає з економічних пе�
ретворень і структурної перебудови
економіки, міжрегіональних розхо�
джень у рівні життя населення, дина�
міки виробничих показників, фінан�
сової ситуації тощо. У ході рефор�
мування економіки відбувається роз�
шарування регіонів за основними
параметрами, що характеризують
соціально�економічну ситуацію і
глибину економічних реформ, вини�
кають приховані канали територі�
ального перерозподілу ресурсів, пе�
редусім фінансових. У результаті цих
процесів у одних регіонах може на�
стати деградація всієї соціально�еко�
номічної сфери при відносно при�
скореному розвитку інших регіонів.
Такі контрасти в регіональному роз�
витку зумовлюють загострення соц�
іальної напруженості, поглиблення
політичної кризи, посилення міжре�
гіональних конфліктів. У результаті
все це сповільнює темпи економічних
реформ у країні в цілому. Активна
регіональна політика може і повин�
на протидіяти цим тенденціям [7, с.
30].

В умовах перехідного періоду до
ринкової економіки регіональна
політика дуже динамічна. При не�
вдачі в економіці загальнодержавний
рівень намагається перекласти від�
повідальність на керівників регіонів.
І навпаки, за дієвого ринкового ме�
ханізму він ставить під сумнів не�
обхідність регіональної політики як
такої, і це виявляється, насамперед,
в економічних аспектах. Це суб�
'єктивний підхід до феномена регіо�
нальної політики; поряд з ним існу�
ють і об'єктивні причини різного
ставлення центру до регіонів, що
проводять різну економічну політи�
ку. Очевидно, в одних регіонах з
боку держави досить підтримувати
загальноправове середовище для
становлення ринкової економіки, в
других потрібно стимулювати рух до
ринку, а в третіх необхідні еконо�
мічні методи впливу на економічну
політику в регіоні як допомога у
здійсненні реформ.

ВИСНОВКИ
У цілому поки що зроблено лише

перші кроки у напрямі обгрунтуван�
ня розбудови раціональних ме�

ханізмів державної регіональної
політики з позицій новітніх кон�
цепцій і теорій публічного управлін�
ня, а також дослідження загальних
теоретико�методологічних засад
здійснення державно�управлінсько�
го впливу на регіональний розвиток.

Тим часом нинішній етап (почи�
наючи з кінця ХХ ст.) розвитку уп�
равлінської думки характеризуєть�
ся, насамперед, постановкою в центр
уваги проблем стратегічного управ�
ління, демократизації управління,
визначення соціальної відповідаль�
ності менеджменту, управління за
концепцією маркетингу, принципо�
вою зміною теоретико�методологіч�
них засад; інтернаціоналізацією
теорії і практики управління. Форму�
ються теорії і концепції, що відобра�
жають найновіші тенденції у розвит�
ку галузі науки державного (і шир�
ше — публічного) управління: кон�
цепції New public management і
"Governance", нова інституційна те�
орія, мережева концепція державно�
го управління і політики (публічно�
го управління), синергетичний підхід
в публічному управлінні, ін.

Література:
1. Бугай С. Агентства регіональ�

ного розвитку в Україні. Становлен�
ня та перспективи / Бугай С., Лен�
дьел М., Кіш Є. та ін. — Київ.; Центр
Ін�ту Схід�Захід; К.: Вид�во "Мілен�
іум", 2002. — 302 с.

2. Долішній М.І. Регіональна
політика на рубежі ХХ�ХХІ століть:
нові пріоритети: монографія / За ред.
М.І. Долішного. — Київ: видавницт�
во "Наукова думка", 2006. — 511 с.

3. Матвеев С.О. К вопросу о
формировании концепции регио�
нального кластера в современной
экономической регионалистике /
С.Матвеев // Науковий вісник. —
Одеса: ОДЕУ, 2007. — №1 (8). — С.
46—53.

4. Миколайчук М.М. Формуван�
ня системи порівняльної оцінки тру�
дового потенціалу підприємств рег�
іону / М.Миколайчук // Коммуналь�
ное хозяйство городов. — Харків,
2006. — Вип. 68. — С. 7—14.

5. Регіональна політика в країнах
Європи: Уроки для України / Київ,
центр Ін�ту Схід�Захід; за ред. С.Мак�
сименка. — К.: Логос, 2000. — 171 с.

6. Регіональна політика: методо�
логія, методи, практика / НАН Ук�
раїни, Інститут регіональних дослі�
джень; відп. ред. акад. М.Долішній.
— Львів, 2001. — 700 с.

7. Регіони України: проблеми та
пріоритети соціально�економічного
розвитку: монографія / За ред. 3.С.
Варналія. — К.: Знання України,
2005. — 498 с.

8. Симоненко В.К. Регионы Ук�
раины: проблемы развития / В.К. Си�
моненко. — К.: Наук. думка, 1997. —
263 с.
Стаття надійшла до редакції 19.04.2010 р.


