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Бєлікова Н. В. теоретичні аспекти формування світоглядної платформи реформування економіки регіонів України
Метою статті є формування світоглядної платформи реформування економіки регіонів України на базі теорій, концепцій, підходів й методів до-
слідження закономірностей економічного розвитку країн та їх регіонів. Обґрунтовані теоретичний базис та методичне забезпечення розробки 
механізму реформування економіки;  доцільність використання певних економічних теорій, а також кількісних та якісних методів дослідження 
реформування економіки країни та її регіонів. Визначено вимоги для формування світоглядної платформи реформування економіки регіонів краї-
ни. Розглянуто здобутки філософських дисциплін, що покладені в основу формування світоглядної платформи реформування економіки: філософ-
ської антропології (екзистенціалізму) як вчення про природу (сутність) людини; соціальної теорії та сформованої в її рамках інституціональної 
теорії; філософії економіки; концепції та ідеї філософії історії. Обґрунтовано теоретичний базис досліджень реформування економіки України та 
її регіонів, який складається з таких складових: реформування моделі економіки країни в цілому; реформування моделі економіки окремого регіону; 
реформування моделі економіки регіону як складової національної економіки; реформування моделі економіки країни та її регіонів.
Ключові слова: реформування економіки, регіон, соціально-економічний розвиток, теорія, концепція, світоглядна платформа.
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 16. 
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Беликова Н. В. Теоретические аспекты формирования мировоззрен-
ческой платформы реформирования экономики регионов Украины

Целью статьи является формирование мировоззренческой платфор-
мы реформирования экономики регионов Украины на базе теорий, кон-
цепций, подходов и методов исследования закономерностей экономиче-
ского развития стран и их регионов. Обоснованы теоретический базис 
и методическое обеспечение разработки механизма реформирования 
экономики; целесообразность использования определенных экономиче-
ских теорий, а также количественных и качественных методов иссле-
дования реформирования экономики страны и ее регионов. Определены 
требования для формирования мировоззренческой платформы рефор-
мирования экономики регионов страны. Рассмотрены достижения 
философских дисциплин, которые положены в основу формирования 
мировоззренческой платформы реформирования экономики: фило-
софской антропологии (экзистенциализма) как учения о природе (сущ-
ности) человека; социальной теории и сформировавшейся в ее рамках 
институциональной теории; философии экономики; концепции и идеи 
философии истории. Обоснован теоретический базис исследования 
реформирования экономики Украины и ее регионов, который состоит 
из таких составляющих: реформирование модели экономики страны в 
целом; реформирование модели экономики отдельного региона; рефор-
мирование модели экономики региона как составляющей национальной 
экономики; реформирование модели экономики страны и ее регионов.
Ключевые слова: реформирование экономики, регион, модель, соци-
ально-экономическое развитие, теория, концепция, мировоззренче-
ская платформа.
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Bielikova N. V. Theoretical Aspects of Developing the Ideological Platform 

for Reforming the Economy of Regions of Ukraine
The article is concerned with developing the ideological platform for reform-
ing the economy of regions of Ukraine on the basis of theories, conceptions, 
approaches and methods of research of regularities in the economic develop-
ment of countries and their regions. The article substantiates both theoreti-
cal basis and methodological support for developing a economic reforming 
mechanism; expediency of use as to certain economic theories as well as 
quantitative and qualitative research methods as to reforming the economy 
of country and its regions. Requirements for development of the ideologi-
cal platform of reforming the economy of the country's regions have been 
defined. The article considers achievements of philosophical disciplines that 
form the basis for developing of the ideological platform of economic reform-
ing: philosophical anthropology (existentialism) as doctrine about the human 
nature (essence); social theory and the institutional theory, developed on the 
basis of the latter; philosophy of economics; conceptions and ideas of the phi-
losophy of history. The theoretical basis of studying the economic reforming 
in Ukraine and its regions has been substantiated, which consists of the fol-
lowing components: reforming the model of country's economy as a whole; 
reforming the model of a particular region's economy; reforming the model 
of region's economy as a component of the national economy; reforming the 
model of economy of country and its regions.
Keywords: reforming the economy, region, model, socio-economic develop-
ment, theory, conception, ideological platform.
Fig.: 2. Tabl.: 1. Bibl.: 16. 
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Активізація процесів реформування економіки 
України та її регіонів, яка спостерігається з по-
чатку 2014 р., потребує адекватного теоретич-

ного забезпечення. Кризовий стан національної еконо-
міки, що мав затяжний характер у 90-х рр. ХХ століття 
й охопив практично увесь трансформаційний період, 
провідні вітчизняні економісти ідентифікують як сис-
темну структурну кризу. У ході реалізації економічних 

реформ до теперішнього часу не вдалося комплексно 
вирішити проблеми її подолання. Це свідчить про наяв-
ність багатьох системних помилок, що були допущенні 
реформаторами як з точки зору розуміння сутності та 
змісту економічних реформ, так і щодо їх теоретико-
методичного забезпечення. 

Проблеми економічних реформ і пов’язаних із 
ни ми трансформацій у контексті переходу України до 
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V – VI технологічних укладів, структурної перебудови 
економіки на основі широкого впровадження неоінду-
стріальних виробництв докладно представлені в робо-
тах М. Кизима [1, 2] та В. Хаустової [1–4]. Особливості 
формування системи економічної безпеки країни та ві-
дображення у ній сучасних трендів розвитку економіки 
проаналізовані в роботі І. Губарєвої [5]. У рамках науко-
вих підходів, спрямованих на дослідження структурної 
перебудови економіки України та її регіонів, представ-
лених у працях М. Долішнього [6], І. Лукінова [7], С. До-
рогунцова [8] та ін., розглянуті напрями організаційно-
економічного механізму формування програми струк-
турної перебудови національної економіки на основі 
переходу до структурно-інноваційної моделі економіч-
ного зростання в посттрансформаційному періоді. 

У роботах Л. Бальцеровича [9], С.-Е. Баї [10], С. Лі 
[11] та ін. представлено аналіз зарубіжного досвіду про-
ведення економічних реформ, здійснено спроби обґрун-
тувати найбільш ефективну стратегію їх реалізації у часі. 

Проте єдиного комплексного підходу до форму-
вання теоретичного забезпечення реформування еко-
номіки України та її регіонів не вироблено. 

Отже, у процесі реформування моделі еконо-
міки постає завдання розробки світоглядної 
платформи реформування економіки України 

та її регіонів, яка б поєднувала розробки провідних 
вітчизняних і зарубіжних економістів, спрямовані на 
дослідження практики здійснення економічних ре-
форм в Україні, інших країнах світу, а також окремих 
регіонах; була здатна відображати об’єктивну логіку 
розгортання процесів реформування в часі та еконо-
мічному просторі, включаючи його галузеве та тери-
торіальне вимірювання.

Метою даної статті є аналіз теорій, концепцій, 
підходів й методів дослідження закономірностей еконо-
мічного розвитку країн та їх регіонів, а також формуван-
ня на їх основі світоглядної платформи реформування 
економіки регіонів України. 

Теоретичне обґрунтування та методичне забез-
печення процесів реформування економіки 
України та її регіонів залежать від цілей, змісту 

та послідовності розв’язання завдань, спрямованих на 
вирішення конкретної практичної проблеми. 

Очевидно, що доцільність використання певних 
економічних теорій, наведених на рис. 1, а також кіль-
кісних та якісних методів дослідження реформування 
економіки країни та її регіонів має бути обґрунтована у 
відповідності до таких вимог:
 наявність зв’язку між обраними теоріями та 

методами і результатами, що були отримані в 
ході їх використання;

 можливість поглибленої економічної інтерпре-
тації результатів наукових розробок у рамках 
певного теоретико-методичного базису;

 бачення напрямів практичного використання 
результатів дослідження в ході реформування 
економіки країни та її регіонів.

Процеси реформування економіки країни та її регіо-
нів є складними та багатогранними. Це обумовлює необхід-
ність використання міждисциплінарного підходу та комбі-
нування спеціальних методів дослідження з абстракт ними, 
що базуються на широкому застосуванні засобів формалі-
зації, включаючи математичне моделювання. 

Вирішення проблематики наукового обґрунтуван-
ня теоретичного базису та методичного забезпечення 
реформування економіки України та її регіонів можливе 
лише за умов:
 розуміння сутності сучасних теоретичних на-

працювань в економіці, а також структури й 
типології загальної системи сучасних методів 
та моделей, що є найбільш адекватними до цієї 
сфери наукових пошуків;

 узагальнення досягнень та виявлення взаємо-
зв’язків між здобутками різних наукових шкіл, 
представники яких проводили дослідження 
процесів реформування економіки в України та 
інших країнах світу;

Філософія
економіки 

Філософія
історії  

Соціальна філософія
(філософія права) 

Філософська
антропологія  

Світоглядна платформа  

Теоретичний базис
розробки механізму

реформування економіки 

Методичне забезпечення
розробки механізму

реформування економіки 

Рис. 1. Світоглядна платформа реформування економіки країни та її регіонів
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 надання переваги тим теоріям, методам і мо-
делям, які дають конструктивні результати, що 
не тільки пояснюють сутність та взаємозв’язок 
між змінами соціально-економічної ситуації 
в країні та її регіонах під впливом проведених 
реформ, а й мають суттєве значення для про-
гнозування, розробки стратегії та проектуван-
ня подальших реформ.

У теперішній час не існує єдиної теорії та загаль-
новизнаної систематизації наукових методів досліджен-
ня процесів реформування економіки в країнах світу. 
Іншими словами, теоретичний базис і методичний ін-
струментарій (усі діючі та потенційно можливі для за-
стосування моделі та методи) не структуровані та не 
мають повного систематизованого опису. За таких умов 
обґрунтування теоретичного базису та методичного за-
безпечення реформування економіки України та її регіо-
нів суттєво залежить від світоглядної платформи. Сві-
тоглядну платформу пропонується формувати під впли-
вом філософських уявлень, теорій, течій та здобутків 
певних філософських дисциплін, перш за все соціальної 
філософії, філософської антропології, напрацювань фі-
лософії економіки та філософії історії. 

Значимість світоглядної платформи для наукового 
обґрунтування процесів реформування економіки Украї-
ни та її регіонів суттєво зростає зараз, коли реформи ви-
ступають як ключовий засіб вирішення внутрішніх про-
тиріч, породжених системою суспільно-економічних 
відносин, що склалася у державі за роки незалежності. 

Розглянемо здобутки філософських дисциплін, 
що покладені в основу формування світоглядної 
платформи реформування економіки. 
1. Напрацювання філософської антропології (ек-

зистенціалізму) як вчення про природу (сутність) люди-
ни сприяють розумінню таких спонукальних моментів у 
її життєдіяльності, як прагматизм, структуралізм, гли-
бинні психоемоційні мотивації суспільної й виробничої 
діяльності та їх трансформації у часі під впливом гло-
бальних економічних змін. Усе це в комплексі формує 
культуру й відносини людини з природою та суспіль-
ством, висвітлює її роль в ініціації, програмуванні та 
реалізації реформ, які мають враховувати, що «свобода, 
невизначеність, спонтанність, можливість – необхідні 
умови людського існування, розвитку людської приро-
ди» [12, с. 763]. 

2. Реформування економіки країни та її регіонів 
здійснюється шляхом удосконалення або утворення но-
вих інститутів, перш за все тих, що належать до законо-
давчого поля держави – нових законів або поліпшення 
діючих законодавчих актів. Ще за Г. Гегелем [13] філосо-
фія права розглядалася як форма соціальної філософії, 
яка займається дослідженням та обґрунтуванням су-
спільного й державного устрою. Роль філософії права та 
її вплив на формування світоглядної платформи рефор-
мування економіки країни та її регіонів визначаються 
гуманітарними цілями реформ: 
 підвищення рівня та якості життя населення в 

усіх регіонах країни;

 подолання деструктивних тенденцій у форму-
ванні людського капіталу;

 послаблення впливу чинників можливих соці-
альних конфліктів у проблемних регіонах.

Соціальна філософія висвітлює значення суспіль-
них норм поведінки людини, від яких суттєво залежить 
рівень сприйняття реформ населенням та ефективність 
їх реалізації. 

Слід підкреслити, що вагомі здобутки соціології 
як науки були отримані під час утворення невідо-
мих у докапіталістичних суспільствах соціальних 

структур. Зокрема в роботах М. Вебера [14] розгляда-
ються проблеми суспільного життя на етапі розбудови 
індустріального суспільства, коли швидко руйнувалися 
старі інститути й конструювалися нові, тому що еконо-
міка та суспільство ставали більш складними система-
ми. Ці нові системи не мали визначених законів свого 
розвитку, ще не ясними були чинники економічного 
зростання та фактори подолання соціальної пасивності 
людини шляхом розвитку вільної економічної діяльно-
сті й підприємництва. 

У теперішній час соціальна філософія (філософія 
права) сприяє розкриттю сутності реформ як правових 
нововведень, висвітлює їх взаємодію із соціальними та 
економічними структурами, характеризує загальні на-
прями розвитку державного устрою, а також структурні 
зрушення в економіці та у соціумі. 

3. Результати досліджень проблематики філосо-
фії економіки є найбільш затребуваними при форму-
ванні світоглядної платформи реформування економі-
ки країни та її регіонів. Здобутки філософії економіки 
сприяють поглибленню визначення основ економічного 
життя в його тлумаченні як однієї з базових сфер буття 
і кожної окремої людини, і суспільства в цілому. За до-
помогою філософських категорій і принципів філософія 
економіки висвітлює явища, феномени та процеси, що 
відбуваються в суспільстві. 

У контексті проблематики формування світогляд-
ної платформи реформування економіки країни та її 
регіонів особливе значення має філософське трактуван-
ня співвідношення нормативного та позитивного спря-
мувань у розвитку економічних теорій. З одного боку, 
є очевидним, що процеси реформування економіки 
нерозривно пов’язані з реалізацією певних заходів, що 
забезпечують зміни поточного соціально-економічного 
стану країни та її регіонів й наближують модель еконо-
міки країни до певного ідеального або еталонного стану. 
Конструюванню еталонної моделі економіки присвяче-
ні дослідження, що мають нормативну спрямованість 
й генерують нове знання про те, якою має бути модель 
економіки у суспільстві майбутнього. 

З іншого боку, проведені дослідження процесів ре-
формування економіки України та інших країн світу сфор-
мували нове позитивне знання про причини та наслідки, 
загальні тенденції та закономірності перебігу подій, що 
витікають внаслідок проведених реформ. Це знання до-
зволило доповнити наукові здобутки теорій реформу-
вання. Водночас позитивне знання, яке продукується 
шляхом ретроспективного аналізу процесів реформуван-
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ня економіки і надає нову або уточнює інформацію про 
сутність, зміст, характеристики, класифікацію реформ, 
що вже відбулися, характеризує лише ті процеси, явища, 
ситуації та феномени, які стали реа льністю. Ця інформа-
ція є необхідною, але недостатньою (ні якісно, ні кількіс-
но) для того, щоб розробити науково обґрунтоване нове 
знання про «ідеальну» або «еталонну» модель економіки, 
бо її на теперішній час не існує в реальності. 

Отже, у контексті реформування усіх складових 
українського суспільства і, перш за все, компонент мо-
делі економіки України та її регіонів, позитивне знання 
формує уяву про закономірності перебігу процесів ре-
формування у часі та економічному просторі.

4. Концепції та ідеї філософії історії визначають 
глобальні проблеми історичного розвитку людства та 
сучасні особливості цивілізації. Важливе значення у 
формуванні світоглядних спрямувань при обґрунтуван-
ні теоретичного базису та методичного забезпечення 
реформування економіки має теорія прогресу та ідеї 
щодо єдності історичного процесу та різноманіття його 
форм у різних країнах та їх регіонах. 

Таким чином, здобутки філософії історії мають 
суттєве значення при формуванні бачення «еталонної» 
майбутньої моделі українського суспільства та його най-
важливішої складової – моделі економіки країни та її ре-
гіонів. Таке бачення утворюється під впливом закономір-
ностей суспільного прогресу з урахуванням історичних 
особливостей розвитку унітарної України та її регіонів. 

Проведені дослідження показали, що значимість 
здобутків науковців у сфері філософських дис-
циплін суттєво зростає у теперішній час, коли 

реформи в Україні та її регіонах відбуваються на загаль-
ному фоні розгортання в часі та економічному просторі 
глобальних змін. Ці зміни характеризуються як перехід 
від індустріальної до постіндустріальної стадії соціально-
економічного прогресу суспільства, як еволюція еконо-
мічної цивілізації до постекономічної, як трансформація 
«людини економічної» в «людину пост економічну». Іг-
норувати ці зміни при розробці стратегії реформування 
економіки України та її регіонів не можна, бо це призве-
де до суттєвого відставання нашої країни від провідних 
держав світу, і таке відставання стане незворотним. 

На сучасному етапі соціально-економічного роз-
витку України та її регіонів значною мірою зростає роль 
соціальних та інституціональних аспектів реалізації еко-
номічних реформ у суспільстві. Проблематика подаль-
шого проведення реформ в Україні суттєво ускладню-
ється, що потребує поглиблення наукових досліджень у 
цій сфері. Це пояснюється такими обставинами:

1. Відсутні несуперечливої системи позитивного та 
нормативного наукового знання про напрями, рушійні 
сили, джерела прискорення подальшого розвит ку Укра-
їни та інших країн світу в постіндустріальному періоді 
розвитку. У трансформаційному періоді на основі ви-
користання нормативного знання для України та інших 
постсоціалістичних країн при проведенні реформ етало-
ном моделі визначалася ринкова економіка. В історично-
му плані було накопичено досвід і позитивне знання щодо 
побудови різних моделей соціально-економічного розви-

тку країн з ринковою економікою. Докладний аналіз та-
кого досвіду викладено в роботі Б. Гаврилишина [15]. 

Отже, у перехідному періоді в розпорядженні 
суб’єктів проведення ринкових реформ були 
зрозумілі критерії, яким мала відповідати еко-

номічна система країни після її реформування. У тепе-
рішній час перехід країн світу до постіндустріального 
суспільства має суперечливий характер. 

З одного боку, в ряді досліджень наголошується, 
що в постіндустріальному суспільстві промисловість 
має залишатися однією з провідних галузей національ-
ної економіки. На Всесвітньому економічному форумі 
в Давосі (січень 2016 р.) обговорювалися питання щодо 
розгортання четвертої промислової революції та її 
впливу на розвиток світової економіки. 

У роботах М. Кизима, І. Лукінова, В. Хаустової [1–4, 
7] проаналізовано перспективи подальшого розвит ку 
індустріального виробництва у ХХІ ст. Ці перспективи 
пов’язуються з інноваціями і проведенням економічних 
реформ, які забезпечують «реіндустріалізацію», «нову 
індустріалізацію», «неоіндустріалізацію». Так, напри-
клад, В. Хаустова, дослідивши напрацювання зарубіж-
них та українських економістів, отримала висновок, що 
вказані вище терміни є тотожними й визначають такий 
стан економіки країни, за якого в ній превалює про-
мисловий сектор на базі інноваційного розвит ку вироб-
ництв VI технологічного укладу [16].

Дослідження процесів реформування економіки 
країни та її регіонів, враховуючи їх комплексний харак-
тер та багатоцільову спрямованість, мають ґрунтувати-
ся на інтеграції знання, що було напрацьовано в межах 
багатьох економічних теорій, регіональної економіки,  
а також теорії реформ й транзитології. На рис. 2 наведе-
но бачення взаємоперетенів трьох ключових наукових 
сфер, в полі яких розвивається теоретичний базис до-
слідження реформування економіки як на рівні окремих 
регіонів, так і в системі регіонів країни в цілому. 

 

   
Економічні теорії

 
 

 

Теорії регіональної
економіки 

1 

4 
32 

Теорії реформ
і транзитології  

Рис. 2. теоретичний базис досліджень реформування 
економіки України та її регіонів: 

1 – реформування моделі економіки країни в цілому; 2 – рефор-
мування моделі економіки окремого регіону; 3 – реформування 
моделі економіки регіону, як складової національної економіки; 
4 – реформування моделі економіки країни та її регіонів.

У процесі досліджень проблематики реформуван-
ня економіки України та її регіонів важливо виділити ак-
центи у визначенні сутності й цілей кожної окремої ре-
форми. Ці акценти впливають на поведінку економічних 
агентів – об’єктів та суб’єктів реформування економіки 
в процесі їх взаємодії.
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Дослідити об’єктивну сутність й науково обґрун-
тувати цілеспрямованість реформування економіки 
країни та її регіонів можливо лише на основі інформації, 
що надходить з різних регіонів країни, а також зовніш-
нього світу.

Накопичення й обробка цієї інформації є під-
ґрунтям для ідентифікації законів, закономірностей 
та наукових концепцій, що пояснюють тренди та за-

гальну спрямованість прискорення або уповільнення 
соціально-економічного розвитку країни та її регіонів. 
На основі аналізу такої інформації у суспільстві вини-
кають інтенції (від лат. intentio – прагнення) реформ, 
тобто усвідомлення того, що модель економіки країни 
та її регіонів не повною мірою відповідає загальносвіто-
вим тенденціям, а за окремими компонентами розвиток 
здійснюється всупереч цим тенденціям (табл. 1). 

таблиця 1

Концептуальне підґрунтя формування світоглядної платформи реформування економіки країни та її регіонів 

Основні закони, закономірності та концепції,  
на основі яких генеруються інтенції реформ 

Цілеспрямованість реформування економіки країни  
та її регіонів 

1 2

1. Закон постійного розвитку потреб людини;  
– концепція ключової ролі потреб людини в економічному 
прогресі І. Вернадського;  
– концепція залежності рівня задоволення потреб від 
економічної системи, політичного правління, моральних 
цінностей суспільства Б. Гаврилишина;  
– концепція піраміди потреб А. Маслоу;  
– концепція посилення ролі нематеріальних потреб людини  
в постіндустріальному суспільстві;  
– концепція революції техноструктури та економічного 
зростання корпорацій шляхом підтримки гіпертрофованого 
збільшення особистих потреб людини Дж. Гелбрейта

– Забезпечення економічного базису підвищення рівня  
та якості життя населення;  
– розвиток виробництва на інноваційній основі;  
– модернізація системи освіти та охорони здоров’я, 
соціального захисту;  
– стимулювання розвитку високотехнологічних виробництв

2. Закон поступального суспільного розвитку;  
– концепція єдності минулого, сучасного і майбутнього в 
соціально-економічному розвитку людства на глобальному, 
національному й регіональному рівнях;  
– концепція «культурно-історичних типів» цивілізацій М. Да-
нилевського;  
– цивілізаційна концепція А. Тойнбі;  
– концепція нового індустріального суспільства Дж. К. Гел - 
брейта та нової індустріальної держави П. Друкера;  
– концепція стадій економічного зростання У. Ростоу;  
– концепція трьох хвиль цивілізації Е. Тоффлера;  
– концепція інформаційного суспільства Й. Масуди 

– Забезпечення умов для реалізації засад сталого розвитку 
регіонів країни на етапі переходу до постіндустріального 
суспільства;  
– створення умов для формування трендів структурної 
динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України 
в рамках трендів структурних зрушень у провідних країнах 
світу;  
– підтримка розвитку науки й освіти, посилення їх ролі у 
формуванні науково-технічного потенціалу регіонів країни;  
– модернізація системи інфраструктурного забезпечення 
розвитку інноваційної діяльності в регіонах України 

Закон поділу та інтеграції праці;  
закон порівняльних переваг Д. Рікардо, що визначає 
міжнародний поділ та інтеграцію праці; 
– концепція міжнародної конкурентоспроможності М. Пор-
тера;  
– закономірності територіального поділу міжнародної 
економічної інтеграції та регіоналізації;  
– концепція утворення світової системи господарювання, 
невідворотності світового ладу Б. Гаврилишина

– Активізація процесів структурної перебудови економіки 
регіонів України, особливо старопромислових;  
– сприяння формуванню спряжених із загальносвітовими 
трендів структурної динаміки розвитку економіки регіонів 
шляхом надання пріоритету розбудові високотехнологічних 
виробництв з високим рівнем доданої вартості;  
– удосконалення механізму підтримки з боку держави про-
блемних регіонів шляхом стимулювання створення нових 
робочих місць у сфері малого та середнього бізнесу;  
– усунення негативного впливу скорочення робочих місць  
в галузях низьких технологічних укладів;  
– посилення впливу міжнародної інтеграції праці на розвиток 
внутрішнього ринку;  
– сприяння підвищенню конкурентоспроможності продукції 
та розвитку експортоорієнтованих виробництв

Закони комплексного пропорційного розвитку та розшире-
ного відтворення виробництва; 
– закономірності комплексного пропорційного розвитку 
виробничо-територіальних систем;  
– концепція кластеризації економіки на основі створення 
національних і регіональних кластерів;  
– закономірності посилення впливу інноваційних факторів 
на формування тенденцій динаміки процесів розширеного 
відтворення виробництва в країні та її регіонах; 

– Збалансованість динаміки розвитку окремих складових  
та підсистем економіки регіонів країни;  
– підвищення рівня розвитку та використання ресурсного 
потенціалу регіонів країни;  
– забезпечення переходу до стратегічного програмування 
сталого розвитку регіонів країни; 
– послаблення дивергентних процесів шляхом узгодження 
та гармонізації трендів структурної динаміки та темпів 
соціально-економічного розвитку регіонів країни; 
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– концепції поляризованого розвитку територіальних вироб-
ничих систем;  
– концепції міжрегіональної єдності відтворювальних 
процесів;  
– концепції конвергенції-дивергенції соціально-економічного 
розвитку регіонів України;  
– концепція дифузії інновацій та створення полюсів 
економічного зростання

  
– подолання регіональної та галузевої асиметрії соціально-
економічного розвитку окремих регіонів і країни в цілому;  
– стимулювання кластеризації економіки регіонів 

Закони концентрації виробництва та нагромадження 
капіталу; 
– закономірності утворення інтегрованих структур бізнесу, 
концентрації та централізації капіталу в регіонах;  
– концепції диверсифікації, аутсорсингу та реструктуризації 
територіально-виробничих систем 

– Отримання додаткового ефекту від інтеграції господарсь-
ких структур виробничого сектора економіки регіону;  
– активізація процесів формування регіональних та націо-
нальних ринків;  
– підвищення конкурентоспроможності продукції та вихід  
на міжнародні ринки;  
– зменшення негативного впливу монополій на розвиток 
регіонів;  
– вирішення проблем дефіциту ресурсів для інвестицій  
та інновацій в регіонах країни шляхом утворення й розвитку 
компаній з великим потенціалом

Закінчення табл. 1

Таким чином, на основі інформації з табл. 1 можна 
визначити загальні напрями реформ у регіонах та оціни-
ти їх вплив на розвиток країни в цілому.

ВИСНОВКИ
Цілеспрямована інтеграція інструментарію різних 

методів дослідження складових процесів реформуван-
ня економіки України та її регіонів дозволяє провести їх 
розгляд з позицій пріоритетності наукового знання про 
взаємозв’язок, взаємовплив і безперервний розвиток у 
часі та економічному просторі, а також сформувати сві-
тоглядну платформу реформування економіки України 
та її регіонів.                     
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Микитась В. В. Інституційна складова ефективної економічної політики держави
У статті обґрунтовано необхідність інституційного супроводження економічної політики держави, формування ефективної системи інсти-
тутів. Виклики сучасної глобалізації потребують зміни впливу держави на економіку, якісного переосмислення параметрів та принципів фор-
мування ефективної економічної політики. Складність державної політики в умовах глобалізації пояснюється не тільки важливістю завдань 
створення ефективного ринкового середовища при посиленні впливів екзогенної невизначеності, але й пошуком шляхів входження у глобальний 
простір, реалізуючи найкращим чином інтереси національного економічного розвитку. У статті виведено параметри поняття «ефективний ін-
ститут». Автор вважає, що саме інститути мають виступати тією ланкою, за допомогою якої соціальний та економічний розвиток стають 
нерозривними та утворюють стійкий ефективний суспільно-економічний розвиток.
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Микитась В. В. Институциональная составляющая эффективной 

экономической политики государства
В статье обоснована необходимость институционного сопровожде-
ния экономической политики государства, формирования эффектив-
ной системы институтов. Вызовы современной глобализации тре-
буют изменения влияния государства на экономику, качественного 
переосмысления параметров и принципов формирования эффектив-
ной экономической политики. Сложность государственной политики 
в условиях глобализации объясняется не только важностью заданий 
по созданию эффективной рыночной среды при усилении влияний экзо-
генной неопределенности, но и поиском путей вхождения в глобальное 
пространство, реализуя наилучшим образом интересы национально-
го экономического развития. В статье выведены параметры понятия 
«эффективный институт». Автор считает, что именно институ-
ты должны выступать тем звеном, с помощью которого социальное 
и экономическое развитие становятся неразрывными и образуют 
устойчивое эффективное общественно-экономическое развитие.
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Mykytas V. V. The Institutional Component of the Efficient Economic Policy 

of the State
The article substantiates the necessity of institutional accompanying the 
economic policy of the State, establishing an efficient system of institutions. 
Challenges of the contemporary globalization require changes in the State 
influence on economy, redefining quality parameters and principles of an ef-
ficient economic policy. Complexity of the State policy in a global environment 
is determined not only by importance of the tasks of establishing an efficient 
market against the background of increasing influences of exogenous uncer-
tainty, but also by seeking ways of entering the global space, thus implement-
ing the best interests of national economic development. The article deduces 
parameters of the concept of «efficient institution». The author believes that 
institutions precisely should act as the link through which social and econom-
ic development would become unseparated in order to form a stable efficient 
socio-economic development.
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