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Розбудова незалежної правової держави, що відбувається в Україні, 

та реформування системи управління зумовлюють зростання ролі 
територій у проведенні економічних трансформацій і становленні нових 
форм господарювання. Сьогодні значно розширюються функції і завдання 
регіонів щодо раціонального використання природних ресурсів, 
забезпечення зайнятості населення та розвитку зовнішньоекономічних 
зв’язків. 

Науковою основою РЕП є дослідження питань розміщення 
продуктивних сил і природні та демографічні передумови їх розміщення. 

Регіональна політика охоплює частину території країни, але 
розв’язує широкий комплекс цілей, які мають забезпечити нормальні 
умови життя людей даного регіону. Цілі регіональної політики більш 
консервативні і сталі – це пояснюється тим, що регіон має функціонувати 
стабільно, незалежно від того, які зміни відбуваються «наверху». 

Регіональна політика виступає, як альтернатива до 
загальнодержавної, разом з тим доповнює, конкретизує її, з’єднує загальні 
і конкретні цілі, сприяє комплексному підходу до розв’язання соціально-
економічних проблем. Регіональна політика на сучасному етапі набирає 
все більшого значення, тому що державі з центру стає важче розв’язувати 
різного роду локальних проблем, доходити до кожної людини. Тому в 
розвинутих країнах центр передає все більше повноважень на місця, 
сприяє розвитку самоврядування, самостійному розв’язанню економічних і 
соціальних проблем мікрорівня. Досвід цих країн засвідчує позитивні 
результати такого поділу влади, бо місцеві органи управління швидше 
розв’язують визначені цілі, повніше враховують особливості регіону, 
ефективніше використовують природні ресурси. 

Регіональна економічна політика України формується і реалізується 
таким чином, щоб забезпечити територіальну цілісність держави, створити 
рівно вигідні умови функціонування регіональних господарських 
комплексів з метою активізації ролі територій у проведенні економічних 
реформ та вирішенні нагальних соціальних проблем. Сучасна регіональна 
економічна політика України, як це визначено нормативними 
документами, ґрунтується на таких основних принципах: 

– правове забезпечення економічної самостійності регіонів на 
основі розмежування повноважень між центральними і місцевими 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; 

– дотримання вимог екологічної безпеки при реформуванні 
структури господарських комплексів і розміщенні нових підприємств; 



– досягнення економічного і соціального ефекту за рахунок 
використання переваг територіального поділу праці [2, с. 89]. 

В цілому регіональна економічна політика характеризується певною 
сукупністю цілей, завдань, механізмів, які в кінцевому підсумку 
визначають її стратегію і тактику. Вона ґрунтується на врахуванні 
широкого спектра національних, політичних, соціальних факторів, що і дає 
змогу ефективно впливати на регіональний розвиток. При визначенні 
пріоритетних напрямів регіональної економічної політики беруться до 
уваги демографічні, екологічні, виробничі та інші проблеми, вирішення 
яких сприяє загальному економічному піднесенню регіонів [1, с. 20]. 

Таким чином, регіональна економічна політика – це така система 
заходів, яка спрямована на реалізацію інтересів держави стосовно всіх 
регіонів і внутрішніх інтересів кожного з них. 
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