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Р е ц е н з і ї

Посилення процесів глобалізації 
та євроінтеграційний цивілізаційний 
вибір нашої держави у поєднанні з 
курсом на децентралізацію владних 
повноважень зумовлюють потребу 
в інституційних трансформаціях, 
ви робленні та реалізації кон цеп-
туального інструментарію регу лю-
вання просторово-економічних від-
носин з урахуванням необхідності 
до тримання загальнонаціональних 
ін тересів. Актуальність наукових 
роз робок у сфері інституційного 
забезпечення зумовлена також важ-
ливістю регіональної проблематики 
у соціально-економічному розвитку 
України, необхідністю формування 
оп тимальної моделі регіонального 
роз витку держави задля підвищення 
яко сті життя населення.

У сучасних умовах однією з 
найбільш гострих проблем, по в’я за-
них з розвитком економіки регіонів 
України, є, власне, незадовільний 
стан інституціалізації. Особливої ак-
ту альності ця проблема набуває у зв’я-
зку з імплементацією Україною Уго ди 
про асоціацію з ЄС, оскільки вима гає 
реалізації комплексу невідкладних 
за ходів, спрямованих на адаптацію 
інс титуційних умов регіонального 
роз витку до європейських реалій.

Першочергового завдання у цьо-
му контексті набуває розробка про-
позицій щодо реконцептуалізації 
ре гіональної політики на нових нау-
кових засадах. Адже сьогодні значна 
частина дослідників акцентують 
свою увагу на тому, що наявні ре-
гіональні диспропорції у соціально-
еко номічному розвитку держави, 

вклю чаючи значну диференціацію 
ре гіонів за якістю інституційного 
за безпечення розвитку економічних 
систем, належать до числа най сут-
тєвіших бар’єрів на шляху подальшої 
інтеграції до європейського еко но-
мічного простору, підвищення ефек-
тивності функціонування економіки 
та поліпшення стандартів життя на-
се лення регіонів.

Дослідженню саме цих проб лем 
присвячена монографія М. В. Мак-
сим чука1, метою написання якої 
є наукове обґрунтування тео ре-
тико-методологічних засад інс ти-
туціалізації розвитку економіки 
регіонів України і на цій ос нові 
окреслення тенденцій, концеп ту аль-
них засад і пріоритетів її струк турно-
просторових змін на сучасному етапі 
розвитку держави.

За структурою монографія скла-
дається з п’яти розділів, передмови, 
післямови, додатків і списку ви-
користаних джерел. Логічно вибу-
дувана структура монографії до зво-
лила автору достатньо повно роз-
крити теоретико-методологічні ас-
пекти інституціалізації економіки 
дер жави, особливості формування 
онов леної державної регіональної 
полі тики, дослідити процеси струк-
турних і модернізаційних змін у ре-
гіонах України та запропонувати ме-
тоди підвищення ефективності регі-
ональної структурної політики.

У першому розділі на ос-
нові вивчення зарубіжних і віт-
чиз няних наукових напрацювань 
у сфері регіональної економіки 
сфор му льовано теоретико-методо-
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логічні засади дослідження інсти-
туціалізації економіки держави, 
проаналізовано роль теоретичного 
доробку інституціоналізму у роз-
вит ку економічних і регіо наль-
них досліджень, проведено ана-
ліз сучасного українського інсти-
туціоналізму.

Другий розділ присвячений 
ана лізу проблем і перспектив ви-
ко ристання інституціоналізму в 
регіональній економіці та фор-
муванню концептуальних засад регі-
онального інституціоналізму. Ав-
тором також сформульовані базові 
положення діяльнісно-інституційної 
концепції регіонотворення.

У третьому розділі викладено ре-
зу льтати проведеного інституційного 
аналізу територіальної організації 
господарства та структурних 
змін у регіонах України. Це дає 
можливість ознайомитися з про ве-
деним автором дослідженням макро-
регіональної інституціалізації еко-
номіки України, практичними ас-
пектами інституційної модернізації 
про мисловості регіону, результатами 
аналізу структурно-інституційних 
змін в економіці Карпатського ре-
гіону.

У четвертому розділі запро по-
новано інституційні моделі забез пе-
чення регіонального розвитку, зо-
крема модель неінституціалізованих 
еко номічних районів України та 
модель інституціалізації райо ну-
вання економічного простору дер-
жави. Крім того, проведено мо де-
лювання інституційної взаємодії дер-
жавних і регіональних органів вла ди 
при модернізації промислового по-
тен ціалу регіонів.

У п’ятому розділі обґрунтовуєть-
ся необ хідність реконцептуалізації 
регіональної структурної політики 
на інституційних засадах і про-
понуються нові концептуальні по-
ложення управління розвитком ре-
гіональних систем держави на основі 
запровадження сучасних інститутів 
і форм регулювання, надаються ре-
комендації з формування відповідно-
го законодавчо-правового забезпечен-
ня, визначаються методологічні 
ос нови вибору цілей регіональної 
струк турної політики на засадах, 
що відповідають європейським стан-
дартам.

Водночас окремі положення мо-
но графії мають, на нашу думку, 
дис кусійний характер. Зокрема, 
якщо ідеться про понятійний інс тру-
ментарій дослідження, то автор не 
завжди чітко розмежовує зміст по-
нять «інституція» та «організація» і 
похідні від них наукові терміни.

Однак зазначені дискусійні мо-
менти не знижують загальну нау-
кову і практичну цінність моно-
гра фії як наукового доробку, що 
міс тить широкий спектр нових та 
акту альних підходів до розвитку 
регі ональної економіки, розв’язання 
проблем інституційного забезпечення 
розвитку економіки регіонів України.

Монографія може бути корисна 
для науковців, які займаються проб-
лематикою інституційного забез-
пе чення регіонального розвитку та 
формуванням наукових засад регі-
ональної політики, аспірантів, сту-
дентів, а також працівників органів 
регіональної влади та місцевого са мо-
врядування.
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