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ВСТУП
Проблема економічної політики й регіональних особли&

востей її формування та реалізації визначається еволюцією
системи наукових знань про суспільство, про закономірності
його організації та розвитку. Фактором, що провокує цей інте&
рес, є, з одного боку, глобалізація економіки, яка детермі&
нує доступ населення до суспільних благ. З іншого — ріст
регіоналізації суспільного життя, що веде до фрагментації
проблем територіального управління, пошуку інструментів
регіональної економічної політики, які давали б змогу опе&
ративно вирішувати ці проблеми. У підсумку економічні дос&
лідження економічної політики орієнтуються на діагностику
потреб, інтересів, формулювання цілей соціального розвит&
ку окремих складових соціальної структури територіального
утворення (соціальної групи, спільноти, верстви, класу); оці&
нку потенціалу, здатності та готовності суб'єктів регіональ&
ної економічної політики до соціально значущої дії; визна&
чення ідеології поширення моделей соціального розвитку;
конструювання стратегії та пріоритетів соціальної дії; визна&
чення форм та механізмів (реальних й гіпотетичних) реалі&
зації соціальних взаємодій між мешканцями території.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Регіональні дослідження феномену політики, у яких у

різній мірі знаходять відображення соціальні аспекти, по&
в'язані з іменами О. Амоші,  С. Бандура, П. Беленького, Є.
Бойка, С. Вовканича, М. Долішнього, С. Дорогунцова,
Ф.Заставного, С.Злупка, М.Козоріз, О. Кузьміна, В. Куцен&
ко, В. Кравціва, В. Мікловди, Н. Мікули, О. Новікової, О.
Оксанича, М. Пітюлича, С. Писаренко, Я. Побурка, Л.
Семів, О. Шаблія, М. Шаленко, Л. Шаульської, Л. Шевчук
та багатьох інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— узагальнити еволюцію поглядів зарубіжних та вітчиз&

няних економістів на сутність та тенденції процесів розвитку
фундаментальних понять економічної політики, а саме соц&
іальної безпеки, соціальної держави, соціальної роботи;

— розвинути соціальні засади розвитку фундамен&
тальних понять регіональної економічної політики.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Проблеми економічної політики стосуються предметної

сфери досліджень різних дисциплін (філософії, політології,
економіки, соціології, демографії, географії, ін.). Так, у філо&
софії та політології акумулюються фундаментальні знання
про соціальну політику, загальна методологія її аналізу з по&
зиції законів та закономірностей здобуття, утримання та ви&
користання влади, актуалізації цих процесів у контексті фун&
кціонування й розвитку соціальної сфери, вияву статусних
відносин суб'єктів політики. В соціології конкретизуються те&
оретичні й прикладні засади дослідження інститутів економ&
ічної політики, їх місії, ролі, функцій щодо впорядкування чи
зміни соціальної структури суспільства, мотивів поведінки
окремих суб'єктів політики під дією соціальних чинників. В
економіці концентрується теоретико&методологічне й мето&
дичне забезпечення аналізу і прогнозу економічної політики
як специфічного виду соціально&економічної діяльності. Фор&
мується інструментарій її дослідження з позиції економічної
оцінки реалізації відносин залежності та влади, дії соціаль&
них факторів стану та динаміки суспільного життя (стабіліза&
ційна чи структурна політика), стимулювання чи блокування
серед них саме тих, котрі особливо впливають на діяльність
суб'єктів ринкових відносин на шляху забезпечення добро&
буту населення (перш за все, через механізми регулювання
відносин зайнятості, розподілу доходів, власності).

Із розвитком теорії інституціоналізму в економіці пред&
мет вивчення економічної політики стає більш чітким. Еко&
номічна наука детально відстежує закони й закономірності
становлення, функціонування й трансформації суспільних
відносин (зокрема, відносин власності), форми вияву інди&
відуальної господарської поведінки людини&власника та
найманця, її ролі у становленні нових моделей економіч&
ної політики (теорія неоінституалізму). Відповідно, постає
питання методичного забезпечення соціально&економічної
оцінки потенціалу інститутів економічної політики, діагно&
стики їх здатності до суспільно значущої дії (становлення
інституту соціального партнерства), способів залучення но&
вих інститутів в партнерські відносини з державою (соц&
іального діалогу), моніторингу умов соціального розвитку
суспільства (забезпечення соціального клімату).
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У регіональній економіці здобутки у цьому плані є менш
показовими. Причина цього — міждисциплінарність розвит&
ку самої регіональної економіки, у якій поряд з економічною
присутня геопросторова парадигма дослідження суспільних
явищ і процесів. З одного боку, вона є частковою відповіддю
вчених на загальнофілософську проблему взаємодії "просто&
ру — часу" (геосферний підхід), з іншого — вияву їх інтересу
до питань аналізу та прогнозу потреб, діяльності, пов'язаних
із відтворенням органічного світу. Тісно пов'язаною з ними є
загальна концепція соціальності, яка виступає невід'ємною
складовою розвитку регіональної соціальної економіки та
політики. На неї слід звернути особливу увагу не лише з кон&
кретнонаукової позиції регіональної економіки, але й загаль&
ної методології пізнання суспільних явищ та процесів. Еко&
номічний блок питань дослідження економічної політики є
немислимий без аналізу моделей соціальних процесів, що
мають місце в середовищі територіальних суспільних систем.

Концепція соціальності. Концепція соціальності — це си&
стема поглядів, аргументів, які дають змогу осмислити місце
людини в складному плетиві людських взаємодій, її роль у впо&
рядкуванні суспільних взаємовідносин. У антропосоціогенезі
поняття "соціального" прийнято розглядати через взаємозв'я&
зок структур людини із структурами середовища її існування.
Людина є стійкою тривимірною єдністю структур — морфоф&
ізіологічної (організм), психоемоційної (індивідуальність), со&
ціогенної (особистість). В антропосоціогенезі цим структурам
відповідає своя будова. "Триповерхову структуру, — пише
Войтенко В.П., набуло й середовище її (авт.: людини) існуван&
ня: власне природа, штучне середовище (техносфера),
суспільні відносини (соціум)" [3, с. 19]. Між усіма структурами
може виникати дев'ять пар бінарних взаємодій. Впорядкуван&
ня цих взаємодій визначає стратегічну мету наукового аналізу
та прогнозу суспільних явищ та процесів, моделювання основ&
них засад та компонентної структури політики (інтереси,
свідомість, відносини, організація, діяльність [5, с.10]).

Філософське трактування концепції соціальності відоб&
ражає усю широту наукової думки на предмет можливих ви&
явів людської активності [1, с. 95—97; 9, с. 214—217]. У
найбільш широкому розумінні до "соціального" вчені зара&
ховують усе, "що пов'язане з спільним життям людей, з різни&
ми формами їх спілкування, в першу чергу того, що відно&
ситься до суспільства і спільності, що має суспільний і гро&
мадський характер"[9, с. 429—430]. Витоки такого підходу
лежать у використанні слова "socialis", що в перекладі з ла&
тинської означає загальний, суспільний, міжлюдський. Зву&
жене ж трактування поняття "соціального" стосується лише
тих явищ і процесів, котрі відбуваються в суспільстві поруч з
політичними, економічними, екологічними, технологічними та
іншими. В цьому випадку соціальне явище чи процес розгля&
дається у якості складової соціальної сфери, її соціальної
інфраструктури, інституту, організації, котрі забезпечують за&
доволення соціальних потреб людини, формують соціальні
аспекти середовища її відтворення та розвитку.

Два доволі різні погляди на суть соціальності — розшире&
ний та звужений — визначають різні шляхи практики, з їх до&
помогою реалізуються підходи до організації суспільного жит&
тя. Сучасні вчені, слідуючи настановам Арістотеля (наголошу&
вав, що на відміну від слова "поняття" має бути чітким, одно&
значно визначеним), розпочали пошук логіко&вивершеної фор&
ми понятійно&термінологічного апарату концепції соціаль&
ності"[7, с. 26; 4, с. 34—41]. Серед існуючих підходів до вив&
чення феномену соціальності найбільш вдалим є, на наш по&
гляд, ієрархічний. Його суть полягає у побудові концептуаль&
ної схеми людських об'єднань, виділених на основі причинно&
наслідкових зв'язків людських взаємодій [2, c. 3—11]. Так,
якщо на першу позицію поставити природну взаємодію, котрій
відповідає таке об'єднання як популяція, то сукупність природ&
ної та емоційної взаємодій можна розглядати як основу виді&

лення такого класу об'єднання як спільність. Відповідно су&
купність природної, емоційної та мовно&комунікативної
взаємодій становить такий клас об'єднання як співтовари&
ство; природна, емоційна, мовно&комунікативна та діяльні&
сна (власне соціальна) — суспільство; природна емоційна,
мовно&комунікативна, діяльнісна та правова — державу; су&
купність усіх попередніх видів взаємодій разом з духовно&
містичною, "з великим смисловим полем впливів, психо&
інформаційно&енергетичним простором, в якому сьогодні
живе людина і який, напевно, є чи не основним чинником
повноцінного або патологічного її формування…" об'єднує
клас соціум в найвищому сенсі цього слова [2, с. 5]. Кожна
взаємодія — це джерело розвитку людських відносин. Вона
має свої вертикальні та горизонтальні виміри.

Вертикальний вимір, відображаючи зрілість форм та вла&
стивостей людських взаємодій різного рівня, вказує на те,
що ознаки соціальності з'являються лише на четвертому рівні
представленої схеми (рівень організації суспільства). Допов&
нюючись іншими ознаками, соціальність ніби вдосконалюєть&
ся. Без соціального у його діяльнісному сенсі слова ні дер&
жава, ні соціум існувати не можуть (кожен із класів людських
об'єднань, котрий стоїть вище суспільства, мимоволі є со&
ціальним). Діяльнісна парадигма у цій схемі є своєрідним ета&
пом (точкою відліку) у розвитку загальної вертикалі дослід&
жень вищих форм соціальності (держави, соціуму). У регіо&
нальній економіці саме цей момент пояснює загальні зако&
номірності формування й розвитку досліджень регіональної
економічної політики (так звані соціального&правові, соціаль&
но&культурні чи інформаційно&комунікаційні аспекти).

Щодо горизонтального виміру, то він фокусує увагу на
тому, що людські взаємодії є виявом різних видів процесів
людської діяльності, котрі підпадають під дію загальних прин&
ципів їх системної організації. Цим вони визначають форму&
вання соціально&демографічних, соціально&трудових, соціаль&
но&культурних, соціально&екістичних і інших підсистем. У еко&
номіці проблеми їх формування та розвитку визначають межі
економічного аналізу економічної політики. Щоб перейти до
предметного розгляду вказаних проблем, слід вияснити роль
соціального у формуванні людських об'єднань різного рівня,
причому, як тих, котрі стоять вище суспільства, так й всіх інших,
що займають в ієрархічній схемі нижчі позиції (для яких соц&
іальне є зовнішнім середовищним фактором їх формування).
Так, у генетиці первинним елементом еволюції виду є популя&
ція (її зміна в часі) — "сукупність особин одного виду, яка ха&
рактеризується тяглістю поколінь на певній території та
спільним генофондом" [8, с. 6]. Щоб мати право стверджувати
обгрунтованість моделі економічної політики щодо розвитку
популяції, слід мати уяву не лише про основні критерії її фор&
мування та реалізації (час, простір, генофонд), але й володіти
інформацією про визначальний фактор детермінації її розвит&
ку. Вчені аргументовано доводять, що теоретично генетична
рівновага в популяції можлива за умови дотримання таких ос&
новних вимог, як випадковий відбір подружніх пар, відсутність
міграцій, мутацій та відбору для осіб з різними генотипами. "В
гіпотетичній популяції, де діє "панміксія" — випадковий відбір
пар, пише З. Служинська, кожна особа має однакову
ймовірність залишити однакову кількість нащадків…Якщо
тільки особи з певним генотипом мають шанси залишити більшу
кількість нащадків…, то генетична рівновага порушиться. Таке
диференційоване відтворення призводить до збільшення час&
тот лише певних генів у популяції" [8, с. 26]. У більшості ви&
падків має місце диференційоване відтворення популяції, при&
чому домінуючим часто стає не генетичний, а власне соціаль&
ний фактор: "довкілля здійснює відбір"[8, с. 6]. Соціальний
фактор є однією визначальних сил в еволюції всіх класів об'єд&
нань людей, виділених за типами їх можливої взаємодії. Соці&
альний фактор — це рушійна сила будь&якого соціального яви&
ща чи процесу, стимул поведінки суб'єкта спостереження, ви&
яву його активності.
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У випадку популяції, спільності, співтовариства, для
формування яких визначальними є природна, емоційна,
мовно&комунікативна (у її звуженій інтерпретації) людські
взаємодії, економічний аналіз впливу на них соціального
фактору у контексті економічної політики не завжди доц&
ільний чи можливий. Інша річ, коли мова йде про такі фор&
ми як суспільство, держава, соціум, де він може мати кон&
кретний економічний вимір.

Для діяльнісного типу людської взаємодії концепція
соціальності формує загальні засади аналізу та прогнозу
соціальних явищ і процесів, що відбуваються у всіх підсис&
темах соціальної сфери суспільства (соціально&демографі&
чних, соціально&трудових, соціально&культурних, соціаль&
но&екістичних інших). У кожній з них має місце власний пе&
релік врівноважуючих факторів розвитку. Лише на основі
такого аналізу стає можливим визначати цілі, завдання, ме&
ханізми реалізації відповідної економічної політики.

Для правової типологічної форми людських взаємодій
окреслюється поле регіональних досліджень у сфері за&
конодавства, яке б збалансовувало інтереси соціальної
держави й окремих суб'єктів економічної політики. В пер&
шу чергу через визначення правових взаємостосунків та
доповнення соціально&економічної бази у межах тих чи
інших суспільних систем правовим компонентом. У дано&
му випадку ці системи є спільнотами, яким властива прав&
ничо&політична організація. Такі юрисдикції нині перебу&
вають в полоні як глобалізаціїних тенденцій економіки, так
і розвитку економіки місцевої. Відповідно до кількості ку&
мулятивних чинників перелічені спільноти, вказує М.Ша&
повал, можуть бути простими та складними (сільська гро&
мада, церква, верства, клас) [9, c. 534]. В регіональному
(адміністративно&територіальному) вітчизняному менедж&
менті їх ідентифікують з територіальною громадою.

У плані духовної взаємодії, котра є основою соціуму,
інтерес регіональної економіки пов'язаний з економічною
оцінкою впливу етнонаціональних, етичних, психо&інфор&
маційних факторів на соціальний розвиток, на формуван&
ня, так званих, соцієтальних моделей регіональної еконо&
мічної політики. Даний зріз дослідження проблем соціаль&
ного розвитку є одним з найменш вивчених, адже мова йде
про соціум як особливий інститут, що справляє істотний
вплив на соціальні процеси суспільства поряд з іншими
інститутами (рід, влада, власність) [6, с. 317]. У філософії
соціум — це найвища конструктивна форма діяльного
спілкування людей. Соціум — це "предметне буття люди&
ни, її існування в предметному середовищі, культурі… це
діяльне спілкування людей" [1, с. 96].

Соціум як найбільш досконала форма вияву людської
взаємодії може бути предметом вивчення різних суспіль&
них наук. У психології напрями розвитку його досліджень
торкатимуться тих граней, котрі асоціюються із "устале&
ним комплексом норм поведінки та відповідних груп лю&
дей, які втілюють їх у своїй діяльності"[6, с.317]; в еко&
номіці — стосуватимуться соціально&економічних відно&
син, що виникають на грунті гармонізації факторів діяльн&
існих взаємодій суб'єктів ринку (як реальних, так і потенц&
ійних); в культурології — виходитимуть з потреб розбудо&
ви складових етико&духовного світу діяльнісного спілку&
вання людей, специфічного інформаційного вияву людсь&
ких взаємодій. До речі, саме культура висуває найвищі
вимоги до критеріїв оцінки соціуму (родового чи сімейно&
спорідненого, соціально&класового, національно&етнічно&
го, геопросторового чи територіального, поселенського,
суспільного). Їй властива роль аксіологічного нормативу,
котрий детермінує розвиток всіх інших форм, типів, видів,
рівнів соціумів. В економіці цей аспект досліджень пов'я&
заний з розвитком теорії й практики міжкультурного ме&
неджменту (культура праці, культура відпочинку, політич&

на культура). Культура виступає особливим фактором роз&
витку соціуму. Більше того, вона є атрибутом (критерієм)
кваліметричної оцінки найвищої форми його організації
(трипільська чи антична культура, скіфська культура тощо).

Взаємодії, що виділені за ознакою найближчого роду
(родової ознаки) і претендують на часткові вияви форм соц&
іуму (родового та сімейноспорідненого, соціально&класово&
го, національно&етнічного, поселенського, суспільного),
реалізуються на загальних принципах організації систем. Це
системні взаємодії, територіальні форми вияву яких детер&
мінуються впливом конкретних системоформуючих фак&
торів. Перелік факторів тим ширший, чим вищим є клас об&
'єднання. Дослідження цих факторів є передумовою визна&
чення середовища формування та реалізації економічної
політики. Чим детальніша оцінка факторів середовища, в
якому перебуває суб'єкт суспільних відносин, тим вищими є
шанси забезпечення ефективності цієї політики. Через ефек&
тивну реалізацію рішень, прийомів роботи на нижчих рівнях
ієрархічної моделі концепції соціальності до гармонійного
розвитку соціуму в цілому — таким є алгоритм вирішення
завдань соціальної економіки і політики. Він актуальний й у
сфері регіональної економіки.

ВИСНОВКИ
Таким чином, до основних аргументів потреби адап&

тації філософської концепції "соціальності" в теоретико&
методологічну базу досліджень регіональної економічної
політики ми відносимо наступні: ріст "включення" індивіда
в соціально&економічну діяльність, яка відіграє знакову
роль у виділенні та розвитку вищих класів людських об&
'єднань (встановлення точки відліку регіональної економ&
ічної політики); потребу діагностики цього включення на
рівні суспільства, держави, соціуму, яка дає змогу вплива&
ти на характер як діяльнісного, правового, соцієтального,
так і мовно&комунікативного типів людських взаємодій
(конструювання механізмів формування та реалізації рег&
іональної економічної політики ); необхідність побудови в
умовах деформацій розвитку ринку, його асиметрії над&
ійної системи гарантій соціальному розвитку територіаль&
них суспільних систем (концепція соціальної відповідаль&
ності суб'єктів регіональної економічної політики; регіо&
нальної економічної політики протидії девіантній поведінці
мешканців територіальних суспільних систем).
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