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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Дослідження регіональної економіки активно
ведуться в Україні протягом кількох десятиліть,
хоча світова спадщина наукових пошуків за даним
напрямом датується ще 50-ми роками ХХ століття
і поєднується з прізвищем американського вчено-
го У. Айзарда. Починаючи з 70-х років ХХ століття
регіоналістичне вчення стає популярним на тере-
нах радянських країн. Російський вчений А. Лан-
дабасо писав, що світ і світове академічне співто-
вариство нібито знов відкрили для себе вчення про
регіон. 70-ті роки дали, по суті справи, імпульс всім
аспектам, різновидам регіоналістики. Головною
метою регіоналістики як науки у цей період поста-
ло стати фундаментальною, повсюдною дисцип-
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ліною. І хоч у СРСР її розвиток був заблокований
централістськими догмами, загальносвітові тен-
денції спричинили певні зрушення у сфері істори-
ко-географічних досліджень — поряд з економі-
ко-географічними підходами до проблем району-
вання почали активно розроблятися історико-ет-
нографічні [1; 2, с. 29—30].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В Україні напрям регіоналістики активно про-
сувається представниками Львівської наукової
школи, серед яких найбільш глибинними у теоре-
тико-методологічному і прикладному (у т.ч. й на-
вчальному) контексті є праці М. Долішнього,
Б. Заблоцького, С. Злупка, В. Кравціва, І. Миха-
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сюка, С. Писаренко, Ю. Стадницького, О. Шаблія,
Л. Шевчук та багатьох інших. Також вирізняєть-
ся за даним напрямом Київська наукова школа,
зокрема завдяки напрацюванням вже не діючої
нині Ради по вивченню продуктивних сил Украї-
ни НАН України, співробітники котрої загалом
розглядали регіональну економіку в тісному взає-
мозв'язку і взаємозалежності з продуктивними
силами.

Актуальність даного дослідження підтверджує
потреба переосмислення сутності регіону та регі-
ональної економіки, зокрема через призму підви-
щення ролі регіонів для загального розвитку краї-
ни, підтримки процесів інтелектуалізації суспіль-
ства.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної публікації є формулювання тео-

ретичних засад сучасного розуміння регіону та
його економічної системи в контексті нових вик-
ликів суспільного розвитку. Завданнями при цьо-
му будуть наступі:

— визначення основних підходів та зрізів фор-
мування і розвитку вчення про регіони;

— формулювання сучасної сутності регіону за
системним підходом та виділення в його структурі
економічної системи;

— з'ясування можливих напрямів вивчення
регіональної економіки та визначення її змісту за
кожним із них;

— виділення ключових ознак сучасної ре-
гіональної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нагромадження теоретичних знань та при-
кладних досліджень за напрямом регіональної
економіки призвело до частого використання
підходу регіоналізму, який передбачає обгрунту-
вання пріоритетів та способів оптимального вико-
ристання специфіки й унікальності внутрішнього
потенціалу регіонів для прискорення темпів еко-
номічного зростання [3].

Сучасна потреба проведення адміністратив-
но-територіальної реформи в Україні ще більше
привертає увагу вчених до регіоналістичного на-
пряму наукових досліджень. На тлі формування
науки регіоналістики вченими обгрунтовувалась
думка, що регіони, територіальні громади мають
перетворюватися з об'єктів у суб'єкти розвитку
[4, с. 24]. Тобто поступово викристалізовувалась
ідея відносної автономності процесів регіональ-
ного розвитку з одночасним балансуванням цен-
тралізованих впливів контролю та підтримки
міжрегіональних конвергенцій на обгрунтованих
засадах.

На рисунку 1 відображено сутність основних
підходів у формуванні вчення про регіон та його
економіку. З означених зрізів у рамках регіоналі-
стики та регіонології вагому нішу займає еконо-
мічний, що власне передбачає здійснення різних
досліджень з питань регіональної економіки.

Поняття регіональної економіки дуже широ-
ко використовується в науці "регіоналістика". По
суті, даний науковий напрям сформувався на тлі

Рис. 1. Підходи та зрізи формування і розвитку вчення про регіони

Складено автором.
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активних досліджень різних економічних процесів
у регіонах з виявленням специфіки їх господарю-
вання, інвестиційної діяльності, ефективності ви-
користання соціально-трудового потенціалу тощо.

Перш ніж означити наше розуміння регіональ-
ної економіки не можемо оминути увагою, хоч і
загально, потребу сучасного осмислення сутності
регіону. У вітчизняній літературі існує величезна
кількість різних його визначень. Хочемо відзначи-
ти, що доволі системно подають можливі підходи
до трактування регіону Ю. Денисов, Л. Савельєв
та Л. Шевчук у своїй публікації ще 2003 року. Вчені
виділяють історичний, географічний, ресурсний,
виробничий, відтворювальний, політекономічний,
економічний, регіонально-економічний, геополі-
тичний, міждисциплінарний, політико-правовий та
геосистемний підходи [5, с. 182—183].

Найбільш широко побутують визначення регі-
ону як частини (ланки) системи (структури) вищо-
го ієрархічного порядку, або ж як відносно само-
стійної системи. Це не означає, що слід застосо-
вувати один із них. Кожен підхід може бути вірним
залежно від поставлених завдань дослідження.
Водночас структурний підхід дозволяє більше ви-
являти вертикальні зв'язки регіону з системами
вищого порядку, як от держава чи певне інтегра-
ційне утворення, а системний підхід акцентує ува-
гу на складовості самого регіону, його внутрішній
будові, яку формують визначені підсистеми, в тому
числі й економічна.

Також багато уваги вчені приділяють критері-
ям диференціації регіонів, що дозволяє їх виокре-
мити за різними ознаками. Здебільшого такі озна-
ки групуються в розрізі специфіки природних ре-
сурсів й умов, структури міжнародної торгівлі,
конкурентних та економічних переваг, віддале-
ності від ринків, рівня освіти населення, інвестиц-
ійної політики тощо [6, с. 327].

Таким чином, бачимо, що економічна складо-
ва в регіональній диференціації є досить потуж-
ною, що вимагає її грунтовного й неперервного
вивчення. Важливо також конкретизувати від-
мінність трактування регіону від території. Погод-
жуємось з висновками Н. Межевича, що регіон є
не лише економічною або географічною катего-
рією, тобто не можна ототожнювати поняття "ре-
гіон" і "територія". Територіальна складова є сут-
тєвою для будь-якого регіону, оскільки виступає
базисом його формування й існування. Будь-який
регіон представляє собою територію, але одного
територіального компонента недостатньо для
того, щоб назвати територію регіоном. Необ-
хідною передумовою формування регіону на
певній території є наявність специфіки економіч-
ного, етнографічного, конфесійного, соціально-
культурного складу, особливий характер політич-
ної організації суспільства та владних еліт [7].
Обов'язково регіон слід розглядати з владною при-
в'язкою. Це означає, що невід'ємною його ознакою
має бути ієрархія інституцій виконавчої влади та
місцевого самоврядування [8, с. 17].

Нинішні умови переходу до суспільства знань
вимагають по-новому підійти до вивчення регіо-
нальної економіки, тим паче, що цілісних дослід-
жень, які стосуються суто її розвитку, насправді є
дуже мало. Оновлене вивчення регіональної еко-
номіки вимагає зміщення акцентів у сутності регі-
ону як такого. Важливою його характеристикою
постає інноваційна адаптивна спроможність, що
являє собою здатність регіональних соціально-
економічних систем включати в свою структуру і
діяльність (тобто приймати) зміни, викликані інно-
ваційним процесом [9, с. 460].

Таким чином, регіон за нинішніх умов слід роз-
глядати як складну систему, просторово обмеже-
ну економічними, етнографічними, соціокуль-
турними (у т.ч. релігійними), політичними, інфор-
маційно-комунікаційними характеристиками,
здатну відтворювати свій ресурсний потенціал з
відображенням на якісних характеристиках жит-
тя населення і з обов'язковим дотриманням засад
сталості. Відтворення ресурсного потенціалу має
здійснюватись на інноваційних засадах — з опти-
мізацією витрат ресурсів відносно одержаних
ефектів, причому не лише економічного, але й соц-
іокультурного й екогомологічного характеру.
Інноваційний орієнтир дасть змогу дотримуватись
умов сталості, тобто таким чином забезпечувати
процеси підвищення якісних характеристик жит-
тя населення, щоб при цьому не обмежувати мож-
ливості відтворення наступних поколінь, їх повно-
цінного існування та розвитку.

Визначення регіону як системи передбачає
оперування поняттям регіональної суспільної
системи. Водночас не слід його ототожнювати
з територіальною суспільною системою в силу
відмінності сутності території і регіону, про
що говорилось вище. Територіальна суспільна
система повинна виступати об'єктом вивчення
регіональної економіки як певна територія ре-
гіону, в межах котрої така система формуєть-
ся та яка оконтурена політико-адміністратив-
ними одиницями з визначеним центром [10, с.
5—6].

Розгляд регіону як системи передбачає вклю-
ченість до нього конкретних підсистем. Вважаємо,
що такими є:

— поселенська — мережа розселення населен-
ня з визначеними характеристиками щільності, на-
вантаження на об'єкти соціальної інфраструкту-
ри;

— геопросторова — ресурсні можливості рег-
іону з диференційованою просторовою концент-
рацією, його розташування з відображенням на ме-
режі міжрегіональних (транскордонних) взаємоз-
в'язків;

— економічна — середовище ділової актив-
ності, інвестиційної, інноваційної діяльності з
відображенням у структурних характеристиках
(за видами економічної діяльності);

— працересурсна — середовище використан-
ня соціально-трудового потенціалу населення;
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— освітньо-наукова — середовище підготовки
та неперервного розвитку соціально-трудового
потенціалу населення, наукової діяльності з відоб-
раженням на інноваційних результатах;

— управлінська — ієрархічна організація влад-
них структур з вертикальними та горизонтальни-
ми взаємозв'язками і регламентованими важеля-
ми впливу;

— соціокультурна — середовище розвитку
об'єктів соціальної інфраструктури, що відповіда-
ють вимогам до якісних характеристик життя на-
селення;

— інформаційно-комунікаційна — мережа
віртуальних зв'язків між суб'єктами як у межах
регіону, так і з тими, що фізично знаходяться в
інших регіонах.

При розгляді регіону як системи, просторово
обмеженої за визначеними характеристиками,
значно змінюється функціональність та змістовна
сутність регіональної економіки. При з'ясуванні її
сучасного змісту однозначно повинен домінувати
системний підхід, адже економіка виступає як одна
із підсистем регіональної суспільної системи (ре-
гіону) і також являє собою систему — регіональ-
ну економічну систему.

 Базове тлумачення регіональної економі-
ки як науки відкидає її прикладні прояви. Рег-
іональна економіка також повинна досліджу-
ватись у процесно-функціональній і становій
площинах (в обмежених часових координатах).
За прикладним напрямом розглядаємо регіо-
нальну економіку як складову регіональної
суспільної системи, сформовану сукупністю
економічних відносин із приводу використан-
ня ресурсних можливостей з подальшим відоб-
раженням на рівні матеріального добробуту
населення.

Тобто якщо важливим функціональ-
ним завданням регіону як системи має бути
організація відтворення ресурсного потен-
ціалу з наслідковим відображенням на
якості життя населення, то регіональна
економіка повинна використовувати ре-
альні ресурсні можливості з підвищенням
матеріального добробуту людей. Визна-
чення регіональної економіки за теорети-
ко-методологічним та прикладним напря-
мами подано в таблиці 1.

Доповнення сутності регіональної
економіки потребує визначення основних
її ознак, які надають їй специфікації, ви-
окремлюють з-поміж економічних систем
інших регіонів (у свою чергу специфікація
економіки конкретного регіону вирізняє
його з-поміж інших суспільних систем). До
основних ознак регіональної економіки як
системи відносимо наступні (разом зі зга-
даною вже структурованістю):

— цілісність, яка відображає певну за-
вершеність, внутрішню єдність економіч-
ної системи, її відносну автономність (у

тому числі відносно інших регіональних підсис-
тем), протиставленість оточенню, що проявляєть-
ся у синергії ресурсів задля досягнення спільної
мети регіонального розвитку — підвищення якості
життя населення на засадах сталості [11, с. 152];

— дисипативність — як постійна мінливість
системи, її взаємодія із зовнішнім середовищем з
одночасним збереженням своїх загальних рис у
силу базової стійкості;

— структурованість — як якісне розчленуван-
ня, кількісна пропорційність процесів виробницт-
ва, що відображає внутрішньовиробничі зв'язки та
залежності, котрі виникають під впливом суспіль-
ного поділу праці, рівня розвитку продуктивних
сил і системи виробничих відносин [12, с. 406]. Ке-
рування даною ознакою передбачає визначення
структури регіональної економіки за конкретни-
ми критеріями, яка найчастіше може бути терито-
ріальною, галузевою і технологічною (найбільш
поширена й доступна за інформаційною аналізо-
ваністю типологія);

— функціональність, що вимагає від економі-
чної системи виконання чітких задач, які в подаль-
шому зумовлюють загальний розвиток регіону з
вимогами сталості;

— потенційність, що підкреслює максимальні
можливості регіонів у реальному використанні
свого накопиченого природно-ресурсного, мате-
ріально-фінансового (вартісного, інноваційного),
соціально-трудового та інших видів потенціалу [13,
с. 302];

— самоорганізація — здатність економіки че-
рез сформовану систему відноси та механізм гос-
подарювання використовувати свої ресурсні
можливості з оптимальним їх використанням та
мінімізацією залученості ресурсів інших (позаре-
гіональних) економічних систем, за винятком по-

Теоретико-
методологічний 

напрям 

Прикладний напрям 

Процесно-функціональний 
аспект 

Становий аспект 

Загальна сутність 

Регіональна 
економіка як 
наука, 
предметом 
вивчення котрої 
постають 
рушійні сили 
суспільного 
розвитку та 
способи їх 
використання 

Регіональна економіка як 
система, сформована 
сукупністю економічних 
відносин із приводу 
використання ресурсних 
можливостей регіону з 
відображенням на рівні 
матеріального добробуту 
населення 

Регіональна економіка як 
поточний стан 
використання ресурсних 
можливостей регіону з 
відображенням на рівні 
матеріального добробуту 
населення 

Мета 

Формування 
теоретико-
методологічної 
основи способів 
використання 
ресурсних 
можливостей 
регіону 

Визначення способів 
відтворення, мобілізації 
ресурсних можливостей 
регіону  

Оцінка ефективності 
використання ресурсних 
можливостей регіону 

Таблиця 1. Напрями вивчення регіональної
економіки та її суть

Складено автором.
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треби ресурсного відновлення та поглиблення міри
міжрегіональної (транскордонної, міжнародної)
інтеграції;

— трансформаційність — як неперервна зако-
номірна чи штучно спричинена структурна пере-
будова економіки, яка повинна виступати основою
для формування збалансованого, завершеного,
максимально інтегрованого у світову й національ-
ну економічні системи, технічно найбільш доско-
налого, економічно високоефективного госпо-
дарського комплексу, здатного повністю забезпе-
чити всі потреби населення [14, с. 51];

— трансакційність — наслідкова ознака від-
носно трансформаційної, що означає станову
зміну економіки, системи відносин, які її ви-
значають;

— податкоспроможність — економічна рента-
бельність, забезпечення профіциту місцевого бюд-
жету з можливості формування бюджету розвит-
ку на якісній основі та у відповідності до регла-
ментованих стратегічних векторів регіонального
розвитку [15, с. 25];

— логістичність — неперервне протікання ма-
теріальних, фінансових, інформаційних потоків у
межах економічної системи [16];

— фракталізація — поява можливості і варі-
антів вибору, що спричиняє біфуркаційний розви-
ток системи, своєрідну протиставленість різних
підсистем з формуванням конкурентного середо-
вища [17, с. 19];

— соцієтальність, що передбачає базування
економічних процесів та побудову системи еконо-
мічних відносин на основі спільності — інтересів,
мотивів, потреб (термін соцієтальності вперше ви-
користав 1903 року А. Келлер);

— інноваційність — здатність мобілізовувати
інноваційні ресурси задля реалізації стратегічних
і тактичних цілей стимулювання економічного зро-
стання, а також здатність економічної системи
сприймати інновації, адекватно на них реагувати
[18].

ВИСНОВКИ
Отже, за сучасних умов підвищеної цінності

знань розвиток економіки регіонів повинен набу-
вати нових стратегічних орієнтирів. Повинні ак-
тивізовуватись уже не стільки модернізаційні
процеси як реакція регіонів на централізовано
декларовані цілі розвитку. Важливо чітко розум-
іти, що економіка є ключовою регіональною
підсистемою, яка формує матеріальний базис для
розвитку інших підсистем. Вона повинна висту-
пати рушієм інноваційних змін та осередком мо-
тивації населення до неперервного розвитку, про-
дукування інновацій та прагнення їх втілення в
життя. Відтак, сучасний регіон може постати
рушієм загальнодержавних модернізаційних
змін, новатором нових ідей та рішень життєдіяль-
ності суспільства у значних просторових масш-
табах. Тому економічна система регіону повинна
цільово розвиватись з обов'язковою умовою

підтримки процесів інтелектуалізації суспільства,
його нової здатності продукувати і використову-
вати знання у сформованому віртуальному еко-
номічному просторі.
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