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ВСТУП
Важливість дослідження регіонів на сьогод�

нішній день визначається необхідністю забезпе�
чення збалансованого розвитку окремих частин
країни в контексті вимог сталого розвитку шля�
хом раціонального використання їх потенціалу.

Для проведення ефективної регіональної пол�
ітики з метою забезпечення розвитку різних сфер
і галузей господарства необхідно, насамперед,
чітко визначити регіони країни, законодавчо зак�
ріпивши їх межі, тому важливим є з'ясування сут�
ності терміна "регіон".

Поняття регіону розглядається науковцями
різних галузей і з різних позицій, при цьому за
основу береться той чи інший аспект його функ�
ціонування (територіальний, організаційний, управ�
лінський). Дослідженню змісту поняття "регіон"
присвячені праці М.І. Долішнього, М.М. Некрасо�
ва, П.М. Алампієва, С.І. Дорогунцова, В.Ю. Керец�
мана, А.І. Добриніна, В.А. Поповкіна, А.Ф. Мель�
ника, М.І. Маниліча, І.М. Школи, З.С. Варналія та
інших науковців, однак не існує єдиного визначен�
ня сутності регіону, тому термін "регіон" потре�
бує подальшого уточнення та наукового осмислен�
ня.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою нашого дослідження є аналіз та уза�

гальнення існуючих підходів до розуміння понят�
тя "регіон", обгрунтування сутності регіону як соц�
іально�економічної категорії та виділення його
характерних особливостей.

РЕЗУЛЬТАТИ
Виникнення поняття "регіон" пов'язане із роз�

витком таких напрямів дослідження, як регіона�
лістика, регіональна економіка. "Регіон" в пере�
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кладі з латинської означає область, край, район.
На сьогоднішній день не існує єдиного чіткого

визначення поняття "регіон". Різні автори по�
різному трактують його зміст, беручи за основу
аналогію даного поняття з поняттям "економічний
район" чи надаючи йому дещо іншого змісту.
Термін "регіон" з'явився пізніше, ніж термін "рай�
он", проте часто вони вживаються як синоніми.

Регіонами у розумінні Концепції державної
регіональної політики та в Законі України "Про
стимулювання розвитку регіонів" є територіальні
утворення з системою органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування (Автономна
республіка Крим, області, міста Київ та Севасто�
поль).

Для цілей планування та регіонального розвит�
ку можуть визначатись макрорегіони у складі де�
кількох регіонів чи їх частин, які характеризують�
ся, специфічністю, цілісністю та спільністю роз�
витку і визначені законодавством для досягнення
особливих цілей розвитку територій [9].

Регіоном також вважають групу сусідніх країн,
районів чи частину континенту.

За визначенням П.М. Алампієва, регіон (еко�
номічний район) розглядається як географічно
цілісна територіальна частина народного госпо�
дарства країни, яка має свою виробничу спеціалі�
зацію, міцні внутрішні економічні зв'язки та нероз�
ривно пов'язана з іншими частинами за допомо�
гою суспільного поділу праці.

У сучасній економічній літературі найбільш по�
ширеними є підходи до визначення регіону як ква�
зікорпорації, квазідержави, ринку та соціуму. Рег�
іони як квазідержави виступають відособленими
підсистемами держави і національної економіки.
При розгляді регіону як квазікорпорації регіональ�
но�просторові утворення розглядаються як великі
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суб'єкти власності (регіональної і муніципальної)
та економічної діяльності. Підхід до регіону як до
ринку, обмеженого певним ареалом, полягає у вив�
ченні умов функціонування регіональних економі�
чних систем, формуванні підприємницького кліма�
ту, тенденцій та особливостей розвитку регіональ�
них ринків товарів і послуг, капіталу, праці, інфор�
мації, знань і технологій. При розгляді регіону як
соціуму основними завданнями регіонального роз�
витку є відтворення соціального життя та розвиток
системи розселення [13, с. 41].

М.М. Некрасов, досліджуючи регіон, розглядав
його як велику територію країни з більш�менш од�
норідними природними умовами й характерним
напрямом розвитку продуктивних сил на основі
поєднання комплексу природних ресурсів з відпо�
відною матеріально�технічною базою, виробничою
та соціальною інфраструктурою [9, с. 29].

В.Ю. Керецман регіоном вважає певну терито�
рію в межах однієї чи декількох держав, яка є од�
норідною за певними критеріями (економічними,
демографічними, екологічними, етнічними, соц�
іальними, культурними) і за цими критеріями
відрізняється від інших територій [6].

За визначенням Е.Б. Алаєва, економічний рег�
іон є територіально цілісною частиною народного
господарства країни, яка володіє такими ознака�
ми: спеціалізацією як основною народногоспо�
дарською функцією; комплексністю, що розумі�
ється як взаємопов'язаність найважливіших еле�
ментів економічної і територіальної структур ре�
гіону; керованістю, тобто наявністю цілісної сис�
теми територіального управління господарством,
за допомогою якої можуть вирішуватися як за�
гальні, так і автономні проблеми розвитку [1].

Соціально�економічна сутність поняття "регі�
он" має певні риси: по�перше, це територія, а по�
друге, економічна система в межах даної тери�
торії, або регіон — це самостійна територіальна
система, з притаманними тільки їй виробництвом,
розподілом, обміном та споживанням матеріаль�
них благ та послуг [15].

О.М. Тищенко вважає, що при визначенні сут�
ності регіону необхідно враховувати три обстави�
ни: регіон — це територіальне явище, і тому тери�
торіальна ознака має бути відображена у ньому як
базова; регіон — частина цілісної соціальної та
адміністративної системи, і тому має володіти їх
основними рисами, хоча і не зводитись до них; ре�
гіон повинен володіти замкненим відтворювальним
циклом та певною економічною специфікою та
формами її прояву [14, с. 13].

На думку А. І. Добриніна, регіон є терито�
ріально спеціалізованою частиною народного гос�
подарства країни, яка характеризується єдністю
та цілісністю відтворювального процесу [3, с. 28].

О. Г. Гранберг вважає, що регіон є визначеною
територією, що відрізняється від інших територій
за низкою ознак і характеризується певною
цілісністю, взаємопов'язаністю її складових еле�
ментів [2].

Основною регіональною одиницею виступає ве�
ликий економічний район, оскільки він найбільше
відповідає інтересам комплексного розвитку тери�
торії. Але відсутність у великих районах спеціаль�
них органів управління прирікала і нині прирікає їх
на абстрактність, а, отже, й на недієвість. Це об�
'єктивно зумовлює необхідність поєднання сітки еко�
номічного районування з адміністративно�територ�
іальним поділом. У наш час саме область виступає в
країні основним об'єктом комплексного територі�
ального управління, саме вона поєднує в собі тери�
торіальні та галузеві елементи виробництва, здатна
забезпечити динамічну взаємодію з населенням у
вирішенні соціально�економічних проблем [8].

В.А. Поповкін характеризує регіон як терито�
ріальну частину народного господарства країни,
якій органічно притаманні географічна цілісність
та економічна спільність [10].

Європейський парламент пропонує наступне
визначення: "регіон — це територіальна цілісність,
яка розглядається з географічної точки зору, або
чітко окреслена територіальна організація, де на�
селення має специфічну ідентичність, яка направ�
лена на стимулювання та розвиток культурної,
економічної та соціальної сфери" [16, с. 203].

Згідно із визначенням Конференції регіонів
Європи, регіоном є територіальна одиниця, яка
безпосередньо підпорядкована центральному
рівню влади країни і така, що має виборний орган.

Поняття "регіон" охоплює декілька складових.
Перша із них — фізико�географічна структура
регіону. Існує географічна єдність регіону: будь�
який центр, навколо нього каркас. Під терміном
"регіон" у сучасній економічній науці розуміється
досить широке коло економічних об'єктів — від
міжнародних систем до територіальних утворень
окремих держав. Друга складова регіону як сис�
теми — економічна. У регіональній економіці рег�
іон розглядається як просторово обмежена части�
на єдиного народногосподарського комплексу,
тобто як структурний елемент господарського
комплексу країни. Основними ланками економіч�
ного районування визначаються значні економічні
райони — макрорегіони. Таке районування сто�
сується наступної, третьої підсистеми регіону:
політико�адміністративний поділ території. Ос�
кільки владно�силовими відносинами просякнуті
всі господарські відносини, політико�адміністра�
тивна структура регіону збігається із його еконо�
мічною структурою. Саме рівні адміністративно�
го поділу забезпечують регіону необхідні умови
соціально�економічного функціонування. Четвер�
та, п'ята та шоста складові регіону — етнічна, со�
ціокультурна, інституційно�правова [4, с. 56].

Незалежно від розміру регіону, його можна
подати у вигляді територіальної соціально�еконо�
мічної системи, із певною структурою, відносина�
ми та зв'язками.

Регіон — це територіально�цілісна частина
країни, яка відрізняється своєрідністю природно�
го середовища, що зумовлює тип та структуру
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економіки, яка характеризується своєрідним
співідношенням різних галузей господарства, гли�
бокими та різноманітними зв'язками між ними, за�
кінченим циклом відтворення, спільними рисами
історичного розвитку, виробничими навиками,
соціально�культурними традиціями населення,
функціональними особливостями (спеціаліза�
цією), яка виділена за сукупністю цих ознак в ад�
мінітративну одиницю та являє собою підсистему
соціально�економічного комплексу країни [15].

У традиційному розумінні, яке мало місце в
українській економічній науці, під регіоном, або
великим економічним районом, розуміли госпо�
дарську територію, що виділяється своїм економ�
іко�географічним положенням, природними і тру�
довими ресурсами, спеціалізацією і структурою
господарства, спільністю економічних, екологіч�
них та інших проблем [4].

Аналіз різних підходів до розуміння поняття
"регіон" дає змогу стверджувати, що регіоном є
певне утворення, для якого характерні:

— територіальна приуроченість, тобто регіон по�
винен окреслюватись певною визначеною територією;

— взаємозв'язок виробництв і галузей, що про�
являється в комплексності розвитку регіону та за�
безпечує його функціонування як системи;

— можливість відтворення потенціалу (при�
родного, виробничого, демографічного, науково�
технічного);

— своєрідність господарського комплексу,
який вирізняє даний район з�поміж інших;

— певна спеціалізація, що визначає місце регі�
ону в територіальному поділі праці;

— динамічність, яка проявляється у певних
змінах, розвитку регіону;

— наявність зовнішніх зв'язків.
Регіоном є територія, для якої характерна пев�

на однорідність, що відрізняє її від інших тери�
торій, окремі галузі, виробництва, процеси та яви�
ща в межах регіону взаємопов'язані, що забезпе�
чує його функціонування як системи. Важливою
характеристикою регіону є його соціально�еконо�
мічний потенціал, який включає демографічний,
природно�ресурсний, науково�технічний, вироб�
ничий потенціали і характеризується здатністю до
відтворення, а також певна спеціалізація, ди�
намічність та наявність зовнішніх зв'язків.

ВИСНОВКИ
На сьогоднішній день в умовах кризової ситу�

ації в країні, коли загострюються проблеми раці�
онального використання природно�ресурсного,
трудового, виробничого потенціалу окремих тери�
торій, необхідне визначення поняття регіону на
державному рівні та законодавче закріплення
сітки регіонів (економічних районів) країни.

Регіон доцільно розглядати як територіально
цілісне утворення, певну соціально�економічну сис�
тему, всі складові частини якої перебувають у склад�
них взаємозв'язках і взаємодії, здатні до відтворен�
ня. При цьому важливим є забезпечення можливості

виробництва конкурентоспроможної продукції у
регіоні та виходу з нею на зовнішні ринки.
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