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нтралізації на рівень ефективності їх економіки. Так само 
більшій ефективності сприяє зменшення адміністративного 
регулювання, не має різниці: загальнодержавного чи 
місцевого. Звичайно, на цій підставі не можна робити висно-
вок, що максимальну ефективність буде досягнуто при 
повній відсутності регуляторного втручання, як і при 
граничній децентралізації – напевно, такий характер 
залежності проявляється для значень коефіцієнтів, прита-
манних економікам українських регіонів у останні роки. 
Проте для поточної ситуації висновок доволі очевидний: по-
дальша помірна децентралізація за інших рівних умов сти-
мулюватиме зростання економічної та соціальної 
ефективності функціонування регіональних економік в 
Україні. 
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ЛОКАЛІЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО 
ПРОСТОРУ 

 
Тривалий час такі фундаментальні поняття як «регіон», 

«регіоналізм» та «регіональний розвиток» були домінуючи-
ми в системі соціальних і економічних досліджень та сприй-
малися науковою громадою як важливі відправні об’єкти на-
уки «регіональна економіка». Утім введення цілого ряду но-
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вих ідентифікацій суттєво змінило характер та рівень 
сприйняття зазначених вище дефініцій. Характерними при-
кладами таких змін стали концепції: Нового регіоналізму (M. 
Keating, 1998), Регіональних імперативів (U.A. Wannop, 1995), 
Світу регіонів (M. Storper, 1997), Біорегіоналізму (M. 
McGinnis, 1999), Техноміст (J. Downey, 1999), Глобального ту-
рбокапіталізму (W. Hutton, A. Giddens, 1999), Просторового 
планування (W. Salet, A. Faludzy, 2000), Ендогенного регіона-
льного зростання (B. Johansson, Ch. Karlsson, R. Stough, 2001), 
Інноваційних міст (J. Simme, 2001), Локальної конкуренції (H. 
Siebert, 2006). 

Очікування з боку науковців певних змін у методології 
суттєво вплинуло й на створювані парадигми, в межах яких 
почали вирізняти два їх рівні: розвитку і дослідницький. 
Водночас на зламі тисячоліть можна було чітко ідентифіку-
вати загострену боротьбу трьох з них: Homo oeconomicus, 
Homo sociologicus, Homo ecologicus. Життя переконливо до-
вело, що надії дослідників поч. 1990-х про можливу їхню га-
рмонізацію виявились марними. Як результат з’явилося чи-
мало нових парадигм, як правило тих, що мали секторальне 
або ж, як в окремих випадках, горизонтальне наповнення: 
«Homo informaticus», «Homo metropolicus», «Homo criativus», 
сумарний зміст яких є доволі суперечливим, проте, водночас, 
таким що урізноманітнює доволі строкате теоретичне над-
бання глобальної науки поч. 2010-х років. 

Природньо, що доволі регульована «зверху» модель мі-
жрегіональних відносин в ЄС потребує значних змін, які мо-
жуть бути такими, що очікувані окремими регіонами, проте 
неочікуваними іншими територіями країн-учасників. Слід 
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зазначити, що основним каменем спотикання при цьому, як 
не дивно виявилась конкуренція, яка відтепер мала не лише 
корпоративне наповнення, яке чітко визначалося в Євросою-
зі, а й територіальне, котре визначалося науковцями. Найбі-
льші переваги при цьому отримували бідні регіони. Такі 
диспозиції, що склалися в ЄС, викликали обурення багатьох 
регіонів-лідерів (в основному рівня NUTS-2). При цьому 
юристи також не один раз вказували на порушення законо-
давства Євросоюзу, а відтак й на численні хиби регіональної 
політики спільноти. Нові моделі швидкого економічного 
зростання й, водночас, ризику (кластери, іннотехи, технопа-
рки, техноміста), які росли в Європі як гриби (насамперед у 
період після 2008 р., коли з’явилася Європейська кластерна 
обсерваторія) заставили замислитись над новою ідеєю прос-
торової концентрації-локалізації бізнес активності в Європі, і 
як показав досвід, не лише в ній. На прикладному рівні це 
означало, якщо Європейська Комісія через структурні фонди 
ЄС вирішила профінансувати певний інфраструктурний 
проект регіону, то у першу чергу вони мають чітко визначи-
тись з місцем його локації: чи це буде інноваційний кластер, 
котрий у вже найближчому майбутньому забезпечить кон-
курентні переваги регіону у Європі й світі, або ж це буде 
сільська територія, дорожня інфраструктура якої може ви-
явитись недозавантаженою. 

Важливою тенденцією глобальної економіки стала, 
останнім часом, активна інтернетелізація бізнес активності у 
так званих віртуальних вузлах (за М. Кастельсом), що додат-
ково посилило асиметрію відносин «центр-регіон». Відтак 
виходило, що як на прикладному, так і на теоретичному рів-
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ні продовжувалось ігнорування нових, назвемо їх «антирегі-
ональних» тенденцій. Утім, після 2014 р. таке вдалося подо-
лати. Натомість, в межах створення нової – мережної паради-
гми її важливими теоретичними концепціями (або ж незрі-
лими теоріями) виявилися: регіональна диверсифікація (R. 
Boschma, 2017), базових місць розвитку (G. Bentley, L. Pugalis, 
J.Shutt, 2017), регіонального лідерства (R. Norman, 2017), кон-
куренції мульти-міського регіоналізму (D. Wachsmuth), інте-
гративного та конкурентного регіоналізму (M. Keating, 2017). 

Виходячи з наведеного вище можна стверджувати, що 
основними засадами сучасного локалізму в межах Європей-
ського Союзу є такі: 

•майбутнє розвитку інформаційного суспільства базу-
ватиметься на тому твердженні, що перспективні центри мі-
жнародної активності можуть бути ідентифіковані нео-
бов’язково на регіональному рівні; 

•віртуалізація світової економіки може призвести до рі-
зного тлумачення активних та депресивних зон, а відтак й до 
різних результатів здійснення існуючої регіональної політи-
ки; 

•конфлікт інтересів компаній, що створюють кластер 
(або ж іншу модель інноваційного розвитку) з місцевими ін-
тересами громад може бути неминучим якщо їхні стосунки 
будуть будуватися на інших аніж відносини колабораціоніз-
му (кооперація + конкуренція); 

•»Політика регіонального і локального розвитку ЄС» 
потребує суттєвої модернізації, адже вона має бути скерована 
не лише на офіційно існуючу таксономічну модель (NUTS-1; 
NUTS-2; NUTS-3), а й на її сучасні різновиди: просторову, 
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мережно-вузлову, кластерну, креативну. 
 
 

Шашула Л. О., к.е.н., пр.н.с., 
Третяк Н. А., к.е.н., н.с., 

ДУ «Інститут екноміки природокористуавння 
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ВПЛИВ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  
НА ПРОЦЕС ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Процеси постіндустріалізації та глобалізації безпосеред-
ньо впливають на роль та місце будь якої країни в світовому 
просторі та рівень її економічного розвитку. Глобалізація 
проникла в усі частини світу досить інтенсивно. Однак, як 
показують результати 47 Всесвітнього економічного форуму, 
що проходив під назвою «Чуйне і відповідальне керівницт-
во» (січень 2017 р., м. Давос, Швейцарія), процеси глобаліза-
ції зараз перебувають у зоні трансформацій і вони не спада-
ють, так швидко як очікувалось. Ці процеси в стані стагнації. 

В даному контексті сучасні проблеми регулювання при-
родокористування вважаємо за потрібне розглядати через 
світ-системний аналіз, що досліджує соціальну еволюцію си-
стем суспільств, а не окремих соціумів. У цьому світ-
системний підхід схожий з цивілізаційним, але йде трохи да-
лі, досліджуючи не тільки еволюцію соціальних систем, що 
охоплюють одну цивілізацію, а й системи глобальної інтег-
рованої ієрархічної системи. 




