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ГОСПОДАРСТВА

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто актуальні методологічні проблеми
формування і функціонування регіонально-просторових соціаль-
но-економічних систем. Обґрунтовано наукові підходи та поня-
тійно-термінологічний апарат, визначено сутнісні ознаки і відзна-
чаються переваги регіонально-просторової організації господарс-
тва в умовах міжрегіонального взаємозв’язку економічних і соціа-
льних процесів.
Ключові слова: регіон, регіональна економіка, регіонально-
просторова організація, форми регіонально-просторової орга-
нізації.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются актуальные методоло-
гические проблемы формирования и функционирования региона-
льно-пространственных социально-экономических систем. Обос-
новываются научные подходы и понятийно-терминологический
аппарат, определяются сущностные признаки и отмечаются пре-
имущества регионально-пространственной организации хозяйст-
ва в условиях межрегиональной взаимосвязанности экономичес-
ких и социальных процессов.
Ключевые слова: регион, региональная экономика, регионально-
пространственная организация, формы регионально-пространст-
венной организации.

ANNOTATION. The article deals with current methodological prob-
lems of formation and functioning of regional and spatial socio-
economic systems. Substantiated scientific approaches, concepts
and terminology, defined the essential features and highlights the
benefits of regional and spatial organization of the economy in
terms of inter-regional interdependence of economic and social
processes.
Key words: region, regional economics, regional and spatial orga-
nization, forms of regional and spatial organization.
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Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіо-
нів є однією з найбільш складних теоретичних і прикладних проб-
лем. Ця складність обумовлена, насамперед, невирішеністю бага-
тьох методологічних питань, серед яких, зокрема, питання сутно-
сті та змісту регіонально-просторової організації економічних
систем у цілому та окремих їх елементів — регіонально-прос-
торової організації видів діяльності, їх фізичного поєднання та
форм зосередження, вертикальної і горизонтальної структуриза-
ції та взаємопов’язаності тощо.

Це обумовлено ще й тим, що нинішній історичний період ха-
рактеризується зростанням частоти екстремальних ситуацій не
лише в природі, але й у розвитку суспільств — швидкими зміна-
ми типів економічних і соціальних систем, збільшенням складнос-
ті відносин, зростанням їх гостроти. Наявні нині загальносуспіль-
ні теорії неспроможні бути теоретичною базою майбутнього стало-
го економічного розвитку регіонів. Про це свідчать сучасні регіо-
нальні кризові ситуації в світі.

Зростання нестабільності, ризиків, небезпек і загроз вимагає
нових наукових підходів до комплексної оцінки регіональної ор-
ганізації і функціонування, а також взаємозв’язанності і взаємо-
залежності економічних та інших сфер суспільної життєдіяльнос-
ті людей, окремих регіональних спільнот, держав та їхніх союзів.

Вимагають переосмислення й окремі теоретичні положення в
теорії регіонального розвитку. Найбільш відомі теорії мінімізації
витрат у регіональній організації господарства (Й. Тюнен, В. Лаун-
хардт, А. Вебер, В. Крісталлер, А. Льош та ін.), агломераційного
ефекту (Д. Фрідман, Ф. Перру), регіонального саморозвитку чи
адаптованості, комплексоутворення, територіальної кластеризації
та інші стосувалися економічних процесів певного етапу цивілі-
заційного розвитку. Нинішній період активної глобалізаційної
трансформації характеризується появою геоекономічних регіонів,
регіонально-просторових систем і мереж, головною ознакою
яких є інтернаціоналізація не лише економічних, а й соціальних
та екологічних процесів. Глобалізація і регіоналізація нині є ви-
значальними в соціально-економічному розвитку не лише країн
або їхніх блоків, але й окремих регіонів і підприємств. При чому
регіон або територіальна громада хоч і впливають на розміщення
підприємства або місце його реєстрації, однак головним суб’єк-
том виступають глобальні чинники — інвестори, власники та ак-
ціонери, які визначають його локалізацію, виходячи зі своїх інте-
ресів. На перший план, у такому випадку, часто виходить не за-
гальний потенціал регіону, як це було раніше, а мотиви й сти-
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мули, які забезпечують досягнення поставлених ними цілей. Та-
кий характер формування регіонально-просторових систем в
останній історичний період набуває все більшого поширення, і
необхідність врахування цього феномену вимагає нових підходів
та наукових засад регіональних, економічних і соціальних транс-
формацій з урахуванням формування полюсів просторової інтег-
рації, нової фізичної моделі економічного простору.

Сучасні соціально-економічні проблеми розвитку інтегровані,
насамперед, у регіональних господарських системах. Це й обу-
мовило зростання актуальності дослідження проблем регіональ-
ного розвитку, пошуку нових моделей регіонально-просторової
організації господарства, більш активної цілеспрямованої та по-
слідовної діяльності територіальних громад населення, держав-
них органів і підприємницьких структур, які забезпечували би
вирішення проблем та досягнення поставлених територіальною
спільнотою цілей. В таких умовах інтереси всіх суб’єктів еконо-
мічної діяльності мають бути взаємоузгодженими та збалансова-
ними, забезпечуючи рівновагу між економічною доцільністю та
соціальною справедливістю в єдиному просторі взаємодії.

Традиційно економічною базою розвитку господарства регіо-
нів виступали природно-ресурсний, соціально-економічний та
інші потенціали як провідні чинники виробництва в їх широкому
розумінні. Регіональна диференціація їх була базою для форму-
вання різноманітних видів діяльності та форм територіальної ор-
ганізації господарства з урахуванням конкретної регіональної та
глобальної ситуації. Таким чином, економіка регіону формува-
лась як інтегрована соціо-еколого-економічна система, яка базу-
валася на взаємозв’язках і взаємодії конкретних компонентів
природи (ресурсний потенціал), господарства (виробничий потен-
ціал) й населення (трудовий потенціал і споживач матеріальних
благ і послуг) певної території, забезпечуючи геоекономічний
відтворювальний процес.

Сучасна ж економічна модель загострює асиметрію регіональ-
ного, економічного й соціального розвитку, спричиняє зростання
соціальних загроз, особливо на ринку праці, дезінтеграцію націо-
нальної економіки, невирішеність економічних і соціальних проб-
лем. Наявна нормативно-правова база ще не стала належним ме-
ханізмом зменшення регіональної асиметрії, зокрема, вирішення
соціально-економічних проблем, збалансованого розвитку регіо-
нів, ефективного використання потенціалу кожного з них.

Одним із шляхів розв’язання зазначених проблем може бути
розроблення наукових засад розвитку регіонів на основі регіональ-
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но-просторової організації господарства. Вони полягають у вико-
ристанні переваг міжрегіональної взаємодії для розвитку конкре-
тних регіонів, тобто формування просторової організації еконо-
міки, де інноваціями виступають саме форми регіонально-
просторової організації господарства.

Оскільки в структурі методології вихідною є понятійно-тер-
мінологічна система, то її удосконалення, осучаснення також має
не лише теоретичне, але й прикладне значення. В регіональній
економіці такими ключовими поняттями є регіон, регіональна
економіка і регіонально-просторова організація господарства.

В Україні, як і в інших країнах, ці поняття ще не набули до-
статньо аргументованого й загальновизнаного змісту. В законо-
давчих документах України переважає розуміння регіону як ад-
міністративно-територіальної одиниці. В Законі України «Про
стимулювання розвитку регіонів» до регіонів, які розглядаються
в ньому, віднесено Автономну Республіку Крим, області і два мі-
ста зі спеціальним статусом — Київ і Севастополь.

Очевидно, що для територіальної організації господарства не-
обхідно мати більш чітке визначення сутності регіону — вважати
його лише як адміністративно-територіальну одиницю чи сукуп-
ність таких одиниць, тобто як територію з функціями адміністра-
тивного управління, або вважати регіон соціально-економічною
системою з органами регіонального самоуправління, в якій адмі-
ністративні органи здійснюють координаційні та контрольні ад-
міністративні функції, або наділити останніх повноваженнями
безпосередньої економічної і соціальної діяльності підзвітних їм
економічних систем.

У регіональній економіці регіон виступає як ланка господар-
ського комплексу країни чи країн з характерними економічними
ознаками та зв’язками, які утворюють єдину систему. Межі такої
системи можуть збігатися з межами адміністративно-територіа-
льних одиниць або виходити за них відповідно до економічної
доцільності.

Традиційна методологія поділу території країни на частини
для організації діяльності органів управління в умовах зростання
демократизації, формування громадянського суспільства стає все
менш придатною для економічної діяльності. Разом з тим, пере-
несення акцентів управління господарською діяльністю на місце-
ве самоврядування ще не набуло практичної реалізації. Зміст функ-
ціонування регіональної системи повинен включати не лише ад-
міністративні функції як вид управлінської діяльності, методи
якої треба модернізувати, а й сукупність зв’язків щодо розвитку
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усіх суспільних процесів кожної регіонально-просторової соціаль-
но-економічної системи з її матеріально-фінансовою базою, кад-
ровим потенціалом, методами і формами загальносуспільної уп-
равлінської діяльності. Особливо це важливо у прогнозуванні та
плануванні регіонально-просторового розвитку.

Міжрегіональні та глобальні підходи до регіонально-прос-
торового планування спрямовані на збалансований регіональний
розвиток і фізичну організацію простору у відповідності з єди-
ною стратегією. Таке планування сприяє вирішенню проблем, що
виходять за рамки окремих регіонів або держави — забезпечен-
ню кожній людині такого середовища та якості життя, які сприя-
тимуть розвитку особистості, незалежно від місця проживання.
Головним завданням регіонально-просторового планування, в та-
кому випадку, є гармонійний соціально-економічний розвиток
регіонів, поліпшення якості життя населення з урахуванням еко-
номічного, соціального, а також ландшафтного, культурного й
природного надбання, здійснення при цьому міжгалузевої регіо-
нальної інтеграції, координації та кооперації у відповідних сфе-
рах діяльності. Нині регіональна асиметрія розвитку зростає як
між глобальними регіонами, так і внутрішньо-національними.
Сформувались глобальні та внутрішньо-регіональні простори з
високорозвинутими та слаборозвинутими рівнями економічного
й соціального розвитку. В Україні розбіжність між цими рівнями
у різних сферах економічної діяльності становить п’ять—десять
разів. Це обумовлюється генерацією інноваційних досягнень у
високорозвинених регіонах і значним відставанням регіонів-аут-
сайдерів. І хоч лідерство за динамікою темпів розвитку в остан-
ній період переміщується до аутсайдерів, що можна розцінити як
нейтралізацію глобалізаційних викликів, однак нинішні високо-
розвинуті країни та регіони зберігають лідируючі позиції за по-
тужністю економічних систем та їхнім впливом на економічний
розвиток. Така ситуація зберігатиметься у майбутньому, оскільки
в них зосереджений найбільший інтелектуальний ресурс, який
виступає базою перспективного, в сучасних умовах, інноваційно-
го розвитку. До того ж вони володіють найбільшими фінансови-
ми ресурсами та механізмами використання інтелектуального по-
тенціалу, відповідною інфраструктурою, глобальною просторо-
вою організацією економічної діяльності та є найбільш привабли-
вими для інвесторів.

Для простору слаборозвинутих регіонів характерною є слабка
їх інтеграція, відокремленість, локалізація та як наслідок — про-
вінційність. Отримання вагомих інноваційних результатів та їх
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практичного використання в таких умовах — нереально, а зна-
чить зростання рівнів розвитку буде незначним, оскільки бізнес,
у такому випадку, не бачить масштабних і вигідних прибутків.

Одним із шляхів зростання слаборозвинутих регіонів є їх
зближення (конвергенція) з високорозвинутими регіонами та фор-
мування єдиного взаємозв’язаного економічного простору. Це
зближення стосується не лише суміжних регіонів, а насамперед,
застосування в економічно слабких регіонах продуктивного до-
свіду лідерів, можливостей співробітництва з ними в глобально-
му просторі, використання сучасної методології їхнього зростан-
ня на базі концентрації зусиль і ресурсів таких регіонів на
пріоритетних напрямах спільної діяльності.

Регіональні інтеграційні процеси в різних сферах діяльності
набувають різних форм. Так, нині особливо активізувалось транс-
кордонне економічне співробітництво, формування транскордон-
них кластерів, єврорегіонів тощо. Ідея зближення регіонів за еко-
номічним і соціальним розвитком посилює однорідність еконо-
мічного простору, сприяє стабільності та довготривалості пози-
тивних змін.

Цим забезпечується зростання ролі регіонів у міжрегіональній
кооперації та стратегічному партнерстві як механізмах забезпе-
чення концентрації ресурсів для передбаченого домовленостями
чи законодавчими рішеннями спільного вирішення актуальних
проблем регіонів. Це вимагає нових форм організації господарст-
ва та відповідного інституційного механізму.

Серед нових регіонально-просторових форм організації еко-
номічної діяльності в сучасних умовах найбільш мобільними є не
внутрішньо-національні, а транснаціональні форми економічної
діяльності. Вони, незалежно від адміністративного управління
територіями, вільно переміщають капітали, ресурси, товари, ро-
бочу силу тощо. Цим забезпечується найбільша прибутковість
їхньої діяльності. Окремими регіонами та центрами їх інтересу є
насамперед ті, в яких зосереджені фундаментальні знання, нові
технологічні рішення, центри кадрової підготовки, де ринкові
умови та інфраструктура найбільш сприятливі для бізнесової діяль-
ності.

Серед інших форм організації регіонально-просторової еко-
номічної діяльності, в яких об’єднуються адміністративно-
територіальні та інші функції для вирішення спільних міжрегі-
ональних проблем, доцільно використовувати мережеві, тери-
торіальні кластерні системи, спеціальні просторові системи,
міждержавні спеціалізовані чи комплексні форми організації
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(союзи, регіони) тощо. Можуть створюватись й особливі адмі-
ністративно-територіальні одиниці (центри) з особливим ста-
тусом регіонального, національного чи наднаціонального зна-
чення для вирішення певних регіонально-просторових проблем
розвитку.

Розробка моделей регіонального розвитку повинна базуватися
на методології просторової взаємозв’язанності та взаємообумов-
леності, в основі якої лежить узгодження регіональних і міжрегіо-
нальних інтересів, цілей та пріоритетів різного рівня, досягнення
консенсусу сторін.

Діяльність з упорядкування взаємодії суб’єктів господарю-
вання в чітко окреслених межах забезпечує взаємозалежність
економічних систем різних регіонів і формування єдиного еко-
номічного простору. Ця єдність формується не лише насиченістю
території господарськими об’єктами та зв’язками між ними, як
про це часто говориться в опублікованих працях, а єдністю і ціле-
спрямованістю господарської діяльності, тобто підпорядкованіс-
тю досягненню єдиної економічної, соціальної та екологічної ме-
ти, інтенсивністю та стабільністю (а не спорадичністю) зв’язків
між господарюючими суб’єктами. Вона стосується єдиних еко-
номічних механізмів (податкової, митної, цінової політики тощо),
єдиного управління, тобто наявності єдиних органів (надрегіона-
льних чи наднаціональних), спільного інфраструктурного забез-
печення тощо.

Регіонально-просторова організація господарства — це ціле-
спрямована і взаємовигідна для регіонів діяльність з формування
єдиних регіонально-просторових систем на основі взаємоузго-
джених інтересів, розширення та поглиблення зв’язків, їхнього
насичення та урізноманітнення.

Обмежуючим чинником для суб’єктів підприємництва та
громади, в такому випадку, є лише економічний чи соціальний
інтерес — величина доходу, швидкість обігу інвестицій, стабіль-
ність економічної системи, надійність та інтенсивність зв’язків
та інші аспекти економічної та соціальної діяльності, які обу-
мовлюються у відповідних угодах з функціонування єдиних
економічних просторів.

Актуальним у регіонально-просторовій організації господарс-
тва в сучасних умовах є аналіз та оцінка ролі найбільш активного
й динамічного чинника економічного розвитку — інвестора. Цей
фактор набрав нині не лише надрегіонального, але й наднаціональ-
ного значення. Пріоритети інвесторів є вирішальним інструмен-
том впливу на розвиток, головним чином, тих сфер діяльності,
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які мають для них найбільший інтерес. Це призводить до концен-
трації капіталу переважно в окремих сферах діяльності й регіонах
та його відсутності в інших, стимулюючи тим самим регіональну
й галузеву асиметрію економічного та соціального розвитку. В
такому випадку інтереси власників капіталу та територіальних
громад не співпадають, загострюється протиріччя комплексного
соціально-економічного розвитку регіонів, зменшується простір
сталого розвитку.

Корпоративний і приватний капітал формують свої особливі
інвестиційні простори функціонування та взаємодії, не врахо-
вуючи достатнім чином необхідності збалансованого розвитку
регіонів. Відсутність комплексного підходу посилює міжрегіо-
нальні економічні, соціальні, екологічні суперечності, що зму-
шує державу до втручання в регіональний і місцевий розвиток,
пошук нових моделей просторової організації господарства,
нових форм інтеграції зусиль для забезпечення сталого прос-
торового розвитку й досягнення поставлених регіональних ці-
лей, в основі яких лежать переваги взаємозв’язаності та взає-
модоповнюваності регіональних економік. У такому випадку
важливо, щоб регіони зосередження інвестиційних ресурсів
ставали ядрами, стимуляторами спільних узгоджених, скоор-
динованих і цілеспрямованих зв’язків з суміжними регіонами,
утворюючи єдині регіонально-просторові системи сталого роз-
витку.

Таким чином, нинішня соціально-економічна ситуація в
Україні та світі обумовлює пошук нових резервів розвитку ре-
гіонів, підвищення ефективності економічної діяльності з ме-
тою забезпечення належних умов життєдіяльності людей, не-
залежно від місця їх проживання. В нинішніх умовах важ-
ливим резервом виступає забезпечення збалансованості й са-
модостатності економіки регіонів, підвищення значимості фор-
мування інтегрованих структур і організації їхньої регіональ-
но-просторової діяльності. Вони охоплюють інтереси регіону з
урахуванням глобальних і регіональних конкурентних переваг.
При цьому, в кожному регіоні створюються умови викорис-
тання можливостей для розвитку на базі інтеграції галузей
економіки, формуючи таким чином регіонально-просторові
національні та міждержавні інтеграційні структури. Таким чи-
ном може бути досягнута оптимізація інтересів господарської
діяльності суб’єктів підприємництва, забезпечення належного
рівня життя населення та збереження сприятливого природно-
го середовища кожного регіону.
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