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ВСТУП
Підвищення ролі регіонально�

просторових утворень, їхніх госпо�
дарських систем на міжнародній
арені полягає у здійсненні міжнарод�
ної економічної діяльності, про�
тіканні міжнародних економічних
процесів, у тому числі процесів інтег�
рації. Це призводить до посилення
економічної регіоналізації та загос�
трення проблем, пов'язаних з регіо�
нальних розвитком та відповідно з
розробкою, провадженням держав�
ної політики на регіональному (міс�
цевому) рівні.

У зв'язку з цим підвищується
інтерес дослідників вітчизняних та
зарубіжних шкіл до розкриття сут�
ності поняття "регіональний розви�
ток", в основі якого закладено ті чи
інші переконання науковців щодо
трактування терміна "регіон" як та�
кого. На сучасному етапі розвитку
питання дослідження поняття "регі�
он" розкривали: Аніщенко В.О. [1],
Бережна І.В. [3], Герасимчук З.В. [5],
Данилишин Б.М. [6], Нікітіна М.Г.
[13], Поповкін В.А. [16], Семенов В.Ф.
[17], Чумаченко М.Г. [22] та ін.
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Вивченням основ регіонального
розвитку, виявленням певних особли�
востей та закономірностей, форму�
ванням на цій основі тих чи інших па�
радигм регіонального розвитку зай�
малися представники різних науко�
вих шкіл регіональної економіки:
німецької (Тюнен Й., Лаунхардт В.,
Вебер А., Крісталлер В. та ін.), англо�
американської (Сторпер М., Уолкер
Р., Річардсон Х. та ін.), французької
(Перру Ф., Бурвіль Ж.�Р. та ін.), ра�
дянської (Кондратьєв М., Леонтьєв
В.) та сучасної української (Безверх�
нюк Т.М., Долішній М.Н., Дорогун�
цов С.П., Поповкін В.А., Чужиков В.І.
та ін.), що об'єднує учених�регіо�
налістів, економгеографів, еко�
номістів�міжнародників різних нау�
кових центрів. Така різноманітність
та різнонаправленість досліджень
регіонального розвитку потребує
їхнього детального вивчення задля
систематизації та комплексного по�
дання опрацьованого матеріалу.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета дослідження — дослідити

генезис теоретико�прикладних ас�

пектів щодо розуміння поняття "рег�
іональний розвиток" та розкриття
його сутності, в основі якого лежить
трактування поняття "регіон". Для
досягнення означеної мети слід вирі�
шити такі завдання:

— провести предметну діагности�
ку теоретичних підходів щодо визна�
чення ключового поняття дослі�
дження "регіон", узагальнити та сис�
тематизувати;

— дослідити основи загально�
прийнятних теорій представників за�
рубіж�них шкіл з приводу регіональ�
ного розвитку;

— вивчити національні концепції
регіонального розвитку та провести
паралелі.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛИДЖЕННЯ
Регіональна, як і інша парадигма

розвитку, пов'язана, передусім, із
тлумаченням сутнісних характерис�
тик цього складного явища. Суть ре�
гіонального розвитку у першому,
найбільш широкому наближенні
щодо трактування цього терміна, по�
винна сприйматися як безперервний
процес суспільно�територіального
системоутворення на основі певних
закономірностей: раціонального роз�
витку регіональних систем, територ�
іальної концентрації і диференціації
продуктивних сил регіонів, територ�
іальної комплексності регіональних
господарств. Всі вони до певної міри
існують автономно і неоднозначно
впливають на регіональний розвиток.

Дослідження теоретичних і при�
кладних аспектів міжнародної еконо�
мічної діяльності регіональних госпо�
дарських систем, на наш погляд, слід
почати з уточнення суті категорії "ре�
гіон", ретроспективної системати�
зації концепцій регіонального роз�
витку, визначення теоретичних основ
проведення регіональної політики і
національних парадигм регіонально�
го розвитку.

Відповідно до результатів сучас�
них наукових досліджень відносно
трактування поняття "регіон", скла�
лось декілька найбільш поширених
підходів: адміністративний (територ�
іально�просторовий), економічний
(структурно�функціональний), куль�
турно�історичний та інші, останніми
з яких за сутнісними характеристика�
ми є комплексний та змішаний під�
ходи (табл. 1).

Згідно з положеннями адмініст�
ративного підходу, "регіон" розгляда�
ють як одиницю певного субнаціо�
нального рівня відповідно до адміні�
стративно�територіального устрою
країни. Трактування цього поняття
дає Закон України "Про стимулюван�
ня розвитку регіонів" (ст. 1): "Регіон
— територія Автономної Республіки
Крим, області, міст Києва та Севас�
тополя [8]", тобто одиниця адмініст�
ративно�територіального поділу
країни.

На думку Чумаченко М., "соці�
ально�економічний регіон" можна
визначити як частину території дер�
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жави, виділену відповідно
до різноманітних ознак в
адміністративну одиницю,
яка управляється і коорди�
нується для досягнення
цілей суспільного розвитку
і запобігання діям руйнів�
них або негативних
зовнішніх сил. В умовах
України первинним регіо�
ном є АР Крим і адмініст�
ративні області [22]. У свою
чергу, Нікітіна М.Г. відзна�
чає, що "регіон не обов'яз�
ково повинен збігатися з
адміністративними кордо�
нами — у ряді випадків він
може об'єднувати тери�
торії декількох суміжних
адміністративних суб'єк�
тів" [13, с. 107].

Дотримуючись органі�
заційно�управлінського
підходу, регіоналісти
Євросоюзу оперують та�
ким визначенням регіону:
"Найбільша одиниця адмі�
ністративного поділу кра�
їн, яка має виборну владу,
юридичну незалежність та
власний бюджет" [5, с. 126].
В Україні таке трактування
регіону відповідає характе�
ристиці законодавчо виз�
наченої адміністративно�
територіальної одиниці —
це рівень області, АР Крим
і, враховуючи особливий
статус, столиці держави.
При цьому Семенов В.Ф.
вважає, що регіонами можуть бути
представлені "території різного адм�
іністративного рівня, що характери�
зуються: цілісністю, комплексністю,
спеціалізацією, статистичною узгод�
женістю, наявністю політико�адміні�
стративних органів управління" [17, с.
45].

Поняття регіону відповідно до
запропонованого визначення пере�
сікається з поняттям "регіональна си�
стема" та є близьким за сутністю. Так,
Герасимчук З.В. вважає, що "соціаль�
но�економічну сутність регіону ...
можна визначити як систему суспіль�
них відносин щодо забезпечення
відтворювальних процесів у межах
конкретної території" [5, с. 127]. При
цьому регіональну систему слід роз�
глядати як сукупність взаємопов'яза�
них між собою елементів, що "волод�
іють різними властивостями, які за�
безпечують функціонування регіо�
нальної системи, виділяючи кожний
окремо взятий елемент в самостійну
субстанцію: територіальну, адмініст�
ративно�територіальну, інституціо�
нальну, еколого�географічну, соц�
іальну та економічну підсистеми",
зокрема остання має свою видову
структуру, направлена на ефективне
використання економічного потенціа�
лу регіонального геопросторового ут�
ворення [3, с. 47, 49].

Відповідно до системного підхо�
ду, при тлумаченні цього ключового

поняття представники Чернігівської
школи регіональної економіки та ре�
гіонального аналізу визначають, що
"сучасний регіон — це складна при�
родно�соціально�техногенна систе�
ма, яка передбачає специфічний
спосіб організації енергетичних, ко�
мунікаційних, ціннісних, інформацій�
них і цільових структурних компо�
нентів, описується за допомогою
внутрішніх (закритих) і зовнішніх
(відкритих) зв'язків" [1, с. 135]. Про�
те таке розуміння регіону як системи
на враховує основ концепції сталого
розвитку, відповідно до якої розви�
ток регіону слід сприймати як розви�
ток триєдиної системи, що охоплює
економічну, соціальну та екологічну
складові.

Так, опираючись на наукові по�
зиції яскравих представників�регіо�
налістів Київської школи (Данилиши�
на Б.М., Дорогунцова С.І., Хлобисто�
ва Є.В. та ін.), що визначали розвиток
територій як економічно, соціально
та екологічно збалансований, "спря�
мований на узгоджене формування та
функціонування їхньої економічної,
соціальної і екологічної складових на
основі раціонального використання
всіх видів ресурсів" [6], вчений Ані�
щенко В.О. вважає, що можливим є
окреслення регіону на сучасному
етапі "як соціо�еколого�економічної
системи, якій притаманні цілісність,
автономність, відносна стійкість" [1,

с. 136]. Саме на рівні регіону та регіо�
нальної системи формується та фун�
кціонує соціо�еколого�економічна
система на згаданих раніше засадах,
оскільки нижчі рівні (локальні рівні
адміністративно�територіального
поділу держави територіально�про�
сторової ієрархії даних трьох підси�
стем регіональної системи являють
собою окремо діючі, не пов'язані між
собою елементи [19, с. 49].

Однак, регіон розглядають не
тільки з позиції системи чи частини
господарського комплексу країни,
виділяючи його межі відповідно до
адміністративно�територіального ус�
трою держави. Регіон — це терито�
рія зі схожою соціальною спадщи�
ною, історією, а також народними,
етнічними і релігійними традиціями.
У зв'язку з цим цікавою є точка зору
Поповкіна В.А., який вважає, що ре�
гіон представляє цілісність природ�
ного середовища, матеріального,
створеного людиною, середовища, а
також соціуму [16]. Причому різні
типи регіонів формуються й існують
завдяки певним типам взаємозв'язків
між цими трьома середовищами. Міц�
ність і постійність таких зв'язків за�
лежить від масштабів регіонів: вони
збільшуються разом зі зменшенням
масштабів регіонів за інших рівних
умов, скажімо, спільних потенціалів,
рівнів господарської освоєності тери�
торій, що повинно знаходити відоб�

Таблиця 1. Теоретичні підходи щодо визначення ключового поняття дослідження
"регіон" (на мезорівні)
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раження у сформованій регіональній
політиці держави та безпосередньо
впливати на регіональний розвиток
тих чи інших територіально�просто�
рових утворень країни.

На думку В.І. Чужикова, історія
регіональної науки налічує не більше
як 250 років. Але впорядкована спро�
ба розуміння регіонального розвит�
ку була зроблена лише на початку
XIX ст. і пов'язана з формуванням так
званого локаційного напряму в регі�
ональних дослідженнях, які пов'язу�
вали економічний розвиток з раціо�
нальним розміщенням підприємств
спочатку аграрної, а згодом і промис�
лової сфери [21, c. 33]. Багато про�
блем пов'язано з науковим пояснен�
ням цього процесу, проте було на сьо�
годні вирішено питання тільки з фор�
муванням національних шкіл регіо�
нального аналізу.

Найбільш сильна наукова школа
склалася в Німеччині, де традиційно
підвищена увага приділялася теоріям
розміщення (Й. Тюнен, В. Лаунхардт,
А. Вебер, А. Предель). До класичних
слід віднести дослідження проблем
регіонального зростання (Х. Зіберт)
і регулювання територіального роз�
витку (В. Крісталлер, А. Леш), які
здійснювалися протягом XIX ст. і
першої половини XX ст., заклавши
фундаментальні уявлення про регіо�
нальний розвиток в умовах ринково�
го середовища.

Одним з перших учених, що зай�
малися проблемами регіонального
розвитку, можна вважати німецько�
го дослідника Й. Тюнена, який на по�
чатку XIX ст. ввів в економічну науку
категорію "локальна економіка". При
цьому в основному досліджувались
три основні чинники і їхні взаємозв'�
язки: відстань від підприємства до
ринків збуту, ціни на різні види
сільськогосподарської продукції і
земельна рента. Головною метою
його досліджень був аналіз розмі�
щення сільськогосподарських това�
ровиробників навколо міст, причому,
на відміну від економістів�географів,
він пов'язував своє дослідження з ка�
тегоріями економічної теорії, голов�
ним чином, такими як: економічна
рента, досконала конкуренція, макси�
мізація прибутку та ін.

Й. Тюнен одним з перших звер�
нув увагу на вплив регіонального чин�
ника на витрати і прибутки, це дало
можливість з'ясувати його значу�
щість для спеціалізації підприємств.
Він фактично вперше ввів у теорію
розміщення загальнонаукові уявлен�
ня про "ідеальний об'єкт", економіч�
ний простір, градієнти цін, рентну,
чинники розміщення продуктивних
сил [20, с. 297].

Іншу спрямованість мали дослід�
ження А. Вебера, який розглядав про�
блеми діяльності підприємств, що по�
в'язані з вибором їх місцеположення
в умовах, коли джерела сировини
розташовані — в одному регіоні, а
ринки збуту продукції в іншому. Од�
нією з головних заслуг А. Вебера було

встановлення просторових варіацій
витрат виробництва. Основний же
недолік досліджень полягав у тому,
що він припускав, що кожне підприє�
мство працює в умовах досконалої
конкуренції, тоді як загальновідомо,
що розміщення конкретних підпри�
ємств у певних регіонах призводило
до монополізації окремих регіональ�
них ринків.

Доповнюючи дослідження А.Ве�
бера з локальної економіки, А. Леш
[12] звернув увагу на аналіз схем роз�
міщення підприємств, досліджував
вплив транспортних витрат на ефек�
ти масштабів виробництва. Головною
ж заслугою ученого стала розробка
фундаментальних основ теорії про�
сторової економічної рівноваги. Під�
хід А. Леша значною мірою відріз�
нявся від загальноприйнятого у той
час марксистського, оскільки учений
пояснював територіальний поділ
праці не регіональними відмінностя�
ми в умовах виробництва (якість
грунтів, кліматичні умови, природні
ресурси, кваліфікація трудових ре�
сурсів і т.д.), а ефектом концентрації
виробництва в одному регіоні й вели�
чиною транспортних витрат на дос�
тавку виготовленої продукції до спо�
живачів. Незважаючи на те, що такий
підхід щодо пояснення причин нерів�
номірності розвитку регіонів є дещо
спрощеним, багато хто використовує
його при розробці сучасних теоре�
тичних концепцій інноваційного роз�
витку регіонів.

Певний внесок до теорії регіо�
нального розвитку внесли представ�
ники англо�американської школи.
Слід вказати на динамічну концепцію
територіального розвитку М. Стор�
пера і Р. Уолкера [29], відповідно до
якої виділяють чотири етапи такого
розвитку: перший — локалізація — роз�
міщення підприємств на нових терито�
ріях; другий — нарощування потуж�
ностей — розміщених підприємств у
міру зміцнення їх ринкових позицій;
третій — дисперсія — просування
фірм�виробників на периферію; чет�
вертий етап припускав перенесення
виробництва під впливом чинників
інноваційного характеру. У рамках
цієї ж школи почали формуватися
теорії регіонального зростання, які
були тісно пов'язані з практичною
діяльністю держави і спиралися на
широку базу статистичних даних.
Предметний аналіз цього напряму
дозволяє виділити дві групи теорій
регіонального зростання.

По�перше, неокласичні теорії ба�
зуються на виробничій функції. Так,
А. Маршалл [25], вказуючи на на�
явність особливої вартості місцепо�
ложення, ввів для пояснення чинників
розміщення виробництва концепцію
"зовнішньої економіки". Найбільш
закінчена концепція регіонального
зростання була запропонована Х. Зі�
бертом [28]. Вона також грунтується
на виробничій функції, в якій обсяг
потенційно можливого виробництва
в регіоні ставиться в залежність від

таких витрат, як праця, капітал, зем�
ля і технічні знання. Для врахування
географічних особливостей регіону
Х. Зіберт додає в модель транспорт�
них витрат і впливу особливостей
соціальної системи.

По�друге, теорії кумулятивного
зростання, зокрема, Р. Мюрдаля [26],
який довів, як за допомогою спеціа�
лізації і ефекту масштабу незначна
перевага території з часом може бути
примноженою. Перевага певних міс�
цевостей (центрів зростання) зумов�
лює прискорення їх розвитку. По�
дальший розвиток дана концепція
отримала в роботах Х. Річардсона
[27]. Основа моделі цього автора —
локалізаційна складова, в основі якої
лежать чинники місцерозташування.
Її необхідність обгрунтовується від�
сутністю мобільності природних ре�
сурсів, наявністю великих міст і нео�
днорідністю середовища.

Починаючи з кінця 50�х років ХХ
ст., категорія "локальна економіка"
поступово трансформувалася за
змістом і сферою застосування. Так,
зокрема, американський учений У.
Ізард [9] заклав фундамент сучасних
теоретичних підходів до дослідження
процесів регіонального розвитку і
ввів нове поняття і напрям досліджен�
ня — просторову економіку (space
economy), тим самим розширив мож�
ливості дослідження міжнародних
аспектів діяльності регіональних гос�
подарських систем, адаптуючи мак�
роекономічні методи для досліджен�
ня регіонів і їхніх міжнародних зв'яз�
ків, пропонуючи теорію промислово�
го комплексу і обгрунтувавши доціль�
ність комплексного і системного під�
ходу до вирішення складних регіо�
нальних проблем.

З 60�х років ХХ ст. відбувається
розмежування двох основних на�
прямів дослідження в локальній еко�
номіці — виділяють макро� і мікро�
рівень. Поняття "локалізація" вже не
розуміють як синонім категорії "рег�
іоналізація". Все частіше починають
використовувати поняття "регіональ�
на економіка", що визначають як роз�
діл економічного аналізу, який вивчає
територіальне розміщення економіч�
ної діяльності і диференціації рівнів
економічної активності регіонів [18,
с. 426].

Подальший розвиток теорії ре�
гіонального розвитку був направле�
ний на розробку економетричних мо�
делей, які нерідко були еквівалентни�
ми національним. Прагнення побуду�
вати специфічні моделі регіонів було
характерним для країн зі значними
площами, регіони яких істотним чи�
ном відрізнялися за рівнем соціально�
економічного розвитку.

Таким чином, проведений ретрос�
пективний аналіз теорій дає підстави
для об'єднання цих теоретичних кон�
цепцій регіонального розвитку в умо�
вах ринкової економіки у три групи:
традиційні, технологічні й суспільно�
історичні.

До традиційних концепцій відно�
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сяться регіональні інтерпретації нео�
класичних і посткейнсіанських те�
орій, а також теорії незбалансовано�
го зростання. Головна ідея неокла�
сичних регіональних підходів зво�
диться до того, що вільний нерегуль�
ований ринок природним чином при�
водить до усунення нерівномірності
між регіонами. Відповідно регіональ�
на політика повинна зводитися до
усунення перешкод для вільного пе�
реміщення роботи і капіталу між ре�
гіонами. Посткейнсіанська теорія до�
пускає державне регулювання міжре�
гіональних розбіжностей. З ринкових
інструментів регіональної політики
доцільно використовувати субсидії,
кредитні й податкові важелі. Саме
вони зараз складають теоретичну ос�
нову більшості орієнтованих на біз�
нес інструментів ринкової регіональ�
ної політики. Теорія незбалансовано�
го розвитку прямо протилежна попе�
реднім: ринок без державного регу�
лювання посилює регіональні розбі�
жності через циклічність і самоорга�
нізацію ринкового механізму, який
закріплює високу розвиненість одних
регіонів і економічне відставання ін�
ших.

На наш погляд, всі традиційні те�
орії мають два основних недоліки.
По�перше, вони базуються на великій
кількості припущень, як правило, до�
сить далеких від дійсності. По�друге,
вони практично не враховують серед�
ньо� і довгострокові тенденції сус�
пільно�історичного розвитку.

До технологічних концепцій ре�
гіонального розвитку відносять ре�
гіональні інтерпретації теорії життє�
вого циклу товару, теорії "довгих

хвиль" і теорії регулювання. Теорія
життєвого циклу товару розглядає
розвиток виробництва певного про�
дукту як ряд стадій (від інновації до
стадії занепаду), розміщення кожної
з яких орієнтується на регіони різних
країн. Відповідно для підтримки тих
або інших регіонів держава повинна
не стільки привертати до них інвес�
тиції, скільки сприяти створенню
інноваційної інфраструктури, яка
здатна генерувати появу нових про�
дуктів і своєчасно звільнятися від за�
старілих виробництв.

Теорія "довгих хвиль" пояснює
регіональний розвиток окремо узя�
тих країн в межах 50—60�річних тех�
нологічних циклів, які змінюють один
одного. На жаль, технологічні теорії
не здатні виробити чіткі рекомендації
для вирішення ними ж ідентифікова�
них регіональних проблем.

Суспільно�історичні регіональні
теорії розглядають регіональний роз�
виток з погляду соціальних кон�
фліктів, суперечностей між центром
і периферією, вказуючи на нездат�
ність ринку впоратися з регіональни�
ми проблемами. Суспільно�історичні
теорії регіоналізму в якості базису
розглядають зіткнення політичних за
формою і економічних за суттю за�
гальнонаціональних і регіональних
інтересів. У рамках цих теорій, перш
за все, досліджують розподіл ре�
сурсів і політичної влади між регіо�
нами і центром, соціальні розбіж�
ності і конфлікти. Їх практичні реко�
мендації стосуються не стільки вирі�
шення регіональних проблем, скільки
перевлаштування всього суспільства,
що з великою умовністю можна виз�

нати конструктивним.
Протягом останніх де�

сятиліть значну увагу в
промислово�розвинених
країнах приділяють так
званому ендогенному роз�
витку регіонів, що діє за
принципом: "розвиток рег�
іонів — за свій власний ра�
хунок". Відповідно до ньо�
го соціально�економічний
розвиток регіону залежить
від кількості й використан�
ня внутрішньорегіонально�
го економічного потенціа�
лу. Схожої точки зору дот�
римуються Ягідка А., Диба
М., Кондратюк С., які
відзначають, що "регіо�
нальний розвиток повинен
базуватися на основах са�
морозвитку і власного по�
тенціалу території" [23, с.
34], з чим важко не погоди�
тися.

Тим самим ліквідація
слаборозвиненості регіону
і скорочення міжрегіональ�
них диспропорцій дося�
гається не тільки через ек�
зогенний імпульс зростан�
ня, а і через активізацію ен�
догенного потенціалу роз�
витку. Активізація внутрі�

шнього потенціалу повинна досягати�
ся через: ліквідацію існуючих вузьких
місць ендогенного розвитку; викори�
стання специфічних регіональних на�
вичок і можливостей; ініціацію внут�
рішньорегіональної циклічності.

Пізнання процесу регіонального
розвитку тісно пов'язане з осмислен�
ням причин виникнення регіональних
диспропорцій. Для країн з розвине�
ною економікою зарубіжні економі�
сти сформулювали теорію нерівном�
ірного регіонального розвитку, яка є
синтезом теорії "полюсів зростання"
Ф. Перру [15] і "довгих хвиль" М. Кон�
дратьєва [10].

При побудові різного роду регі�
ональних балансів, які служать про�
міжною ланкою між конкретними
фактами і теоретичними узагальнен�
нями, часто застосовується матриця
"витрати�випуск" Леонтьева В., хоча
вона має певні недоліки: замкнутість
системи, певна умовність обміну між
регіонами і ряд інших, що зумовлює
необхідність вдосконалення цього
методу, трансформація його у на�
прямі більшої гнучкості, пристосуван�
ня до регіональних умов і існуючого
рівня розвитку інформаційно�аналі�
тичних систем [11].

Прискорення темпів науково�
технічного прогресу і всезростаючий
його вплив на сферу економічної
діяльності зумовили широке розпов�
сюдження теорії дифузії нововведень
[24]. Ця теорія ніщо інше, як наукова
спроба довести неминучість власти�
вих ринковій економіці територіаль�
них диспропорцій, життєвість прин�
ципу "багаті регіони і країни завжди
залишаться багатими, а бідні — бідни�

Таблиця 2. Національні концепції регіонального розвитку
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ми". Незважаючи на це, вона може
бути основою для з'ясування особли�
востей функціонування механізму
поширення і впровадження нововве�
день. З теорією дифузії нововведень
безпосередньо пов'язані поняття про
динамічні і ключові області. Всі вони
певним чином взаємодіють і вплива�
ють на інші галузі, на регіони розмі�
щення.

У розвинених країнах особливо
популярна теорія полюсів зростання
і центрів зростання, яка займає цент�
ральне місце серед сучасних теорій
регіонального розвитку. Ця теорія, з
одного боку, забезпечила теоретич�
ну базу для обгрунтування діяльності
великих монополій, а з іншого — ак�
тивізувала проблему регіональної
політики, яка була спрямована на ви�
рівнювання економічного розвитку
регіонів. Концепція полюсів зростан�
ня обгрунтувала необхідність, зако�
номірності концентрації господар�
ства і населення в певних вузлових
елементах, які здатні впливати на дов�
колишні регіони і стимулювати їх
розвиток.

Практика активного регулювання
економічного розвитку регіонів при�
вела до необхідності розвитку теорій
регіональної політики. Останні були
покликані давати відповідь на два ос�
новні питання: економічний розвиток
яких регіонів повинен стимулювати�
ся державою; які мають бути методи
стимулювання економічного розвит�
ку регіонів;

Теоретичні концепції регіональ�
ного розвитку продовжують розвива�
тися. В Україні після отримання нею
незалежності розпочинаються актив�
ні дослідження проблем регіонально�
го розвитку, які пов'язані з фунда�
ментальними роботами Т.М. Безвер�
хнюк [2], М.Н. Долішнього, С.П. Доро�
гунцова, В.А. Поповкина [16], Д.М. Сте�
ченко, В.І. Чужикова [21] та ін. уче�
них (табл. 2). Це сприяло формуван�
ню різних наукових підходів до розу�
міння суті регіонального розвитку.

Формування нових та вельми уза�
гальнених поглядів на регіональний
розвиток слід пов'язувати з форму�
ванням наукових закладів, які прово�
дять багатомірні дослідження цього
явища (Інститут регіональних дослі�
джень НАН України, Регіональний
інститут державного управління НАДУ
при Президентові України та ін. ус�
танови). Значний потенціал дослід�
жень проблем регіонального розвит�
ку зосереджено у провідних націо�
нальних університетах (Київському,
Львівському, Одеському, Харківсько�
му).

На розвиток національної регіо�
нальної теорії також позитивно впли�
нуло нормативно�правове оформлен�
ня управління регіональним розвит�
ком, що відображено в Законах Ук�
раїни "Про стимулювання розвитку
регіонів" [8], "Про місцеве самовря�
дування в Україні" [7]. Наступним по�
штовхом до активізації подібних дос�
ліджень послужила лібералізація між�

народних економічних відносин, що
змінює регіональний розвиток у зв'яз�
ку з активізацією зовнішніх зв'язків,
створенням територій прикордонної
співпраці.

Зміни поглядів на регіональний
розвиток відбулися і у зв'язку з ухва�
ленням національної концепції ста�
лого розвитку і посиленням екологі�
чної і соціальної детермінант у тако�
му розвитку. Наростаючий процес
євроінтеграції посилював дослід�
ницький інтерес до системи взаємин
"держава�регіон", до норм і цілей рег�
іоналізму, тому в технології реалі�
зації пріоритетів регіонального роз�
витку активно упроваджується гео�
стратегічний підхід, на базі якого та�
кий регіональний розвиток набуває
конкретнішого вигляду.

Переходячи до більш предметно�
го тлумачення поняття "регіональний
розвиток", слід звернути увагу, у пер�
шу чергу, на загальні філософські під�
ходи щодо його змістовного визна�
чення. Такий розвиток слід сприйма�
ти як: 1) послідовний або револю�
ційний процес зміни явища; 2) побу�
товий багатомірний процес зміни еле�
ментів будь�якої (у нашому випадку
— регіональної) системи (рис. 1).

У нашому випадку визначення
терміна "розвиток" асоціюється з по�
зитивними змінами, коли процеси
розвиваються від простих до склад�
них. Ми згодні з тезою А.А. Гапонен�
ко, який визначає регіональний роз�
виток як комплексний процес зміни
соціально�економічної, екологічної
та духовних сфер, що приводять до

Рис. 1. Еволюція теоретичних поглядів на регіональний розвиток (РР)
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якісних змін та поліпшення якості
життя населення [4].

Відсутню при цьому інституційну
складову розвитку регіонів вдало та
обгрунтовано доповнює Т.М. Безвер�
хнюк [2], яка вказує — це також сис�
тема суб'єктно�суб'єктних відносин і
державноуправлінського впливу.

Слід також відзначити, що розви�
ток відбувається під впливом ендо�
генних (внутрішньорегіональних) і
екзогенних чинників (національних,
глобальних). Останні істотно вплива�
ють на еволюцію теоретичних по�
глядів на це складне явище.

Таким чином, перша тенденція роз�
витку економіки регіонів при виділенні
зменшення витрат виробництва у най�
важливішу умову конкурентної бо�
ротьби сформувала три групи теорій
(див. рис. 1). Протягом XIX ст. — по�
чаток XX ст. найбільш актуальними
були питання раціонального розміщен�
ня об'єктів господарства та розселен�
ня як бази формування ринкових зон.

Переваження у ХХ ст. тенденції
диференційного розвитку змусило
змінити орієнтири наукового пошуку.
Тому кожна з національних шкіл ре�
гіонального аналізу на той період
врахувала світові тенденції розвитку
(посилення суперечностей) і ставлен�
ня держави до розвитку регіонів, в ре�
зультаті чого виникли теорії зростан�
ня і незбалансованого розвитку. Пе�
рехід людства до нової парадигми
розвитку на грані століть значною
мірою вплинув на теоретичні погля�
ди вчених. Сталий розвиток та його
раціональні обмеження у споживанні
ресурсів сприяли розробці п'яти груп
теорій (див. рис. 1), кожна з яких об�
грунтовує питання розвитку регіонів
у сучасних умовах.

У результаті сучасний розвиток
слід визначати як трансформацій�
ний. А досліджуючи розвиток теорій
регіональної економіки, слід погоди�
тися з думкою Я.Б. Олійника [14]
щодо визначення двох ліній дослід�
ження: по�перше, розширення і по�
глиблення класичних теорій регіоно�
міки; по�друге, посилення методо�
логії досліджень. Останнє припускає
дослідження регіонів як суб'єкта еко�
номічних відносин, що розвиваються
на основі певних закономірностей.

ВИСНОВКИ:
1. У сучасних дослідженнях сфор�

мувалось декілька підходів щодо трак�
тування ключового поняття "регіон"
та розкриття його суті, зокрема,
найбільш загальноприйнятними є: те�
риторіально�просторовий, струк�
турно�функціональний, організацій�
но�управлінський, системний, ку�
льтурно�історичний. Безумовно, зага�
лом з наведеними вище підходами
щодо визначення категорії "регіон"
можна погодитися, проте в умовах по�
силення процесів інтеграції та регіо�
налізації змінюються критерії вичле�
нення регіонів, зміст і цілі їх функціо�
нування, методи і форми державного
регулювання регіонального розвитку.

2. Розвиток регіонально�просто�
рових утворень держави дослі�
джувався протягом десятиліть, почи�
наючи з ХІХ ст., що вилилось у фор�
мування основних теорій регіональ�
ної економіки, систематизованими у
такі три групи відповідно до сучасних
потреб: традиційні, технологічні і
суспільно�історичні. При цьому під
регіональним розвитком як таким
слід розуміти процес економічного,
соціального, культурного, демограф�
ічного розвитку в регіонах.

3. Стрімкий початок процесу
формування національних парадигм
регіонального розвитку пов'язаний з
дослідженнями українських учених та
напрацюванням правової бази, функ�
ціонуванням відповідних інституцій. У
цілому парадигми регіонального роз�
витку пов'язані з трактуванням поня�
тійно�термінологічної системи "регі�
он", зокрема з розумінням його струк�
тури, процесів еволюції. Трансформа�
цію внутрішніх і зовнішніх зв'язків ре�
гіону як структури доцільно пов'язу�
вати з геостратегічними умовами і чин�
никами, що неоднозначно впливають
на регіональний розвиток.
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