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КОНЦЕПТУАЛЬНІ СКЛАДОВІ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ 
ТА НАПРЯМКИ ЇХ РОЗРОБЛЕННЯ

В умовах проголошеного курсу на євроінтеграцію і офіційно введеної у 2001 
році Державної регіонально політики, регіоналізація України увійшла до переліку 
першочергових проблем і в її розробленні провідне місце належить географічній 
науці. Вивчення питань регіональної економіки та регіональної політики, проблеми 
адміністративно-територіального устрою, його реформування, завжди привертали 
увагу географів та економістів. Здобутки суспільної географії можуть стати тим 
фундаментом, на якому вибудовуються принципи регіоналізації.

Поняття «регіоналізація» можна розглядати з різних позицій. В межах на-
шого дослідження регіоналізацію розуміємо як об’єктивний процес диференціації 
(поділу) території, пов’язаний з історико-географічними особливостями заселення, 
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її господарським освоєнням, розселенням населення і зумовлений відмінностями 
природно-ресурсного та соціально-економічного потенціалу її окремих частин.

Для України сильним чинником регіоналізації виступає її історико-географічне 
розмежування, етнічні українські землі мають складну історію з різним часом 
заселення та господарського освоєння, входженням до складу сусідніх держав, 
своєрідним розселенням, соціально-економічним, подекуди етнокультурним 
розвитком. Історико-географічні регіони являють собою найбільш інтегровані 
формування переважно вищих рівнів регіоналізації країни. Вони і в сучасних 
умовах вирізняються своєю роллю у формуванні національної системи розселення 
та національної економіки. Це генетично вкорінені регіони, формування яких 
тісно пов’язане зі становленням та розвитком української державності. Історико-
географічна регіоналізація значною мірою враховує природно-господарську 
однорідність території.  Якщо звертатися до європейського досвіду та пошуку 
європейських стандартів у сфері територіальної організації то можна побачити, що 
кожна держава виходячи зі своїх соціальних, економічних, національно-етнічних, 
історичних, географічних особливостей встановлює свій регіональний поділ і свою 
систему органів державної влади та місцевого самоврядування. Однак, з метою 
формування єдиних критеріїв збирання статистичної інформації в державах 
з різними моделями адміністративно-територіального устрою запроваджено єдину 
номенклатуру територіальних одиниць (NUTS — фр.: Nomenclature d’Unites 
Territoriales Statistiques) 1.

Сучасний обласний поділ України не відповідає нормам NUTS2 (базовий 
регіон, на основі якого рекомендовано розробляти регіональну політику) за 
своїми розмірами та соціально-економічним потенціалом, а отже потрібна 
відповідна багаторівнева схема регіоналізації, яка має будуватися на основі 
взаємопов’язаних, але цілком виокремлених суспільно-географічних концепцій 
та напрямів: територіальної організації суспільства, концепції «центр-периферія», 
концепції територіальних систем розселення, територіальних систем обслуго-
вування, концепції транспортно-логістичних мереж, концепції реформування 
АТУ, планування територій, концепції екомереж, управління береговими зонами, 
концепції якості життя населення, суспільно-географічного прогнозування.

Концепція територіальної організації суспільства (ТОС) була запропо-
нована у 1970 р. Річардом Моррілом. ТОС можна представити як синтетичне, 
інтегроване поняття, яке представляє розміщення та просторове поєднання всіх 
складових життєдіяльності людства — його природно-ресурсного середовища, 
населення, виробничої та соціальної інфраструктури, виробництва, духовної 

1 Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Concil of 26 May 2003 on 
the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS) // Official Journal 
of the European Union. – L 154. – 21.6.2003. – P. 1–41
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діяльності. ТОС має кілька ієрархічних рівнів відповідно до багаторівневої 
організації життєдіяльності: від локального до глобального. На сьогоднішній день 
не створено чіткої ієрархічної системи інтегральних форм ТОС, яка б адекватно 
відображала об’єктивну територіальну структуризацію суспільства і слугувала 
базисом для розробки концепцій соціально-економічного розвитку регіонів 
та їх таксономічних одиниць, заходів регіональної політики держави, засобом 
підтримки управлінських рішень.

Концепція «центр-периферія», запропонована Дж. Фрідманом, завдяки своєї 
ємкості, знайшла застосування також у регіональному підході щодо розвитку 
територій. Згідно концепції, нерівномірність економічного росту регіональної 
системи й процес просторової поляризації неминуче породжують диспропорції 
між ядром (або центром) і периферією 1. Це означає, що в регіональному розрізі 
ми будемо мати різні за соціально-економічним розвитком території. Поступове 
вирівнювання диспропорцій між якими є одним із завдань державної регіональної 
політики.

В географії населення сформувалась концепція територіальних систем 
розселення (ТСР) — сукупність функціонально взаємопов’язаних поселень 
різних типів і рангів, в межах якої інтенсивність, частота, глибина внутрішніх 
міжпоселенських зв’язків вище зовнішніх. На даний час ТСР класифікують за 
наявним адміністративним поділом, але такий підхід вважається методологічно 
неправильним, оскільки АТУ може змінюватися, а система розселення — це явище 
глибоко вкорінене в історію, географію, природу, середовище. Розробки генетичної 
класифікації систем розселення на сьогодні вже існують 2.

В останні роки в Україні з’явились численні дослідження просторового 
планування території від національних до локальних масштабів. Планування 
території відноситься до тих інструментів державного управління, що забезпечують 
територіальну організацію суспільства у межах регіонів різних масштабів і рівнів.

У контексті проблематики регіоналізації невід’ємну роль відіграє 
адміністративно-територіальний устрій (АТУ). Сутність АТУ розглядається 
з точки зору географії як складний суспільно-географічний феномен, який виник-
нув у результаті еволюції суспільства, ускладнення його взаємодії з навколишнім 
середовищем, розвитком форм його життєдіяльності, формуванням соціально-
політичних інституцій та зон їх впливу 3. АТУ є тим первинним каркасом, який дає 

1 Friedmann J. Regional development policy. – Boston: Mass. Intst. Techn., 1966. – 317 p.
2 Яворська В. В. Регіональні геодемографічні процеси в Україні / В. В. Яворська. – Кам’янець-

Подільський: Аксіома, 2013. – 384 с.
3 Топчієв О. Г. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної 

політики. Навчальний посібник / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська. – Херсон: ОЛДІ-
ПЛЮС, 2015. – С. 318.
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можливість приймати управлінські рішення, але ефективність останніх залежить 
саме від досконалості структури АТУ.

«Революція послуг» призвела до перебудови структури світового господар-
ства та зайнятості населення, сформувала якісно нове розуміння значення послуг 
в житті суспільства. В основу концепції територіальних систем обслуговування по-
кладена теорія центральних місць, яку було розроблено В. Кристаллером та А. Льо-
шем ще у 30-х роках минулого століття, але яка і зараз актуальна у регіональних 
дослідженнях. Теорія фіксує реальне існування центрів обслуговування різних 
рангів. Центри нижчих рангів виконують більш прості функції, а центри вищих 
рівнів — більш складні функції, що доповнюються повним переліком функцій 
попередніх рангів. Оскільки одним з завдань державної регіональної політики є 
забезпечення населення послугами не залежно від місця проживання, то досконала 
територіальна організація сфери послуг є одним з критеріїв у перебудові АТУ та 
регіоналізації.

Концепція територіальних рекреаційних систем (ТРС) зі всіма її атрибутами 
почала формуватися лише в 70 роки ХХ століття. Ефективність діяльності в будь-
якій сфері залежить від її просторової організації. З переходом від централізованої 
державної політики в області рекреації до регіональних програм змінилася й 
спрямованість вивчення ТРС. Основними генераторами і приймачами туристсь-
ких потоків виступають соціально-економічні розвинені центри з високою 
кількістю об’єктів інфраструктури. Периферійні райони, як правило, відрізняються 
складною транспортною доступністю і практично відсутністю комфортних 
засобів розміщення, натомість мають своєрідні рекреаційні ресурси для розвиту 
нетрадиційних видів туризму.

Концепція транспортно-логістичних мереж з’явилась наприкінці ХХ століття. 
Логістика як цілісна теорія економічних зв’язків, як вчення про ефективне 
управління інформаційними, товарними й фінансовими потоками, що інтегрують 
сферу постачання, виробництва та збуту, істотно посилює концепцію ТОС і формує 
її новітні теоретико-методологічні засади. В умовах ринкової економіки по-
ряд із традиційними мережами транспорту й зв’язку формуються якісно нові 
транспортно-логістичні структури. Так, великі морські порти трансформуються 
в транспортно-логістичні центри, які в свою чергу інтегруються далі й утворюють 
транспортно-логістичні комплекси та регіональні системи. Інфраструктурний 
принцип є одним з принципів економічного районування, він передбачає узгод-
ження мережі економічних районів із мережею транспортних шляхів країни та 
міжнародних транспортних коридорів.

Останніми роками дуже популярними стає концепція підвищення 
конкурентоспроможності регіонів, основоположником якої є М. Портер. По-
няття «конкурентоспроможність» тобто здатність регіону (його населення, 
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бізнесу і влади) перемагати в суперництві з іншими регіонами за залучення і ство-
рення нових факторів виробництва, забезпечуючи при цьому конкурентні пере-
ваги в економічному зростанні та рівні життя населення, ввійшло в економічний 
і політичний лексикон розвинутих європейських країн лише на початку 1990-х 
років, коли багато країн-членів ЄС почали зміщувати фокус регіональної політики 
від схем допомоги окремим територіям до посилення економічного розвитку 
регіонального рівня по всій країні. Реформи в ЄС 2000–2006 рр. нормативно 
закріпили зміни регіональної політики у країнах Співтовариства, які полягали 
в перенесенні акцентів на підтримку пошуку місцевою владою внутрішніх стимулів 
розвитку. 

Концепція суспільно-географічного прогнозування (СГП) регіонального 
розвитку трансформувалась на межі ХХ–ХХІ століть із концепції економіко-
географічного прогнозування. На сьогоднішній день СГП розглядається як про-
цес наукового передбачення змін у часі станів просторової організації людської 
діяльності у регіонах. До переліку прогнозних досліджень були долучені всі суспільні 
компоненти (матеріальні, соціальні, політичні, духовні), а не лише економічні, що 
значно розширює уявлення про територіальні соціально-економічні системи та 
просторову організацію життя суспільства. Як вважає Мезенцев К 1. СГП виступає 
науково-інформаційною основою для розробки основних заходів регіональної 
політики, передусім регіональних програм соціально-економічного розвитку.

Розвиток регіону як соціально-економічної системи визначає рівень життя 
людей в залежності не тільки від ефективності функціонування регіональної 
економіки, але і від соціальної сфери, яка включає рівень споживання матеріальних 
благ і послуг, задоволення духовних потреб населення, умови навколишнього 
середовища, соціальний комфорт. Вважаємо що це і є принциповий підхід до 
соціально-економічної системи, якого поки що не реалізовано на практиці в Україні, 
про що свідчать сучасні тенденції багатьох регіонів (областей), в яких високий 
промисловий потенціал поєднується з низьким рівнем життя та нерозвинутою 
соціальною сферою.

Отже, підсумовуючи результати наукових напрямів в рамках суспільної 
географії, можна стверджувати, що саме вони сприяли формуванню методологічних 
принципів та підходів багаторівневої регіоналізації.

Список литературы:
1. Мезенцев К. В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку. 

Монографія / К. В. Мезенцев. – К.: ВПЦ «Київський університет», – 2005. – 
253 с.
1 Мезенцев К. В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку. Монографія 

/ К. В. Мезенцев. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – 253 с.

Geography 21



2. Топчієв О. Г. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку 
і регіональної політики. Навчальний посібник / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, 
В. В. Яворська. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, – 2015. – С. 318.

3. Яворська В. В. Регіональні геодемографічні процеси в Україні / В. В. Яворсь-
ка. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, – 2013. – 384 с.

4. Friedmann J. Regional development policy. – Boston: Mass. Intst. Techn., – 1966. – 
317 p.

5. Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Concil 
of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial 
units for statistics (NUTS) // Official Journal of the European Union. – L 154. – 
21.6.2003. – P. 1–41.

22 Section 3.


