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Процеси регіональної економічної поси-
люються у сучасній світовій практиці, що 
відображають кількісні показники розвитку 
сучасних інтеграційних об’єднань та інших 
форм інтеграційної взаємодії на різних рів-
нях. Поглиблення глобалізації, її поширення 
на всі сфери життєдіяльності людства наді-
ляють процеси регіональної інтеграції якісно 
нових ознак. За таких умов регіони у світовій 
економіці стають особливими акторами між-
народних відносин, будуючи нову просторову 
конфігурацію сучасного глобального просто-
ру [20]. 

Аналіз сучасної наукової літератури до-
зволяє зробити висновок про те, що сьогодні 
сформовано достатню теоретико-методологіч-
ну основу дослідження процесів розвитку ре-
гіональної інтеграції, формування регіону як 
цілісної системи (наукові розробки М. Аллє, 
Б. Баласси, Е. Болдвіна, Ю. Борко, В. Будкі-
на, О. Буторіної, У. Ваннопа, Е. Венайблза, 
О. Гранберга, М. Гюнарсона, М. Джинніса, 
В. Загашвілі, У. Ізарда, М. Кітінга, Л. Ліндбер-
га, Дж. Лессінджера, Р. Лукаса, Д. Лук’яненко, 
Н. Мікули, Д. Мітрані, В. Моллє, Ж. Мон-
не, Дж. Новотні, Ю. Пахомова, М. Перкман-
на, А. Поручника, А. Скотта, Ф. Содербаума, 
Г. Снукса, М. Сторпера, А. Хааса, Б. Хеттне, 
В. Чужикова, М. Шиффа, Ю. Шишкова та ін.). 
Незважаючи на достатню кількість праць, у 
науковій літературі недостатньо дослідженим 
залишається визначення регіону в міжнарод-
ній економіці, процеси глобальної регіоналі-

зації, відповідно, виникає об’єктивна потреба 
визначення сутності регіоналізації та регіона-
лізму,  зв’язування теоретико-методологічних 
засад їх розвитку.

Отже, традиційно регіон розглядається з 
погляду декількох ознак: його територіальнос-
ті, самодостатності, яку забезпечує відтворю-
вальний механізм, функціональності тощо, які 
є певними характеристиками організації від-
носно завершеного господарського комплек-
су у структурі національного господарства, 
що відрізняє цей регіон від інших територій, 
має відповідну цілісність [2–3, 7, 10, 14, 18]. 
Однак, як справедливо наголошував О. Гран-
берг,  кожний регіон (крім світу загалом) може 
бути представлений як елемент деякої ієрар-
хічної системи регіонів [7, с. 15], що, на думку 
В. Чужикова, свідчить про відкриту ієрархіч-
ну поліструктурну систему регіонів [13, с. 14]. 
Така поліструктурна система регіонів уже не 
обмежується виключно національними кор-
донами, а отже, утворення регіонів можу бути 
пов’язано із групою країн, що мають спільне 
географічне положення, подібні природні умо-
ви, подібні спеціалізацію та рівень розвитку 
виробничої та невиробничої сфер [12, с. 3]. 
Слід погодитись із думкою української до-
слідниці І. Гладій про те, що регіон, як суб’єкт 
міжнародної економіки охоплює не тільки 
держави, а й окремі їх території [5, с. 222]. 
Виникнення подібних регіональних утворень 
на різних рівнях викликано наявністю певних 
спільних інтересів і задач, які формують країни 
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(або їх території), для вирішення яких остан-
німи й створюються відповідні формування   
[11].

Оптимізація соціально-економічної струк-
тури територій через розвиток внутрішньое-
кономічних зв’язків, що розвиваються у меж-
ах національної економіки, та розширення і 
поглиблення співпраці з регіонами, що від-
носяться до інших держав і визначає сутність 
процесу регіоналізації [1]. Цей процесі і є 
проя вом регіональної інтеграції, що ґрунту-
ється на розвитку міжнародного поділу праці.  

Історично так склалося, що найчастіше 
розрізняють два ступені розвитку інтеграції  
поверхневу та глибоку [15]. Якщо перший 
ступінь є пов’язаним із зниженням або навіть 
бар’єрів у торгівлі товарами, то глибока інте-
грація передбачає: 

• додаткові елементи гармонізації націо-
нальної політики (особливо тих її напрямів, 
що стосуються податків і субсидій, які фор-
мують стимули для виробництва і торгівлі), 
правового регулювання сфери виробництва і 
торгівлі (антимонопольне право, комерційне 
право, трудові відносини тощо);

• розвиток внутрішньої мобільності фак-
торів виробництва (як капіталу, так і робочої 
сили), у тому числі через розвиток спільної 
інфраструктури (транспорту та комунікацій);

• узгодженість макроекономічної політи-
ки (у тому числі фіскальну та монетарну) за 
для досягнення стабільних макроекономічних 
умов, розвиток спільної валютної політики;

• створення відповідних інститутів для 
управління і сприяння інтеграції (регіональні 
фонди розвитку, установи з вирішення спорів 
і встановлення стандартів та ін.).

Отже, формування регіонів у міжнародній 
економіці пов’язано саме із розвитком глибо-
ких форм інтеграції. Саме такі регіони й фор-
мують сучасну геоекономічну та геополітичну 
конфігурацію світу, ознаки якої мають про-
сторову природу [4, с. 8–9]. Вищезазначене 
дозволяє зробити висновок про те, що регіо-
налізація відбувається не тільки у в національ-
них межах. Хоча саме на цьому рівні  відбува-
ється пошук шляхів збереження ідентичності 
та самобутності регіону, оптимізація його со-
ціально-економічної структури. Кінцевою 

метою розвитку регіоналізації у цьому сенсі 
є реалізації власного потенціалу розвитку на 
основі найбільш повного використання пере-
ваг взаємодії із зовнішнім середовищем  з ура-
хуванням переваг міжнародного поділу праці 
й умов дотримання національної економічної 
безпеки [6]. Структурування простору може 
відбуватися і на транснаціональному рівні, 
унаслідок чого формується «система взаємо-
діючих регіонів», а економіка кожного регіону 
стає частиною одної або декількох регіональ-
них систем [7, c. 15].  

Сучасна теоретична модель регіоналіза-
ції характеризується такими принципами 
[1, с. 70; 12, с. 5]:

• системність (елементи будь-якої суспіль-
но-економічної моделі є взаємопов’язаними та 
взаємозалежними);

• ієрархічність (між кожним рівнем регіо-
нального утворення існують зв’язки підпоряд-
кування);

• динамічність (регіональні процеси ди-
намічно змінюються);

• відкритість (модель має відкритий ха-
рактер);

• стійкість (регіони пов’язані в єдину ці-
лісність);

• конгруентність (модель дозволяє моде-
лювати та співвідносити різні рівні регіональ-
них устроїв і визначати рівні їх адекватної  
ієрархічної);

• поліструктурність (модель має складну 
структуру, основні елементи якої, у свою чер-
гу, можуть мати свою підструктуру);

• комплементарність (складові елементи 
моделі не тільки знаходяться у взаємозв’язку 
та взаємозалежності, а й взаємодоповнюють 
один одного);

• ідентичність (розвиток моделі відбува-
ється під впливом різних факторів, які вли-
вають на характер динамічних змін, однак за-
галом вони не суперечать основній концепції 
побудови економічного простору);

• інституційна визначеність (модель має 
відповідні форми та власний механізм регу-
лювання, в тому числі з можливою системою 
відповідних інститутів).

Якщо регіоналізація є процесом просто-
рового структурування, то ідея цього струк-
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турування визначають сутність регіоналізму, 
розвиток якого забезпечується через громад-
сько-політичний рух, спрямований на фор-
мування певних регіональних інститутів 
[8, c. 396], ґрунтуючись на відповідних прин-
ципах [17, с. 5] задля  укріплення регіонів як 
суб’єктів політичних і управлінських відно-
син і реорганізації конкретного регіонально 
простору в парадигмі економічної та політич-
ної залежності [19, с. 2].

На думку М. Кітінга [9], розвиток регіона-
лізму може бути забезпечено двома шляхами: 
знизу вгору (політичний рух регіональних 
еліт, спрямований на посилення ролі регіонів) 
та згори вниз (надання центром більших прав 
регіональним спільнотам задля задоволення 
їхніх вимог,  передачу частини повноважень 
у регіони та проведення більш активної регіо-
нальної політики). Ці два шляхи фактично й 
визначають два типи регіоналізму.

Розвитку регіоналізму сприяють різнома-
нітні фактори, як зовнішні, так і внутрішні:

1. Національні (економічні, політичні, інф-
раструктурні, культурні, історичні тощо).

2. Транснаціональні (розвиток інтеграцій-
них процесів, регіоналізація діяльності ТНК 
тощо).

3. Субрегіональні (геоекономічні, пов’яза-
ні із необхідністю спільного вирішення кон-
кретних проблем, ефективного використання 
потенціалу і таке інше та  геополітичні, які ви-
кликані необхідністю забезпечення безпеки).

4. Глобальні (поглиблення міжнародного 
поділу праці, забезпечення сталого розвитку, 
зростання взаємозалежності країн, спільне 
розв’язання глобальних проблем тощо).

Внутрішні фактори розвитку регіоналізму 
(перші дві групи) пов’язані не тільки із еко-
номічними, політичними, культурними, істо-
ричними особливостями розвитку територій. 
Значний вплив на посилення регіоналізму 
забезпечують чинники транснаціонально-
го характеру, які пов’язані з поширенням та 
поглибленням інтеграційних процесів, регі-
оналізацією діяльності ТНК. У свою чергу,  
зовнішні фактори (третя та четверта група) 
мають дію субрегіонального (які можуть бути 
геоекономічними та геополітичними) та гло-
бального характеру. Під впливом зазначених 

факторів відбувається розвиток регіоналізму, 
який має хвилеподібний характер, при цьому 
кожна хвиля регіоналізму у світовому госпо-
дарстві має свої певні особливості.

Регіоналізм розвивається хвилеподібно, і 
кожна хвиля має свої особливості, причини та 
наслідки [16, 22]. Перша хвиля регіоналізму  
пов’язана з розвитком інтеграційних проце-
сів серед країн Європи у 1950–1960-х рр., які 
мали приблизно однаковий рівень розвитку, 
регіонально близько розташовані, характери-
зувались спільністю проблем забезпечення 
економічної динаміки. Друга хвиля регіона-
лізму, що припадає на 1980–1999 рр.,  охопила 
країни не тільки Європи, а й Північної та Пів-
денної Америки, Азії, Африки. Саме у цей час 
відбувається перехід до більш глибоких форм 
інтеграційної взаємодії європейських країн, 
активізація інтеграційних процесів у країнах 
Північної та Латинської Америки,  Африки 
та Азії. З розвитком регіоналізму відбуваєть-
ся поступове розширення його впливу, що 
пов’язано із переходом від простого обмежен-
ня або скасування торговельних бар’єрів (ста-
рий регіоналізм) до більш глибоких форм інте-
грації, що мають значно ширшу сферу (новий 
регіоналізм). Поширення нового регіоналізму 
призвело до того, що географічні кордони 
країн уже припиняють збігатися просторови-
ми колами проблем і задач, які потребують 
спільного вирішення, а це вже викликає необ-
хідність дослідження трансконтинентальних 
напрямів розвитку інтеграційних процесів у 
світовому господарстві.

Отже, регіон як суб’єкт міжнародної еко-
номіки, формування якого є наслідком погли-
блення інтеграційного розвитку, стає важли-
вим актором у системі сучасних міжнародних 
відносин. Унаслідок посилення регіоналізації 
світового господарства відбувається форму-
вання відповідної просторової конфігурації 
сучасного глобального простору. Основними 
принципами розвитку сучасної моделі регіо-
налізації є системність, ієрархічність, дина-
мічність, відкритість, стійкість, конгруент-
ність, поліструктурність, комплементарність, 
ідентичність та інституційна визначеність. 
Якщо регіоналізація є процесом просторового 
структурування, то регіоналізм визначає ідею 
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цього структурування, його принципи й ін-
ститути, і розвивається через політичний рух 
регіональних еліт або через надання центром 
більших прав регіональним спільнотам. На 
розвиток регіоналізму впливають різноманіт-
ні фактори, основними з яких визначено на-
ціональні,  транснаціональні, субрегіональні 
та глобальні. Поглиблення інтеграційних про-
цесів у світовому господарстві призвело до 
поступового переходу від старого до нового 
регіоналізму.
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