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КОНЦЕПЦІЯ РЕГІОНУ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ 
 
У працях основоположників регіональної економіки та політики, 

регіон розглядався як – система, що враховує структурні елементи, як 
природне середовище, виробничу, невиробничу й соціальну сфери. 

Виділяють такі парадигми (концепції) регіону: 
– регіон як квазідержава – являє собою відносно відокремлену 

систему держави і її економіки. В цьому виді регіону головне місце посідає 
регіональна влада. 

– регіон як квазікорпорація – являє собою великий суб’єкт 
власності і економічної діяльності. У цій якості регіони стають учасниками 
конкурентної боротьби на ринку товарів, послуг. В даній якості регіон, як 
економічний суб’єкт взаємодіє з іншими корпораціями. 

– регіон як ринок – має визначені межі, акцептує увагу на загальних 
умовах економічної діяльності та особливостях регіональних ринків різних 
товарів та послуг. 

– регіон як соціум – спільність людей які проживають на певній 
визначеній території. В даному виді регіону на перший план виноситься 
відтворення соціального життя і розвиток системи розселення [1]. 

Даний підхід включає в себе культурні, освітні, медичні, соціально 
психологічні, політичні та інші аспекти життя населення регіону. 

Важливе місце в економічному розвитку регіону займає 
територіальний поділ праці (ТПП). ТПП проявляється в господарській 
спеціалізації окремих частин території країни на різних видах виробничої 
діяльності відповідно до природних умов і наявних ресурсів. Його 
розвиток відкриває шлях до найбільш ефективного використання 
сприятливих для виробництва умов на кожній території, а також 
використання навичок виробничого досвіду населення, які здобуті 
протягом певного історичного періоду. 

Територіальний поділ праці між районами країни має винятково 
важливе значення для розвитку теорії розміщення продуктивних сил. Цей 
об’єктивний процес є основою для встановлення просторових відношень в 
системі народного господарства країни. Об’єктивно існуючими 
передумовами для виникнення та розвитку територіального поділу праці є 
природні умови і ресурси. Реалізація їх визначається суспільними умовами 
виробництва і обміну, оскільки в одних і тих же природних умовах 
можливий різний територіальний поділ праці. 

Виділяють 6 типів територіального поділу праці: генеральний, 
внутрішньо районний, централізований, по-стадійний, епізодичний, 
фазовий. 

Отже, концепція регіону і територіальний поділ праці – виступають 



основою при аналізі господарських регіональних поєднань в масштабі 
країни, а також дають можливість пізнати за допомогою системного 
аналізу цілісні складні суспільно-територіальні системи в процесі їх 
розвитку і взаємозв’язку. Чим глибший рівень поділу праці між окремими 
районами, галузями, містами, тим вищий рівень розвитку продуктивних 
сил країни. Від визначення концепції регіону територіального поділу праці 
залежить життя населення як окремого регіону, так і країни в цілому. 
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