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Функціонування регіональної економіки визначається впливом на неї 
макрорівневої структури з однієї сторони і мікрорівневої структури – з іншої. 
Вплив величезної кількості внутрішніх та зовнішніх факторів визначає 
особливості функціонування регіональної системи. Проблеми регіону не є 
простим відображенням проблем загальної системи чи окремих суб’єктів, 
тому дослідження кожної зі сфер життєдіяльності регіону окремо не може 
замінити цілісного регіонального аналізу навіть на відносно частковому 
рівні. Таким чином особливо актуальними є дослідження теоретичних і 
практичних аспектів функціонування економіки регіону, а передусім, 
вивчення природи його економічних інтересів та їхніх особливостей в умовах 
переходу до ринкових відносин, визначення необхідних умов та факторів 
ефективної реалізації даних інтересів. 

Економічні інтереси регіону існують об'єктивно, незалежно від їх 
усвідомлення в якості таких і існували завжди, так як зберігалася історично 
визначена господарська територія, структура споживання населення, 
виробничо-трудові традиції, а головне прагнення до певного облаштування 
життя. Їх носієм виступає населення області, її господарські та 
інфраструктурні утворення. 

Сутність економічних інтересів регіону можна також розкрити через 
категорії, які характеризують регіональний розвиток. З одного боку (з 
погляду держави), регіональний розвиток – це зростання кількості і якості 
ресурсів та споживних благ, якими даний регіон забезпечує економіку 
країни, з іншого боку, на погляд самого регіону – це є зростання обсягу 
виробництва і споживання матеріальних і нематеріальних благ, збільшення 
кількості населення та доходу на душу населення, покращення соціально-
психологічного клімату, екологічної обстановки, зростання ролі економіки 
регіону в країні та в світі тощо. Одним із способів з’ясування природи 
регіонального розвитку може служити формулювання його суті як руху на 
шляху до певного стану, який є кінцевою метою даного руху. В 
найзагальнішому розумінні дану мету можна розглядати як саму можливість 
реалізації на кожній території конституційно гарантованих прав і свобод і, 
звичайно, в наявності для цього всіх необхідних місцевих умов і передумов. 
Таким чином, безумовно, розвиток регіону безпосередньо залежить від 
успішної реалізації економічних інтересів регіону. Економічні інтереси 
виступають рушійною силою розвитку. Бо тільки через їх реалізацію 
досягаються конкретні цілі та завдання, що можна виразити не тільки 
якісними, а й кількісними характеристиками. 

Економічні інтереси регіону, що виражають його потреби, є дієвим 
стимулятором регіонального відтворення, що нерозривно із процесом 



регіонального розвитку. Таким чином,  економічні інтереси регіону 
виступають як багатопланове явище. Можна сказати, що економічні інтереси 
регіону є невід’ємною складовою ринковою економіки. Вони спрямовані на 
задоволення насамперед потреб населення регіону, а також потреб всього 
населення держави. Це дозволяє зробити висновок, що економічні інтереси 
регіону служать створювальною силою розвитку суспільного виробництва і 
ефективного господарювання в цілому. Отже, економічні інтереси регіону – 
це системне поняття. 

 
 

 


