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УДК 330.1
Горіна Г. О. Систематизація наукових підходів до визначення сутності поняття «просторова поляризація»
Метою статті є систематизація наукових поглядів до визначення сутності поняття «просторова поляризація» та відокремлення на цій підставі наукових підходів. Типізовано підходи та позиції науковців щодо використання терміна «поляризація» з огляду на його багатоаспектність
та міждисциплінарний характер. Узагальнення теоретичного апарату досліджуваного питання дало змогу відокремити такі підходи: системний, територіально-регіональний, просторово-економічний, глобалізаційний, соціальний. Зроблено висновок, що поняття «просторова поляризація» досить об'ємно і має в сучасній науці різні тлумачення та перебуває на стику регіональної економіки, економічної географії та соціології,
інституціональної економіки, макроекономіки та демографії. Разом з тим, у більшості трактувань розкривається її економічна сутність, яка
відображає нерівномірність соціально-економічного розвитку. Теоретичне узагальнення тлумачень та трактувань поняття «просторова поляризація» дало змогу відокремити чотири підходи до його визначення, а саме: ресурсний, факторний, ресурсно-факторний та інноваційний.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є аналіз факторів, формуючих просторову поляризацію.
Ключові слова: просторова поляризація, поляризації економічного простору, диспропорція, асиметрія, нерівномірність розвитку.
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of the Concept of «Spatial Polarization»
The article is aimed at systematization of scientific views as to definition of
the concept of «spatial polarization» and allocating scientific approaches on
this basis. A typification of approaches and views of scientists towards use of
the term of «polarization» has been carried out, taking into account the multidimensional nature and interdisciplinary nature of the term. A generalization
of the theoretical apparatus as to the studied issue provided for allocating the
following approaches: system, geographical-regional, spatial-economic, globalization, social. It is concluded that the concept of «spatial polarization» is
sufficiently extensive, has different interpretations in the current science and
is located at the junction of regional economics, economic geography and
sociology, institutional economics, macroeconomics and demographics. However, most interpretations disclose its economic nature, which displays the
unevenness of the socio-economic development. Theoretical generalization
of interpretation and handling of the concept of «spatial polarization» has
provided for allocating four approaches to its definition, namely: resource,
factorial, resource-factorial and innovative. Prospect for further research in
this area is analyzing the factors, which form the spatial polarization.
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ЕКОНОМІКА

УДК 330.1
Горина А. А. Систематизация научных подходов к определению
сущности понятия «пространственная поляризация»
Целью статьи является систематизация научных взглядов к определению сущности понятия «пространственная поляризация» и выделение на основе этого научных подходов. Проведена типизация подходов
и позиций учёных к использованию термина «поляризация», учитывая
его многоаспектность и междисциплинарный характер. Обобщение
теоретического аппарата изучаемого вопроса позволило выделить
следующие подходы: системный, территориально-региональный,
пространственно-экономический, глобализационный, социальный.
Сделан вывод, что понятие «пространственная поляризация» достаточно объёмно, имеет в современной науке различные толкования и
находится на стыке региональной экономики, экономической географии и социологии, институциональной экономики, макроэкономики и
демографии. Вместе с тем, в большинстве трактовок раскрывается его экономическая сущность, которая отображает неравномерность социально-экономического развития. Теоретическое обобщение
толкований и трактовок понятия «пространственная поляризация»
позволило выделить четыре подхода к его определению, а именно:
ресурсный, факторный, ресурсно-факторный и инновационный. Перспективой дальнейших исследований в данном направлении является
анализ факторов, формирующих пространственную поляризацию.
Ключевые слова: пространственная поляризация, поляризации экономического пространства, диспропорция, асимметрия, неравномерность развития.
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П

осилення поляризації світового економічного
простору, диспропорція та асиметрія соціальноекономічного розвитку, диференціація та нерів
номірність територіально-галузевої структури країн та
регіонів світу викликає об’єктивну необхідність дослідження теоретичних і методологічних основ цього процесу. Дискусійність проблематики, ґрунтовна міждисциплінарна складова поняття просторової поляризації
розвитку актуалізує питання дослідження наявних наукових поглядів та підходів о визначення його дефініції.
Теоретичні засади просторової поляризації було
порушено в роботах закордонних та вітчизняних вчених. Велику зацікавленість серед науковців викликають
питання згладжування просторової економічної поляризації. Так, дослідження Дьякової О. В. [1] присвячено розробці економічно ефективного механізму згладжування соціально-економічної поляризації регіонів,
Зінов’єва А. А. [2] аналізує основні фактори, що сприяють згладжуванню просторової економічної поляризації, Кутаєв Ш. К., Жантудуєва Х. М. [3], Чебунина Н. М.
[4] визначають напрями зниження міжрегіональних диспропорцій та поляризації соціально-економічного розвитку, Ртищєв А. В. [5] досліджує теоретичні та методичні
положення підвищення ефективності інструментів згладжування і зниження просторової поляризації, Шкромада В. І. [6] пропонує теоретичне обґрунтування та методичне забезпечення напрямків вдосконалення податкових інструментів згладжування просторової поляризації
в рівнях соціально-економічного розвитку регіонів.
Огляд еволюції теорій просторового розвиткубуло
здійснено у працях науковців Аврамчікової Н. Т. [7], Вдовкіної Є. Г. [8], надбання французької школи просторової
економіки досліджено Калашніковою Т. М. [9], категорі
ї«центральність – периферійність» у контексті теоретичного набутку (теорії, концепції, доктрини)суспільної
географії розглянуто Шаблій О., Сохоцькою Г. [10].
Разом зі значною увагою до теоретичних основ
формування поляризованого простору недостатня опрацьованість концептуальних підходів до систематизації
наукових поглядів щодо визначення сутності поняття
«просторова поляризація» обумовлює актуальність
теми дослідження.
Метою статті є систематизація наукових поглядів
до визначення сутності поняття «просторова поляризація» та відокремлення на цій підставі наукових підходів.
Значущість та актуалізація процесу просторової
поляризації світового економічного простору, його домінування та багатоаспектні прояви порушуються в
численних дослідженнях. Так, Паршин Ю. І. зауважує,
що дослідження особливостей регіонального розвитку
«…зумовлює необхідність виявлення найбільш суттєвих проблем з визначення регіональних диспропорцій
і просторової диференціації, нерівномірності економічного і соціального розвитку…» [11, c. 29]. Кутаєв Ш. К. і
Жантудуєва Х. М. стверджують, що «…у сучасних умовах економічного розвитку домінуючою тенденцією стає
посилення міжрегіональних диспропорцій у соціальноекономічному розвитку територіальних утворень» [3].
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Гур’янова Л. С., Прокопович С. В. підкреслюють, що
«…зростання рівня нерівномірності розвитку регіонів
внаслідок різного потенціалу адаптації територій до
мінливих умов функціонування призвело до формування дисбалансу між темпами економічного зростання
територій-донорів і територій-реципієнтів» [12, c. 62].
Ртищєв А. В. наполягає на необхідності «…забезпечення
збалансованого розвитку регіонів, підвищення їх конкурентоспроможності, а також скорочення соціальноекономічних диспропорцій» [5, c. 3] в умовах глобалізації, систематичних криз світової економіки, зростання
залежності національної економіки від несприятливих
явищ. Мельник М. І. наголошує, що «поляризований
розвиток регіонів з виділенням і підтримкою мережі
потужних центрів локального, регіонального та міжрегіонального рівня потребує поглибленого дослідження»
[13, c. 3]. Реутов В. Є. зазначає, що «однією з центральних
проблем регіональної економіки є виявлення причин та
особливостей міжрегіональної неоднорідності розвитку
територій, яка, з одного боку, зумовлена властивостями
природно-ресурсного потенціалу, з іншого ж боку, – процесами фінансово-економічного та політико-правового
характеру» [14, с. 16].
Досліджуючи феномен просторової поляризації,
доцільно типізувати підходи та позиції науковців щодо
використання терміна «поляризація» з огляду на багатоаспектність та міждисциплінарний характер поняття.
Так, узагальнення теоретичного апарату досліджуваного питання дало змогу відокремити такі підходи: системний, територіально-регіональний, просторово-еко
номічний, глобалізаційний, соціальний.

С

истемний підхід застосування дефініції простежується у працях Мартинова A. C., Артюхова В. В.,
Виноградова В. Г., які тлумачать поляризацію як
«…одночасне зростання числа як благополучних елементів системи, так і неблагополучних» [15], Булгакової О. А., Джурбіни О. М. «…багатоаспектна комплексоутворююча система відносин, що вибудовуються між
певним центром (полюсом, ядром і т. п.) і периферією,
яка тяжіє до нього» [16, c. 95].
Територіально-регіонального підходу дотримується Беккер А., визначаючи поляризацію як «…економічну
нерівність територій, розшарування між багатими і бідними територіями» [17]. Дьякова О. В. розглядає регіональну поляризацію як «…відмінність в рівнях розвитку
регіонів, кількісно вимірюване, пов’язане з особливо
стями функціонування самих регіонів, а також ступенем
реалізації принципів регіональної економіки» [1, с. 7].
Аврамчікова Н. Т. на регіональному рівні розглядає поляризацію «…як засіб територіальної деконцентрації,
здатний послабити різке домінування територій – центрів осередкового розвитку» [7, c. 112–113].
Сутність просторово-економічного підходу розкривається у працях Каратаєва М. А., Рамазанової А. О.,
Чебуниної Н. М. Поляризований розвиток, на думку Каратаєва М. А., являє собою «…агломерацію підприємств,
сконцентрованих в певних місцях – «полюсах зростання», де економічне зростання, підприємницька діяльність, інноваційний процес відрізняються найбільшою
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інтенсивністю, впливаючи на інші території, які не входять до «полюсів зростання» [18, с. 5]. Рамазанова А. О.
робить акцент на тому, що «основоположним моментом
поляризації є стійкі зв’язки і взаємозалежності, що складаються в процесі виробництва, обміну і споживання
благ і послуг, а також відносини з приводу використання
вигод і переваг територіально-локалізаційного фактора
в системі суспільного відтворення» [19, с. 8]. Чебуніна Н. М. стверджує, що поляризація – це «…результуюча характеристика нерівномірності економічного простору» [4, с. 113], «…просторова нерівномірність стану
і розвитку регіонально-галузевих підсистем економіки
територій, що дає якісну характеристику досліджуваних
об’єктів» [4, с. 112].
У рамках глобалізаційного підходу поляризація досліджується як один з найважливіших напрямків глобалізації, а саме як «…фактор посилення нерівності між країнами світу» [20, с. 103]. Так, на думку Деркач Т. В., вплив
глобалізації у формі регіоналізації та поляризації на квінтесенцію економічного циклу здійснюється внаслідок
зміни інвестиційної активності, зростання споживчого
кредитування, відтоку капіталів тощо [20, с. 106].
Соціальний підхід до визначення поняття «поляризація» підкреслює наявність класової асиметрії роз-

витку суспільства, соціального виключення, громадську
нерівність та виявляє економічні передумови цього
феномена. У Соціологічному словнику Осіповим Г. В.
наводиться узагальнююче визначення соціальної по
ляризації, яку пропонується трактувати як «відмінно
сті в положенні товариств, груп (соціальної диференціації), які доходять до їх протистояння один одному
(полярності) [21, с. 465]. Більш розгорнуте визначення
пропонує Золотарьова Ю. І., визначаючи соціальну поляризацію як «…розшарування на більшість бідних, що
складають нижчий клас, обмежених у своїх можливо
стях, зокрема в можливості конвертації соціального капіталу перш за все в економічний, та меншість багатих,
що складають вищий клас і мають великий соціальний
капітал зі значними можливостями його конвертацій в
інші капітали» [22, с. 342].
Поняття просторової поляризації досить об’ємно
і має в сучасній науці різні тлумачення та перебуває на
стику регіональної економіки, економічної географії та
соціології, інституціональної економіки, макроекономіки та демографії. Разом з тим, у більшості трактувань
розкривається її економічна сутність, яка відображає
нерівномірність соціально-економічного розвитку територій (табл. 1).
Таблиця 1

Підходи до визначення сутності поняття «просторова поляризація»
Автор(-и)

Назва підходу

Характерна
ознака підходу

Авторське визначення поняття

1

2

3

4
Просторова економічна поляризація – це нерівномір
ність економічного розвитку, що виникла внаслідок
процесу нерівномірного перерозподілу економічних
ресурсів, доходів і витрат, яка виражається на різних
рівнях соціально-економічного й екологічного розвитку

Ресурсний

Наявність
нерівномірного
перерозподілу
ресурсів

Головачова О. А. [24, c. 38]

Просторова економічна поляризація – нерівномірність
соціально-економічного розвитку території, яка виникла
внаслідок процесу перерозподілу економічних ресурсів,
доходів і витрат, що виражається в різних рівнях
соціально-економічного розвитку її регіонів

Багманова Г. Р. [25, c. 18]

Шкромада В. І. [6, c. 6]

Кетова Н. П., Овчинников В. Н. [26, c. 247]

Факторний

Наявність
чинників,
що призводять
до нерівно
мірності розвитку

Ресурснофакторний

Наявність
диспропорції
розподілу ресур
сів та факторів

Зінов’єва А. А. [2, c. 256]

Соболєв О. В. [27, c. 7]
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Поляризованість економічного простору – означає
стан, що відбиває певну сукупність розподілу ресурсів
природно-господарської і соціально-економічної системи для даної території в певний момент часу

Просторова поляризація – сукупність характеристик
рівнів розвитку регіонів, які формуються дією базових
чинників, а також їх динамічних тенденцій під дією актуальних чинників, що обумовлюють структурні зміни по
виробничо-економічних, фінансово-економічних
і соціально-економічних напрямках
Просторова економічна поляризація – це універсальний
феномен регіональної економіки, що представляє собою
сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів, що призводять до надмірної територіальної нерівномірності
в ресурсній забезпеченості, способах і результатах
економічної активності
Просторова поляризація – висока просторова
неоднорідність, що виникла в результаті нерівномірного
розподілу економічних ресурсів і впливу певних
факторів, яка виражається в різному рівні соціальноекономічного розвитку досліджуваних територій

ЕКОНОМІКА

Екова В. А. [23]

економічна теорія

Паршин Ю. І. [11, с. 32]
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Закінчення табл. 1
1

2

3

Панфілов В. С. [28, c. 42]

Поляризація економічного простору означає стійкі
в просторі та часі суттєві диспропорції всередині і між
регіональними системами (або по відношенню до середньої величини), які проявляються в різних рівнях соці
ально-економічного розвитку територіальних утворень

Сафіулліна А. М. [29, c. 12]

Поляризація економічного простору обумовлює концен
трацію трансакцій, що забезпечують створення, поширення і застосування знань в точках зростання та ініціацію
нерівноважного, нелінійного процесу самоорганізації
інноваційних відносин як складної системи, в рамках якої
інновація як продукт і як процес трансформується в напрямку формування «інновацій в інноваціях»

Інноваційний

Наявність «точок (полюсів)
зростання» інно
вацій та поширення імпульсу
їх розвитку

Кармишев Ю. А. [30]

Висновки
Теоретичне узагальнення тлумачень і трактувань
поняття «просторова поляризація» дає змогу відокремити чотири підходи до його визначення, а саме: ресурсний,
факторний, ресурсно-факторний та інноваційний. Назва
зазначених підходів відбиває передумови просторової
диспропорції, диференціації та нерівномірності розвитку
територій. Так, ресурсний підхід засновується на наявності нерівномірного перерозподілу ресурсів, факторний –
на наявності чинників, що призводять до нерівномірності розвитку, ресурсно-факторний, відповідно, – на наявності диспропорції розподілу ресурсів та факторів, інноваційний – на наявності «точок (полюсів) зростання»
інновацій та поширення імпульсу їх розвитку.
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