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Статтю присвячено дослідженню існуючих підходів до визначення факторів економічного зростання регіонів. Розглянуто теорію нової економічної 
географії, засновану на працях і дослідженнях П. Кругмана. Визначено ключові проблеми регіонального зростання, що потребують більш поглибле-
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уковців щодо рушійних факторів економічного зростання, а також фахівців ОЕСР, Світового банку, Служби національної статистики Великобританії 
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У сучасних умовах активізації глобалізаційних та ін-
теграційних процесів важливого значення набуває форму-
вання заходів регіональної політики, адекватних вимогам 
сучасності. 

Окремим аспектам зазначеної проблематики при-
свячено роботи таких вітчизняних і закордонних на-
уковців, як: D. Antonescu, R. Capello, M. Fujita, P. Krugman, 
R. Martin, T. McCall, R. Wokoun, А. Бєлов, М. Барановський, 
Л. Васильєва, О. Гейман, О. Іншаков, М. Кизим, І. Корабей-
ников, О. Раєвнева, В. Ходаков, Є. Шкарупа та ін.

Метою цієї статті є аналіз існуючих теоретичних під-
ходів до визначення найважливіших факторів регіонально-
го економічного розвитку.

На думку багатьох учених [1–9], сьогодні найкращою 
теорією регіонального зростання, що має обґрунтовану 
теоретичну базу розуміння регіональних процесів, є під-
тверджена на практиці емпіричними дослідженнями те-
орія нової економічної географії, що заснована на працях 
і дослідженнях П. Кругмана. 

Цей напрямок досліджень регіонального зростання 
базується на більш ранніх припущеннях і дослідженнях  
Дж. Фрідмана та Г. Мюрдаля «Центр-периферія»: відноси-
ни, що існують між центральними (ядро) та периферійни-
ми регіонами, вважаються двигунами розвитку на регіо-
нальному рівні. Розвиток ядра зумовлений експортом «си-
ровини» із периферії, а периферія розвивається за рахунок 
розповсюдження (перетоку) капіталу та інновацій із ядра.

Нова економічна географія, запропонована П. Круг-
маном, базується на взаємодії великої кількості факторів 
виробництва, фірм і регіонів. Регіон розглядається як су-
купність фірм, що приймають рішення про локалізацію 
виробництва на основі ринкових критеріїв. Принципи 
просторового аналізу базуються на таких припущеннях: 
підвищення економії від масштабу (чим більше фірма, тим 
менше витрати), монополістичної конкуренції (кожна фір-
ма виробляє унікальний товар), характер споживчих пере-
ваг (різноманітність товарів підвищує корисність). Це до-
зволяє пояснити регіональну динаміку одночасною дією 
центробіжних (агломераційних) і відцентрових (дисперсій-
них) сил, а їх баланс визначається величиною транспорт-
них витрат, структурою економіки та розміром економії 
від масштабу [3].

В рамках своєї теорії нової економічної географії  
П. Кругман виділив дві основних групи факторів, що ство-
рюють конкурентні переваги чи бар’єри просторового роз-
витку [3; 6; 10]:

фактори «першої природи»: забезпеченість при- 
родними ресурсами (мінеральними, земельними 
тощо), що затребувані ринком, та вигідне геогра-
фічне положення, що знижує транспортні витрати 
та полегшує трансляцію інновацій;
фактори «другої природи»: агломераційний ефект  
і висока щільність населення, що дають економію 
на масштабі; розвинена інфраструктура, що ско-
рочує економічну відстань; людський капітал; ін-
ститути, що впливають на підприємницький клі-
мат, мобільність населення, поширення інновацій 
та ін.

Праці прихильників нової економічної географії до-
зволили дати теоретичне пояснення формуванню стійких 

комбінацій «центру» та «периферії», підвищенню терито-
ріальної нерівності при зниженні транспортних витрат, 
скороченню відмінностей при лібералізації зовнішніх 
зв’язків та багатьом іншим явищам. Проте емпіричні до-
слідження виявили безліч додаткових особливостей ло-
калізації, таких як залежність від пройденого історичного 
шляху, взаємовплив сусідніх регіонів, поява безлічі рівно-
важних станів, важливість урахування зовнішньоекономіч-
них зв’язків, можливість стрибків при накопиченні певних 
передумов тощо.

Перше систематичне узагальнення емпіричного до-
свіду під час дослідження регіональної політики запропо-
нували економісти Світового банку в Звіті про світовий 
розвиток за 2009 р. На їхню думку, до загальних тенденцій 
просторової динаміки відносяться підвищення щільності 
економічної активності, скорочення економічної відста-
ні (торгових і транспортних витрат), а також зниження 
роз’єднаності фірм і регіонів [3].

Аналізуючи специфіку регіональних досліджень еко-
номічного зростання через призму мобільності труда та 
капіталу між країнами та регіонами, автори роботи [10] за-
значають, що вона неоднакова, хоча й процеси глобалізації 
поступово стирають існуючі обмеження.

Різні ресурси мають різну ступінь мобільності – ко-
рисні копалини або агрокліматичні ресурси абсолютно не-
мобільні. Населення залежно від традицій, прихильності 
до звичного для життя місця також може мати різну схиль-
ність до міграції зо одного й того ж рівня доходів у регіо-
нах. Наслідком високої мобільності може бути дивергент-
ний розвиток регіонів, оскільки починає працювати меха-
нізм не порівняльних, а абсолютних переваг, регіони з ви-
сокою продуктивністю праці не тільки спеціалізуються на 
виробництві товарів з найбільшою нормою прибутку, вони 
привертають до себе капітал і трудові ресурси з регіонів із 
меншими можливостями. При цьому підвищення продук-
тивності в регіонах, що віддають ресурси, може не повною 
мірою компенсувати падіння доходів через скорочення 
виробництва. Подібним чином у регіонах, що приймають 
нову робочу силу, не відбувається падіння продуктивнос-
ті, оскільки створення нових робочих місць відбувається 
в цих регіонах одночасно з розширенням виробництва, 
збільшенням випуску. Цей процес веде до поляризації 
розвитку в просторі в темпах й рівнях, тобто: 1) швидко 
зростаючі регіони сусідять зі швидко зростаючими, а по-
вільно зростаючі оточені повільно зростаючими регіонами 
і 2) багаті регіони сусідять з багатими, а бідні – межують 
з бідними.

Автори роботи [11], досліджуючи фактори ендоген-
ного регіонального зростання, з урахуванням контексту 
сучасних проблем для досягнення сталого розвитку регі-
онів під час розробки та реалізації відповідних стратегій 
виділяють декілька ключових проблем:

1. Традиційні моделі регіонального економічного 
зростання та розвитку, а також класичні підходи 
до регіонального аналізу залишаються важли-
вим інструментарієм вимірювання економічних 
регіональних змін. Але з появою «нової теорії 
зростання» акцент зараз робиться на ендогенних 
процесах регіонального зростання поряд зі збіль-
шенням небезпеки з приводу стійкості стратегії 
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планування розвитку, що призвело до появи но-
вих комплексних підходів до регіональної політи-
ки у сфері розвитку та планування.

2. Багато традиційних підходів до стратегії розвитку 
регіональної економіки недостатньо приділяють 
уваги динаміці розвитку регіонів, пов’язаній як 
з їх глобальною конкуренцією, так із вирішенням 
питань їх стійкості.

3. Після впливу теорії М. Портера для регіонів стало 
необхідним повне розуміння факторів, що станов-
лять їх конкурентоспроможність, та те, як вони 
могли б підтримувати та посилювати свої конку-
рентні позиції.

4. У дослідників регіонального зростання немає од-
нозначного розуміння того, які стратегії є більш 
прийнятними для сталого регіонального розви-
тку: стратегії саморозвитку, стратегічних альянсів 
та між- та внутрішньорегіональні мережеві струк-
тури, в тому числі цифрові а також розвитку про-
мислових кластерів.

5. Занепокоєність стійкістю стає дедалі більш оче-
видною в регіональному розвитку та знаходить 
своє відображення у регіональних планах, що 
прагнуть інтегрувати екологічні, економічні та 
соціальні підходи для створення міських і регіо-
нальних умов, що підвищують якість життя, до-
сягнення цілей якості навколишнього середовища 
та досягнення економічного зростання й диверси-
фікації зайнятості.

6. В сучасну епоху глобалізації та стрімкого століття 
змін і невизначеності процеси виявлення та стра-
тегії управління екзогенними й ендогенними регі-
ональним ризиками мають вирішальне значення.

Все це означає, що регіони та регіональні агенції 
з економічного розвитку повинні безперечно приділяти 
увагу не тільки зовнішнім факторам, але й ендогенним 
факторам при розробці політики регіонального розвитку.

Отже, виникає необхідність у більш детальному 
комплексному дослідженні ключових факторів економіч-
ного зростання країн і регіонів, що застосовуються в те-
оретичних методах і моделях, емпіричних дослідженнях 
і практиці управління.

В останніх дослідженнях щодо регіональних відмін-
ностей всередині ЄС [1] деякі з їх ознак були визначені як 
такі, що позитивно корелюють із високими економічними 
показниками, а саме:

наявність у регіоні групи середніх міст у поєднан- 
ні з великими;
кадрові ресурси, які мають середню або вищу  
освіту, з прийнятною заробітною платою;
хороша доступність, відповідність і різноманіт- 
ність послуг (консультації, фінанси тощо);
інституціональна інфраструктура та конкретна  
підтримка місцевих органів влади реалізована у 
стратегіях розвитку та партнерства;
імідж регіону, існування позитивного соціального  
клімату;
наявність суміші промислових малих або середніх  
підприємств, які сприяють поширенню знань.

Як зазначає Л. Васильєва [12], сьогодні в зарубіжній 
теорії та практиці прийнятий набір факторів, в якому роз-
різняють дві великі групи: «жорсткі» і «м’які». Під «жор-
сткими» розуміють фактори, які можна кількісно виміряти: 
а) орієнтовані на виробничі ресурси (земля, робоча сила, 
капітал); б) орієнтовані на виробництво та збут продук-
ції (близькість партнерів по кооперації, інфраструктура, 
структура населення та споживання); в) встановлені дер-
жавою (податки, система господарювання, субсидії і про-
грами підтримки).

До «м’яких» факторів найчастіше відносяться: ста-
більність політичної ситуації та суспільного клімату; ква-
ліфікація зайнятих за найманням; регіональна структура 
економіки та окремих підприємств; якість системи освіти 
та професійної підготовки кадрів; забезпечення регіону ви-
шами, технологічними центрами, дослідницькими органі-
заціями та ін. 

В дослідженні ключових рушійних факторів еконо-
мічного зростання через призму місцевого самоврядування 
фахівці Організації економічного співробітництва і розви-
тку (ОЕСР) визначають такі: нормативно-правова база, що 
створює активну конкуренцію та ефективні ринки, надійне 
та стабільне макроекономічне становище, адекватну фізич-
ну інфраструктуру, динамічний процес інновацій, доступ-
ний загальний фонд кваліфікованої робочої сили, зростання 
духу підприємництва та високий рівень соціальної єдності.

Стан нормативно-правової бази та макроекономіч-
ного середовища залежить майже повністю від дій держа-
ви, а інші рушійні фактори суттєво залежать від співпраці 
органів різного рівня, відповідальність за які несе часто 
більш ніж одне відомство. Ці відомства зобов’язані вза-
ємодіяти з регіональними та місцевими органами влади. 
Дії різних партнерів можуть знаходитися в синергії або 
в конфлікті [13].

Більш пізніше фахівців ОЕСР провели емпіричне до-
слідження стосовно виявлення та аналізу основних загаль-
них факторів, що сприяють економічному зростанню регі-
онів, що знаходилися на різних рівнях економічного роз-
витку [14]. В дослідженні аналізувалися дані та показники 
двадцяти трьох регіонів десяти країн ЄС за допомогою 
порівняльного (причинно-наслідкового) та регресійного 
аналізів оцінки факторів, що відповідають за економічне 
зростання регіонів різного рівня розвитку. За результата-
ми цього дослідження було визначено такі спільні факто-
ри, що сприяють економічному зростанню регіонів різних 
рівнів розвитку: 

Інфраструктура: має позитивний вплив на регіональ-
ний розвиток разом з впливом інших ключових факторів, 
наприклад, людський капітал та інновації.

Людський капітал: відсутність працівників із почат-
ковою освітою та наявність працівників з вищою освітою 
здійснюють позитивний вплив на регіональний розвиток.

Ринок праці: активація робочої сили здійснює пози-
тивний вплив на регіональний розвиток.

Інновації: здійснюють позитивний вплив на регіо-
нальний розвиток у довгостроковій перспективі (десять та 
більше років).

Агломерація та взаємодія: агломерація здійснює по-
зитивний, хоча й слабкий, вплив на регіональний розвиток.
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Проведене дослідження показало, що зростання 
відбувається одночасно по декількох напрямках, таких як 
людський капітал, інфраструктура та інновації, а не тільки 
по одному з цих факторів. Це підкреслює важливість ба-
гатосторонньої взаємозв’язаної політики покращення, а не 
вирішення проблем в окремих секторах. Також було вста-
новлено, що людський капітал є дуже важливим фактором 
підвищення регіонального розвитку в усіх типах регіонів. 
Визначено, що динаміка зростання варіюється залежно від 
рівня розвитку регіонів.

Службою національної статистики Великобританії 
в ході аналізу статистичних даних відмінностей в регіо-
нальній економічній ефективності для визначення шляхів 
зростання регіонів та вироблення політики, яка повинна 
лежати в основі ефективності, було визначено п’ять вза-
ємодіючих факторів:

1. Інвестиції у фізичний капітал – машини, облад-
нання та споруди. Чим більшим капіталом розпо-
ряджаються працівники, тим краще вони можуть 
виконувати свою роботу, виробляючи більше та 
кращу продукцію.

2. Інновації в успішне використання нових ідей. 
Нові ідеї можуть приймати форму нових техно-
логій, нових продуктів або нових корпоративних 
структур і методів роботи. Такі інновації можуть 
підвищити продуктивність, наприклад, краще об-
ладнання працює швидше й більш ефективно, або 
краща організація підвищує мотивацію до праці.

3. Кваліфікація визначається як кількість і якість різ-
них типів праці, наявних в економіці. Кваліфікація 
доповнює фізичний капітал та є необхідною умо-
вою створення переваг через інвестування в нові 
технології та організаційні структури.

4. Підприємництво визначається як заволодіння 
новими діловими можливостями старт-апами та 
існуючими фірмами. Нові підприємства конкуру-
ють з існуючими фірмами новими ідеями та тех-
нологіями, підвищуючи конкуренцію. Підприємці 
можуть об’єднувати фактори виробництва та нові 

технології, змушуючи існуючі фірми адаптуватися 
або покидати ринок.

5. Конкуренція підвищує продуктивність шляхом 
створення стимулів до інновацій та гарантій, що 
забезпечує розподілення ресурсів найбільш ефек-
тивним фірмам. Це також спонукає існуючі фір-
ми більш ефективно організовувати роботу через 
наслідування організаційних структур і техноло-
гій  [15].

Розглядаючи ключові фактори регіонального розви-
тку Чехії, автор роботи [16] виділяє такі:

природні ресурси та навколишнє середовище як  
довгострокові детермінанти регіонального роз-
витку;
матеріальні фактори у вигляді їх виробничого по- 
тенціалу та інфраструктури;
нематеріальні фактори, а саме здатність створюва- 
ти та розповсюджувати інновації, доступність та 
ефективність використання інформаційних і ко- 
мунікаційних технологій, екологічна стійкість, ін-
ституціональне середовище;
людські ресурси з відповідним рівнем кваліфіка- 
ції та професійної освіти.

Серед наведених вище ключових факторів регіо-
нального розвитку автор особливо виділяє людські ресур-
си як основний фактор регіонального розвитку постінду-
стріального суспільства та структуру поселення, що тісно 
пов’язана з питаннями доступності житла, які здійснюють 
суттєвий вплив на мобільність робочої сили.

Досліджуючи фактори, що підтримують економічний 
розвиток корінних громад та індивідуального місцевого 
підприємництва, автори роботи [17] виділяють п’ять осно-
вних: середовище авторизації, яке включає в себе урядову 
політику та регулювання, а також органи управління та ін-
ститути; людський капітал; доступ до капіталу та ринків; 
інфраструктура; географія та агломерація (рис. 1).

Автори дослідження [18] у процесі аналізу факторів, 
що впливають на ефективне функціонування регіонально-
го виробничого комплексу, виділили такі чинники:

Рис. 1. Три сфери економічного розвитку та фактори, які йому сприяють
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фактори загальнодержавного і міжнародного  
впливу на регіональну економіку (економічна 
політика держави; податкова політика держави; 
стратегії економічного розвитку іноземних дер-
жав; стратегії розвитку інших регіонів; стратегії 
розвитку природних монополій; тіньова економі-
ка та ін.);
внутрішньорегіональні фактори економічного  
розвитку (регіональна фінансово-економічна по-
літика; рівень розвитку внутрішнього ринку; рі-
вень концентрації капіталу та ін.); 
фактори видового розвитку регіонального вироб- 
ничого комплексу (склад і структура регіональ-
ного виробничого комплексу; склад і структура 
ефективності виробництва; економічний потен-
ціал підприємств різних видів економічної діяль-
ності; ступінь між- і внутрішньовидової інтеграції 
та ін.);
фактори територіального розвитку регіонально- 
го виробничого комплексу (ресурсний потенціал 
міст і районів регіону; склад і структура тери-
торіальних виробничих комплексів; фінансово-
економічна стабільність територіальних вироб-
ничих комплексів; податкова дисципліна в райо-
нах і містах регіону; територіальна спеціалізація 
і диференціація виробництва; рівень життя насе-
лення в містах і районах та ін.);
фактори науково-інноваційного розвитку регі- 
ональної економіки (наявність наукових шкіл; 
наявність інноваційної інфраструктури для про-
сування закінчених розробок; рівень фінансового 
забезпечення науки й інновацій; інституційний 
розвиток наукової та освітньої сфери; ефектив-
ність інноваційної діяльності в регіоні та ін.).

Автор роботи [19], досліджуючи проблему визначен-
ня ядра еволюції господарських систем різного порядку 
та виділення основних ендогенних факторів суспільного 
виробництва, розробив новий підхід на основі антропо-
центричної моделі суперсистеми «природа – людина – су-
спільство». Ця модель носить ієрархічну структуру: вищий 
рівень складається з двох макрофакторів – трансформа-
ційний (D) і трансакційний (I).

Перша група факторів (D) трансформує предмети 
природи, включає людину, техніку та природні ресурси, які 
залучені у виробничі процеси з метою задоволення потреб 
людини в товарах і послугах. Ця група факторів диференці-
ює всі продукти через знання та навички, техніку, природні 
та суспільні умови. 

Друга група факторів (І), що складається із інститу-
ціонального, організаційного та інформаційного факторів, 
забезпечує трансакції створених продуктів, зв’язуючи їх 
виробників та споживачів спільними відносинами в про-
цесі розподілу та обміну, соціально інтегруючи їх через ін-
ституції, організації та інформацію.

Таким чином, відповідно до факторної теорії О. Ін-
шакова, соціально-економічне зростання регіону залежить 
від ефективної взаємодії та злагодженості шести основних 
ендогенних факторів суспільного виробництва.

Характеризуючи стан розвитку регіону, як еко-соціо-
економічної (ЕСЕ) системи, автор роботи [20] зазначає, що 

розвиток цих систем залежить від двох видів факторів – 
внутрішніх (таких, що визначаються внутрішніми особли-
востями системи, її здатністю накопичувати та закріплюва-
ти інформацію, можливістю адаптуватися до змін зовніш-
нього середовища) та зовнішніх (таких, що визначаються 
зовнішніми стосовно цієї системи факторами).

До числа найбільш важливих зовнішніх факторів 
ЕСЕ-системи регіону відносяться:

забезпеченість території природними ресурсами; 
якість компонент природного середовища цієї те- 
риторії; 
умови середовища (клімат, рельєф); 
економіко-географічне положення території; 
форма соціально-економічного устрою; 
система розміщення виробничих сил, яка істо- 
рично склалася тощо.

До числа найбільш важливих внутрішніх факторів 
ЕСЕ-системи регіону відносяться:

здатність накопичувати, закріплювати та вико- 
ристовувати інформацію;
ступінь розвитку всіляких рівнів суспільства; 
рівень технологічного розвитку; 
соціальні умови існування суспільства (включаю- 
чи моральне виховання, відносини між поколін-
нями);
інноваційний, ресурсний, виробничий, кадровий  
потенціал ЕСЕ-системи;
наявність у системі регламентованих характерис- 
тик її окремих елементів та різного типу стандартів, 
що сприяють підтримці гомеостазу в ЕСЕ-системі; 
узгодженість причинно-наслідкових зв’язків та  
підтримка метаболізму в ЕСЕ-системі.

Рейтингове агентство «РІА Рейтинг» у своєму що-
річному виданні «Рейтинг соціально-економічного по-
ложення суб’єктів РФ» проводить аналіз значного масиву 
показників, що характеризують різні аспекти соціально-
економічної ситуації суб’єктів РФ, в результаті чого сфор-
мована система ключових показників, умовно розподіле-
них на 4 групи [21]:

1. Показники масштабу економіки. Ця група об’єднує 
показники, що характеризують абсолютні об’єми 
виробництва товарів та услуг, об’єм бюджету, на-
явність трудових ресурсів. 

2. Показники ефективності економіки. Ця група 
об’єднує показники, що характеризують продук-
тивність праці, інвестиційну активність, фінансо-
ве положення підприємств регіону, що дозволя-
ють дати порівняльну оцінку ефективності вико-
ристання наявних у регіоні ресурсів.

3. Показники бюджетної сфери. В цій групі об’єднані 
показники, що характеризують стійкість бюджет-
ної системи, в тому числі рівень боргового наван-
таження, забезпеченість власними фінансовими 
ресурсами, об’єм доходної бази. 

4. Показники соціальної сфери. Ця група об’єднує 
показники, що характеризують доходи населення, 
рівень безробіття, тривалість життя населення та 
рівень дитячої смертності.

Автори монографії [22], досліджуючи існуючі мето-
дики оцінки інвестиційної привабливості регіонів, виділя-
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ють дев’ять груп факторів, кожна з яких включає певний 
перелік регіональних характеристик, що оцінюють:

1. Економіко-географічне положення, що оцінюється 
близькістю регіону до кордонів держави, ступенем 
розвитку виробничої інфраструктури, наявністю 
транспортних коридорів, прикордонних терміна-
лів, нафто-, газопроводів, близькістю до столиці 
та промислових центрів країни. Зручне економіко-
географічне положення надає інвестору істотні пе-
реваги у сфері ринкових комунікацій і можливість 
превентивних дій в інвестиційній сфері;

2. Природно-ресурсний потенціал, який є важливим 
фактором розміщення населення та господарської 
діяльності й передбачає наявність мінеральних, 
водних, земельних, лісових, фауністичних і рекре-
аційних ресурсів;

3. Трудовий потенціал, однією з основних складових 
якого є демографічна ситуація в регіоні, що ха-
рактеризується освітньо-кваліфікаційним рівнем 
трудових ресурсів, статево-віковою структурою, 
рівнем захворюваності населення, загальною чи-
сельністю зайнятих, середньомісячною оплатою 
праці, кількістю безробітних;

4. Економічний потенціал, який визначається на осно-
ві ВВП у розрахунку на душу населення, структура 
експорту й імпорту. Важливим елементом у фор-
муванні виробничого потенціалу є особливості 
галузевої спеціалізації підприємств регіону;

5. Ємність споживчого ринку, яка характеризується 
показниками сукупних витрат домогосподарств, 
роздрібного товарообігу й обсягу реалізованих 
послуг, оплачених населенням;

6. Інфраструктурний потенціал, що забезпечує 
можливість постачання електроенергією, га-

зом, водою промислові підприємства та на-
селення. Інфраструктурний потенціал регі-
ону залежить від економіко-географічного 
положення регіону (близькості до зовнішніх 
кордонів, регіонів-постачальників та регіонів-
споживачів), інфраструктурної освоєності та 
забезпеченості регіону;

7. Науково-технічний потенціал, оцінка якого ви-
значається за кількістю фахівців, що виконують 
науково-технічні роботи, обсягом наукових і нау-
ково-технічних робіт (на душу населення), обся-
гом витрат на НДДКР, і виступає одним із най-
більш важливих елементів відтворювального про-
цесу в регіоні;

8. Інвестиційні преференції, які характеризуються 
наявністю вільних економічних зон, територій 
пріоритетного розвитку в регіоні, що виступають 
дієвими механізмами ефективного використання 
інвестиційних преференцій;

9. Інвестиційні ризики, що ґрунтуються на аналізі за-
конодавчих, політичних, соціальних, економічних 
та екологічних ризиків.

Кожна група факторів характеризується можливістю 
«внутрішньої» диференціації залежно від особливостей га-
лузевої структури регіональної системи, а також від специ-
фіки функціонування галузей господарства, які представ-
лені в регіоні. 

В ході дослідження факторів національної та регі-
ональної конкурентоспроможності, що лежать в основі 
емпіричних методик, основних світових агенцій для Єв-
ропейської комісії генерального директорату регіональної 
політики, проведене у роботі [23], було визначено їх спільні 
риси (табл. 1).

Таблиця 1

Фактори конкурентоспроможності 

Національні фактори конкурентоспроможності

Інфраструктура та загальнодос-
тупність Людські ресурси Виробниче середовище

1 2 3

Базова інфраструктура:

автошляхи; 
залізничний транспорт; 
повітряний транспорт. 

технологічна інфраструктура:

інформаційні та комунікаційні  
технології;
телекомунікації; 
інтернет 

Характеристика робочої сили:

продуктивність і пристосовність. 

управлінські навички:

інтернаціоналізація; 
рівень професіоналізму; 
рівень ефективності. 

висококваліфікована робоча сила: 

вчені та інженери; 
визначні аналітики. 

Частка економічно активного населення  
з постшкільною освітою:

з вищою освітою; 
з професіонально-технічною освітою. 

інфраструктура освіти

культура підприємництва:

низькі бар’єри для входу на ринок; 
культура прийняття ризику. 

інтернаціоналізація:

експорт / глобальні продажі; 
інвестиції; 
бізнес-культура. 

технології:

застосування; 
управління. 

інновації:

патенти; 
рівень нтр; 
науково-дослідні інститути та університети; 
зв’язки між компаніями та науково- 
дослідною діяльністю.
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1 2 3

доступність капіталу.

природа конкуренції.

галузевий баланс

регіональні фактори конкурентоспроможності

Базова інфраструктура:

автошляхи; 
залізничний транспорт; 
повітряний транспорт; 
приватний транспорт 

демографічні тенденції:

міграція кваліфікованих робітників; 
диверсифікованість. 

висококваліфікована робоча сила:

наукоємні навички 

культура підприємництва:

низькі бар’єри для входу на ринок; 
культура прийняття ризику. 

галузева концентрація:

баланс / залежності; 
концентрація зайнятості; 
високий рівень створення доданої вартості 

технологічна інфраструктура:

інформаційні та комунікаційні  
технології;
телекомунікації; 
інтернет 

інтернаціоналізація:

експорт / глобальні продажі; 
інвестиції; 
бізнес-культура; 
природа прямих іноземних інвестицій. 

інновації:

патенти; 
рівень нтр; 
науково-дослідні інститути та університети; 
зв’язки між компаніями та науково-дослід- 
ною діяльністю.

інфраструктура знань:

освітні заклади. 

Ступінь якості місцевості:

забезпеченість житлом; 
навколишнє середовище;  
культурні пам’ятки; 
безпека 

управлінський та інституціональний потен-
ціал.

доступність капіталу.

Соціалізація.

природа конкуренції

Закінчення табл. 1

Проведений аналіз теорій, результатів наукових ме-
тодик та емпіричних досліджень вітчизняних і зарубіжних 
фахівців щодо визначення факторів регіонального зрос-
тання в різних аспектах цього явища дає змогу зробити ви-
сновок, що на сьогодні ще не існує закінченої визначеної 
їх структури та кількості. Різноманітність факторів еконо-
мічного зростання регіонів обумовлена як складністю їх 
визначення, так і специфікою теоретичних та емпіричних 
досліджень. 

У табл. 2 наведено узагальнені фактори регіонально-
го економічного зростання, що найбільш часто зустріча-
ються в науковій літературі.

Таким чином, як видно з табл. 2, вчені та аналітики 
найбільш часто відносять до факторів економічного зрос-
тання регіонів такі, що характеризують людський потенці-
ал, науково-технічну та інноваційну діяльність, управління 
та інституціональний потенціал. До факторів, що менше 
часто фахівці та науковці зв’язують з економічним зрос-
танням регіонів, відносяться фактори, що характеризу-
ють навколишнє середовище, підприємницьку діяльність 
і соціально-політичні фактори, що пов’язано з труднощами 
їх кількісного визначення, але це, на наш погляд, ні в якому 
разі не зменшує їх значущість. 
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Таблиця 2

Узагальнені фактори економічного зростання регіонів у науковій літературі

Джерело

Фактори [1
]

[5
]

[2
4] [3
]

[1
6]

[1
3]

[1
4]

[1
7] [9
]

[1
8] [6
]

[1
9]

[2
0]

[2
1]

[2
2]

[2
3]

Ра
зо

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Людського потенціалу:
демографія; 
статева структура; 
мобільність населення; 
кваліфікація робочої сила; 
продуктивність праці 

+ + + + + + + + + + + + + + + 15

Науково-технічні та іннова-
ційні:

поширення знань; 
наявність технологічних  
центрів, дослідницьких ор-
ганізацій;
наявність вишів;  
підготовки кадрів; 
рівень фінансування нтр;  
ефективність інноваційної  
діяльності;
зв’язки між компаніями та  
науково-дослідною діяль-
ністю

+ + + + + + + + + + + + + 13

Інституціональні:
нормативно-правова база; 
податки; 
субсидії;  
стратегії підтримки та роз- 
витку

+ + + + + + + + + + + + + 13

Інфраструктури:
транспортна; 
енергетична; 
надання послуг; 
інформаційно-телекомуні- 
каційні технології

+ + + + + + + + + + + + 12

Природні ресурсів:
мінеральні; 
земельні; 
водні; 
лісові,  
фауністичні; 
рекреаційні 

+ + + + + + + + + + 10

економіко-географічного  
положення:

агломерація; 
відстань до столиці та про- 
мислових центрів;
щільність населення; 
кластеризація економіки 

+ + + + + + + + + + 10

Виробничого комплексу:
промисловість; 
структура економіки; 
структура експорту / імпор- 
ту товарів та послуг

+ + + + + + + + + 9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Фінансово-економічні  
та інвестиційні:

доступність до капіталу; 
доступність до ринків; 
концентрація капіталу 
інвестиції у фізичний капі- 
тал;
прямі іноземні інвестиції 

+ + + + + + + + 8

Соціально-політичні + + + + + + 6

Підприємництва:
наявність середніх та малих  
промислових підприємств

+ + + + 4

Навколишнього середовища:
екологія;  
умови середовища 

+ + + 3

разом 8 5 6 6 7 6 4 5 9 6 5 6 9 5 7 9
Джерело: сформовано автором
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