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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження соціальних і економічних аспектів
регіонального розвитку проводилися в Україні і за
її межами ще на початку XIX століття. Основною ме+
тодологічною проблемою такого дослідження вва+
жають відсутність загальновизнаного трактування
поняття регіональний розвиток з точки зору еконо+
мічної теорії. Складність його розуміння у цьому
сенсі пов'язана з об'єктивною варіантністю економ+
ічних функцій регіону як такого. Тому регіональна
економіка розглядає регіон як самостійний суб'єкт
економічного розвитку, який вносить у господарські
процеси с истем ний з в'язок та е кологічну с ис+
темність.
Інтерес до дослідження регіонального розвитку
своїх територій характерний як для США, так і для
Канади, Франції, Великобританії, Німеччини, Китаю.
Особливо активізувалися "регіональні ідеї" у Європі.
В 1996 р. більше 300 європейських регіонів з різним
територіальним, політико+адміністративним уст+
роєм, що представляє інтереси понад 400 млн своїх
громадян, прийняли Декларацію про регіоналізм у
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Європі. Головний мотив прийняття Декларації —
прагнення до подальшої регіоналізації в інституцій+
них рамках своїх країн. Ініціатором прийняття Дек+
ларації була Асамблея регіонів Європи, що у своїй
програмі дій прагне до визнання регіоналізму не
тільки в Європейському Союзі, але й за його межа+
ми.
З роками за кордоном змінювалися погляди й на
регіональний процес. На думку Е. Куклинськи, регі+
ональний розвиток, регіональні проблеми довгий час
розглядалися з погляду матеріального підходу. Бу+
дівництво нових фізичних об'єктів, таких як фабри+
ки й дороги, визнавалося найважливішим внеском у
розвиток даного регіону. Нині найбільш значимим є
нематеріальний підхід. Концепція регіонального роз+
витку, орієнтована на знання й інновації, домінує не
тільки в науковій, але також і в практичній сфері в
усе зростаючому числі країн. Е. Куклинськи розгля+
дає регіони як складові частини просторової еконо+
мічної системи, де панують сили конкуренції. "Регі+
они, які завдяки своїй більш високій конкурентосп+
роможності, можуть залучити значну частку вітчиз+
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няного й закордонного ринку... Таким чином, регіо+
ни можна в принципі розглядати як острови інновацій
та духу підприємництва в більш широкому контексті
просторової мережі" [4, с. 44].
У більшості економічних теорій науковці дослі+
джували процеси економічного розвитку на макро+
економічному рівні й дійшли висновку, що успішність
діяльності організацій залежить від їх здатності опе+
ративно реагувати на нові запити ринку, розробля+
ючи та освоюючи випуск конкурентоспроможної
продукції. В сучасних умовах це можливо лише зав+
дяки потенціалу знань. Тому не випадково цивіліза+
ція зосередилась на нагромадженні знань, і саме цей
ресурс стає основою розвитку. На хвилі розвитку
інформаційних технологій, які забезпечували висо+
ку швидкість поширення нових знань, виникли теорії
економічного розвитку, які досліджували можли+
вості прискорення темпів економічного зростання
з а вдя к и ак тив ном у в ик орис та нню су б' є к та м и
підприємництва нових знань.
Економічний розвиток регіону визначають як
тривалий процес, що забезпечує зростання доходу
(або продукту) в розрахунку на душу населення.
Відповідно цей процес стосується різних аспектів
економічного життя, тому охоплює всі економічні
проблеми країни. Основні економічні проблеми
країн (особливо з перехідною економікою), пов'я+
зані зі зростанням економіки та структурними зміна+
ми, без яких процес розвитку стає неможливим, а
також номінальною або реальною стабільністю їх
стану, місцем країни у світовому господарстві, роз+
поділом доходу, багатства і влади.
Країни, які перебувають на етапі трансформації
національної економіки, для економічного розвит+
ку використовують різноманітні фактори: розмір те+
риторії, суспільні відносини, забезпечення природ+
ними і трудовими ресурсами, ступінь взаємодії із
світовим господарством, типи соціальної та політич+
ної системи, рівень урбанізованості та культурної од+
норідності тощо. Тому побудувати загальні теорії
розвитку, які успішно можна застосовувати для ана+
лізу специфічних випадків, практично неможливо.
Існуючі концепції розвитку використовують як ана+
літичні підходи, придатні для дослідження окремих
випадків.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у розвиток теорій та розгляд сут+
ності поняття "регіональний розвиток" зробили такі
вчені, як Г. Зіпп, У. Ізард, В. Беррі, Йоганн фон Тюн+
нен, В. Льоні, В. Кристаллер, Ф. Перру, А. Вебер, М.
Портер та інші [3; 14]. Серед вчених дорадянського
періоду, дослідження яких мали значення для роз+
витку науки про регіон, слід відмітити К. Арсеньєва,
Д. Менделєєва, П. Семенова+Тянь+Шанського. У ра+
дянський період над зазначеними проблемами пра+
цювали М. Баранський, М. Колосовський, М. Некра+
сов, Ю. Саушкін, В. Кістанов, Р. Шніпер, Є. Алаєв,
А. Аганбегян та інші [1; 10; 19].
Сьогодні плідно працюють у даному напрямку
дослідження представники української школи вче+
них+регіона ліс тів : С . Ме ль ник, М. Чу м а ч е нко,

С. Злупко, Д. Стеченко, І. Лукінов, І. Михасюк, Я. По+
бурко, В. Пила, М. Тимчук та ряд інших вчених [8;
11; 17; 18].
Однак, визначення сутності регіонального роз+
витку в кожному напрямі економічної теорії постійно
змінювалося, а отже, є потреба в подальшому досл+
ідженні, систематизації й адаптації окремих випадків
до умов України.
Метою статті є дослідження економічної приро+
ди регіонального розвитку та його значення у різних
концепціях економічної теорії.
ОСНОВНА ЧАСТИНА
Підходи щодо розуміння соціально+економічної
суті регіонального розвитку та регіону мають спільні
точки дотику: територія і економічна система в її ме+
жах. Це означає, що, оскільки регіон можна розгля+
дати як територіальну систему, в якій відбувається
виробництво, розподіл, обмін і споживання матері+
альних благ і послуг, остільки регіональний розви+
ток характеризується поглибленням внутрішніх і
зовнішніх зв'язків, системи з внутрішнім механізмом
відтворення. Відтворювальний процес економіки
регіону включає виробництво реалізацію створено+
го суспільного продукту, обмін і споживання матер+
іальних, фінансових та інших ресурсів, взаємодію з
природним середовищем і населенням у межах кон+
кретного регіону.
Таким чином,території поділяють на регіони, ви+
ходячи із певних цілей і завдань, основним з яких є
управління регіональним розвитком. Економічний
розвиток будь+якої території зумовлений тісною
взаємодією між природними, соціальними і економ+
ічними елементами суспільно+господарської систе+
ми.
У західній економічній і економіко+географічній
науці розроблялися динамічні, просторові або регі+
ональні теорії й моделі економічного розвитку. Всі
вони опиралися на основні положення класичних,
неокейнсіанських, інституціональних теорій і моде+
лей економічного розвитку, міжгалузевої моделі,
розміщення виробництва, центральних місць, ди+
фузії нововведень, просторової організації госпо+
дарської діяльності, моделі "нової економічної гео+
графії", концепції нових форм територіальної орган+
ізації виробництва.
У систематизованому й детальному виді ці кон+
цепції представлені в табл. 1.
Представники класичного аналізу такі, як А.
Смітт, Т. Мальтус, Д. Рікардо, Дж.+С. Міль намага+
лися визначити, який процес є основою тривалого
зростання сукупного доходу і сукупного продукту
країни. А. Смітт вважав, що справедлива правова си+
стема, яка дає змогу кожній людині вільно і необме+
жено реалізовувати свою вигоду без надання особ+
ливих привілеїв або обмежень — найкращий засіб
сприяння економічному розвитку, а економічний
процес забезпечують поділ та спеціалізація праці
[15; 16]. Поглиблення поділу праці можливе завдя+
ки накопиченню капіталу. Лімітує поділ праці "розмір
ринку". Внутрішня міжрегіональна та міжнародна
торгівля також може сприяти економічному розвит+
ку, забезпечуючи відповідний попит. Процес розвит+
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ку визначається як кумулятивний Таблиця 1. Головні концепції та підходи щодо розвитку регіонів
результат впливу таких чинників:
Ɍɟɨɪɿɹ
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ
Ɂɦɿɫɬ ɬɟɨɪɿʀ
поглиблена спеціалізація; при+
ɉɪɨɰɟɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ
ріст заощаджень внаслідок при+
Ⱥ.ɋɦɿɬ, Ⱦ. Ɋɿɤɚɪɞɨ, Ɍ.
ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚɤɢɯ
Ɇɚɥɶɬɭɫ, Ⱦɠ. ɋ. Ɇɿɥɶ
ɱɢɧɧɢɤɿɜ: ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ; ɩɪɢɪɿɫɬ
току доходів; фінансова еконо+ Ʉɥɚɫɢɱɧɚ
ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɞɨɯɨɞɿɜ.
мія фірми за рахунок зв'язків з
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɚɤɰɟɧɬ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɚɯ, ɳɨ
іншими фірмами (тобто як за ра+
Ɇ. Ʉɚɫɫɟɥɶ, Ⱥ. Ɇɚɪɲɚɥɥ , Ⱦɠ. ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ
Ȼɨɪɬɫ, Ɋ. ɋɨɥɨɭ, Ɍ.ɋɜɚɧɚ,
хунок надходження виробничих ɇɟɨ-ɤɥɚɫɢɱɧɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɪɟɝɿɨɧɿɜ: ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿ ɹɤɿɫɬɶ
Ɇɟɧɤɶɸ-Ɋɨɦɟɪ-ɍɟɣɥɚ, Ȼɚɪɪɨ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɿ
рес у рсів з інших фірм , та к і
ɋɚɥɚ-Ɇɚɪɬɿɧ, ɏ.Ɂɢɛɟɪɬ,
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɚɩɚɫɢ
збільшення попиту на продукцію
Ɋ.ɏɨɥɭ, ɑ.Ⱦɠɨɧɫɚ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ.
даної фірми); здатність і зацікав+
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɬɨɪɚ ɱɢ ɚɤɫɟɥɟɪɚɬɨɪɚ
леність фірми впроваджувати
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ
ɇɟɨɤɟɣɧ"удосконалення в мистецтво пра+ ɫɿɚɧɫɬɜɨ
Ɋ. ɏɚɪɪɨɞ ɬɚ ȿ. Ⱦɨɦɚɪ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ,
ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɚ
ці" (тобто нововведення) завдя+
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ки спеціалізації. З часом зростан+
Ɇɨɞɟɥɶ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ
ня гальмується і наближається ɉɨɫɬɟɣɧɇ. Ʉɚɥɞɨɪ, Ⱦɠ. Ɋɨɛɿɧɫɨɜ,
ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ
ɫɿɚɧɫɬɜɨ
Ʌ. ɉɚɡɢɧɟɬɬɿ
ɦɿɠ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ, ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨɸ
статичний стан.
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɽɸ, ɿɧɮɥɹɰɿɽɸ ɣ ɬ.ɿɧ.
Роль просторових факторів
ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɤɚɧɚɥɿɜ ɣɨɝɨ
як джерел зростання виробницт+
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ,
Ɇ.Ɇɸɪɞɚɥɶ, Ⱥ.ɏɪɢɲɦɚɧ,
ва або факторів його організації Ɍɟɨɪɿʀ
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɿɣ ɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɦɿɫɰɶ,
Ɏ.ɉɟɪɪɭ, ɏ.Ɋɿɱɚɪɞɫɨɧ,
була визнана класиками економ+ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ Ⱦɠ. Ɏɪɿɞɦɚɧ, Ɍ. ɏɟɝɟɪɫɬɪɚɧɞ, ɞɢɮɭɡɿɹ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɩɨɫɬɿɣɧɚ ɜɿɞɞɚɱɚ
ɀ-Ɋ.Ȼɭɞɜɿɥɶ ɉ.ɉɨɬɶɟ,
ічної теорії А. Смітом і Д. Рікар+ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɜɿɞ ɦɚɫɲɬɚɛɭ, ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ
ɏ.Ɋ.Ʌɚɫɭɷɧ, ɏ. Ƚɢɪɲ
до, а також засновником неокла+
ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɥɶɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ.
сичного напряму А. Маршаллом ɇɨɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱȾɠ.ɏɚɪɪɿɫɚ, Ⱥ.ɉɪɟɬɚɤ
[7]. Ці чинники у А. Сміта більш ɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɹ
яскраво відбиті в теорії абсолют+ ɇɨɜɿ ɦɨɞɟɥɿ
Ɇ.Ɏɭɞɠɿɬ, Ɍ.Ɇɨɪɢ,
ɉɪɨɫɬɨɪɨɜɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ – ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ
ɗ.ȼɟɧɚɛɥɟɫ, Ⱦ.ɉɭɝɨ,
них переваг міжнародної тор+ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɪɨɫɬɭ
ɟɮɟɤɬɿɜ ɜɿɞ ɦɚɫɲɬɚɛɭ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ,
гівлі, у тезі найбільш доцільного Ɍɟɨɪɿʀ
ɉ. Ɋɨɦɟɪ, ɉ.Ʉɪɭɝɦɚɧ, Ɋ.Ɏɿɚɧɢ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ,
використання переваг щодо сво+ ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɿʀ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɿɹ, ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ ɥɚɝɢ ɚɛɨ ɦɧɨɠɢɧɧɿ
го місця розташування й т.д., а у Ɇɨɞɟɥɶ
ɟɮɟɤɬɢ ɜɡɚɽɦɨɜɩɥɢɜɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ
Ƚ Ɇɸɪɞɚɥɶ, Ⱥ.ɏɿɪɲɦɚɧ,
Рікардо — у теорії порівняльних ɦɿɫɰɶ ɿ
Ⱦɠ.Ƚɚɝɥɟɪ, Ⱦɠ.ȿɥɥɿɫɨɧ,
переваг міжнародної торгівлі, у ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɝɨ
ȿ.Ƚɥɟɣɡɟɪ
поясненні природи диференці+ ɪɨɫɬɭ
ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɸ ɮɨɪɦɨɸ
альної ренти й т.д. Виходячи із ɇɨɜɿ ɮɨɪɦɢ
Ɇ.ɉɨɪɬɟɪɭ, Ɇ.ȿɧɪɚɣɬɚ,
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɿ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
Ɇ.ɋɬɨɪɩɟɪɚ, ɋ.Ɋɟɡɟɧɮɟɥɶɞɚ,
цього, можна констатувати, що ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɪɨɦɛ
ɉ.Ɇɚɫɤɟɥɥɚ, Ɇ.Ʌɨɪɟɧɰɟɧɚ
ріст національної економіки роз+ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ
Ⱦɠ.Ⱦɚɧɧɢɧɝ, Ɋ.Ʉɚɩɥɢɧɫɶɤɢ,
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽ ɥɚɧɰɸɝɢ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ,
глядається як результат ефектив+ Ȼɪɢɬɚɧɫɶɤɚ
Ʉ.Ɏɪɿɦɟɧ, Ⱦɠ.ɏɚɦɮɪɢ ɣ
ɜɡɚɽɦɨɡɜ'ɹɡɤɭ ɥɚɧɰɸɝɿɜ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɣ
ного розподілу факторів вироб+ ɲɤɨɥɚ
ɏ.ɒɦɿɬɰ
ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ.
ництва, а отже, і доходів між ре+
Ɋɨɥɶ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
гіонами за допомогою інстру+
ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɣ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ментів стихійного ринку [15; 16]. ɋɤɚɧɞɢɧɚɜɫɶɤɚ Ȼ-Ɉ. .Ʌɭɧɞɜɚɥɶ ɿ Ȼ. Ƀɨɧɫɨɧ,
Ȼ.Ⱥɫɯɚɣɦ ɿ Ⱥ.ȱɡɚɤɫɟɧ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
До недоліків цієї моделі регіо+ ɲɤɨɥɚ
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ
нального росту варто віднести
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
нем ожлив іс ть оцінки рів ня,
швидкості конвергенції регіонів у рамках однієї краї+ депресії. Він вважав, що рушієм процесів розвитку
ни.
є підприємець, який застосовує новаторський підхід.
Представники неокласичного напряму економі+
Теорії й моделі регіонального економічного роз+
чної теорії зосередилися на проблемах короткотер+ витку неокласичного напряму грунтуються на фак+
мінового періоду, які стосувалися розподілу дохо+ торах, що визначають виробничий потенціал тери+
ду, теорії вартості й загальної рівноваги, приймаю+ торії з додаванням просторових факторів. При цьо+
чи народонаселення й технічний прогрес за авто+ му регіони розглядаються як одиниці виробництва,
номні чинники. Вони виходили з того, що норма за+ між якими за допомогою ринків факторів може вста+
ощаджень визначається відсотковою ставкою й новитися взаємозв'язок і рівновага. Нерівномірний
рівнем доходу. Відсоткова норма ставки регулює розвиток регіонів у цих моделях пояснюється тим+
потік капіталовкладень, а зростання населення й тех+ часовими відхиленнями від рівноваги або слідством
нічний прогрес зумовлюють розширення інвестицій+ недосконалого коректування у відповідь на екзо+
ного попиту. Обмежує економічний розвиток норма генні шоки. Виходячи із цього, у довгостроковій пер+
накопичення.
спективі диференціація рівня розвитку регіонів по+
Й. Шумпетер стверджував, що різке зростання винна зникати й буде відбуватися зближення регіо+
національного продукту відбувається у формі дис+ нальних рівнів економічного розвитку.
гармонійних стрибків і прискорень у результаті ос+
Найбільш визначними представниками неокла+
воєння новітніх інвестиційних проектів. Цей процес сичного напрямку регіонального розвитку є Дж.
передбачає почергову зміну періодів активності та Бортс, Х. Зіберт. Р. Солоу, Т. Сван, Г. Менкью, Д. Ро+
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
мер, А. Уейл, Р. Барро, Х. Сала, Мартін, Р. Холу й Ч.
Джонса [20; 21]. В основі висунутих ними теорій ле+
жать основні правила виробничої функції з убутною
й постійною віддачею масштабу, збіжності або кон+
вергенції регіонів, міжрегіональної торгівлі й міжре+
гіональної мобільності факторів виробництва, пере+
міщень і відстаней, збалансованого або рівноваж+
ного розвитку й умови вільної конкуренції. Опираю+
чись на ці правила, до складу факторів регіонально+
го розвитку вони включили традиційні виробничі
факторні й транспортні витрати, а також соціальні,
політичні й географічні фактори. Причому вони вва+
жали, що згодом повинне відбуватися згладжуван+
ня розходжень темпів розвитку регіонів шляхом до+
сягнення капіталоозброєності рівноважного стану й
мобільності факторів виробництва.
У багатьох неокласичних теоріях регіонального
розвитку закладене зближення міжрегіональних
розходжень економічного розвитку, що здійснюєть+
ся механізмом стихійного ринку, згідно, з яким фак+
тори виробництва переміщаються до тих регіонів, де
за них платять більше.
Перераховані вище неокласичні моделі регіо+
нального розвитку мають ряд істотних недоліків:
занадто суворі передумови, використовувані для по+
яснення регіонального розвитку, надлишкова увага
до обробного сектора; зневага до соціальних і пол+
ітичних факторів; ігнорування інновацій і каналів
їхнього поширення в економіці; розгляд розвитку
при зміні однорідних рівноважних станів, а також до+
пущення однорідності економічного простору й часу;
використання у своїх моделях умов вільної або штуч+
ної конкуренції; додавання більшого значення зов+
нішньому фактора, дія якого недостатньо вивчена.
Незважаючи на зазначені недоліки, неокласичні
моделі мають ряд переваг, які дозволяють: вимірю+
вати регіональні ефекти; визначати напрями руху
факторів виробництва, товарів і послуг, а також
рівень нагромадження капіталу за регіонами; вияв+
ляти ступінь впливу виробничих і просторових фак+
торів на темпи розвитку економіки регіонів; прогно+
зувати збіжність (конвергенцію), завдяки наявності
позитивної залежності між темпом розвитку еконо+
міки й розходженням між поточним і рівноважним
рівнем доходу в економіці; застосовувати їх на прак+
тиці й здійснювати перевірки.
З початку 50+х років в економіці стрімко розви+
вається неокейнсіаньский напрям, питаннями роз+
витку регіонів та територій займалися Рой Харрод
та Евсей Домар. Головний внесок полягав у створенні
концепції мультиплікатора чи акселератора зовніш+
ньої торгівлі з наступним створенням моделі рівнян+
ня зростання рівноваги: фундаментального рівнян+
ня зростання, гарантованого рівняння зростання та
природного зростання.
Наступною теорією економічного розвитку регі+
онів була модель рівноваги Н. Калдор, Дж. Робін+
сов, Л. Пазинетті, створена за допомогою додаван+
ня чинників розподілу національного доходу між
прибутком та зарабітною платою, недосконалої кон+
куренції, інфляції й т.ін.
Теорія кумулятивного розвитку висуває на пе+
редній план такі процеси, які, створюють умови для

наступного розвитку й забезпечують кінцевий ре+
зультат, що значно переважає первісний імпульс.
Слід зазначити, що дія всіх цих сил розгортається в
тому самому напряму. Однак розвиток зосередже+
ний в тому або іншому напрямі процесів, які увесь
час піддаються впливу імпульсів, що виникають то в
одному, то в іншому місці. При цьому рівні економі+
чного розвитку регіонів не вирівнюються, а відбу+
вається лише деяке зближення між ними.
До найбільш яскравих представників теорій ку+
мулятивного розвитку відносять Г.Мюрдаля, А.Хрі+
шмана, Ф.Перру, Х.Ричардсона, Дж. Фрідмана, Т.
Хегерстранда, Ж+Р.Будвиля, П.Потье, Х.Р.Ласуена,
Х. Гірша [5; 9; 13]. Основу цих моделей становлять
такі базові положення, як виникнення центрів роз+
витку й каналів його розповсюдження в просторовій
економіці, утворення агломерацій і центральних
місць, дифузія нововведень, розвиток периферійних
територій, постійна віддача від масштабу, нерівно+
мірного розвитку в умовах вільної конкуренції. Ґрун+
туючись на цих правилах, до складу просторових
факторів розвитку економіки вони включають спец+
іалізацію або територіальний поділ праці, транс+
портні витрати, мобільність факторів виробництва,
центральне місце й фактори його виникнення, агло+
мерацію виробництва й фактори її утворення, інно+
вацію й інші нововведення й канали їх розповсюд+
ження, локалізацію, пов'язану з немобільністю фак+
торів виробництва, індивідуальних особливостей
регіонів.
Перевагою теорій кумулятивного регіонального
розвитку є: облік реальних регіональних факторів,
особливо факторів розміщення виробництва; вико+
ристання інновацій і їх розповсюдження як основ+
ного фактора розвитку територій, особливо каналів
розповсюдження; володіння певними можливостями
і вирівнювання міжрегіональних рівнів економічно+
го розвитку шляхом дифузії нововведень і індустрі+
алізації; наявність більших можливостей практично+
го застосування, через простоту вихідних передумов
й визначеність об'єкта розвитку, що дозволяє ши+
роке використання при розробці конкретних про+
грам регіональної політики в багатьох країнах світу,
особливо в європейських державах; визначення еко+
номічного розвитку як послідовного ряду нерівно+
важних станів, котрі змінюють один одного, у яких
рівновага розглядається як тимчасове й непостійне
явище.
Однак, перераховані теорії кумулятивного розвит+
ку містять недоліки: у них не враховується значення
малих підприємств, визначальний характер регіональ+
ної економіки; регіональна політика орієнтована на
насадження великих підприємств індустрії, які май+
же ігнорують специфіку регіону; не придіялється на+
лежної уваги внутрішній погодженості регіональної
виробничої системи; не враховується природа транс+
національних фірм у розвитку регіонального еконо+
мічного простору; ігноруються зростаюча віддача від
масштабу, ефекти від масштабу ринку й недоскона+
лої (монопольної) конкуренції, наближеної до реаль+
ності; не реалізуються основні правила нової теорії
торгівлі, нової теорії розвитку й нових форм терито+
ріальної організації виробництва.
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Як ми вже відзначали, в 1970+і роки інтерес до
теорії регіонального розвитку значно впав, що було
викликано циклічними коливаннями в західній еко+
номіці, однак, починаючи з 80+х, років у теоретич+
них і емпіричних дослідженнях західних економістів
і економіко+географів з'явилися нові теорії й моделі
регіонального розвитку. Імпульсом для цих робіт
стали новітні дослідження в рамках: нової економі+
чної географії — "модернізації" традиційної форми
просторової організації промисловості, що створи+
ли набір простих, хоча й не зовсім переконливих
моделей недосконалої конкуренції, нової теорії
торгівлі, що використовувала цей набір для побудо+
ви моделей міжнародної й міжрегіональної торгівлі
в умовах зростаючої віддачі, а також нової теорії
розвитку, що визнає першорядну роль людського ка+
піталу, особливо знань працівників як ендогенного
фактора розвитку економіки в умовах недосконалої
конкуренції. При цьому багато моделей синтезува+
ли положення неокласичної школи й теорії кумуля+
тивного розвитку, доповнивши їх деякими ідеями
інституціоналної школи.
До числа найбільш відомих представників нової
хвилі теорії регіонального розвитку входять: П. Круг+
ман, М. Фуджит, Т. Морі, Е. Венаблес, Д. Пуго, Дж.
Харріс, А. Перед, Р. Фіани, Г. Мюрдаль, А. Хіршман,
А. Гильберт, Дж. Гаглер, Дж. Еллісон, Е. Глейзер,
Д. Девис, Д. Вайнштайн, Лунгень Інн [6; 22; 24; 25 ].
Найбільш важливими серед їхніх теорій і моделей є
базові теорії нової економічної географії, нові мо+
делі економічного розвитку, теорії агломерації, цен+
тральних місць і випадкового розвитку, заснованих
на зростаючому ефекті від масштабу в умовах недо+
сконалої конкуренції (у деяких випадках і, у штучній
конкуренції). Виходячи з них, до просторових фак+
торів розвитку вони відносять різні види ефектів від
масштабу, транспортні витрати, мобільність фак+
торів виробництва, агломерацію, просторові лаги
або множинні ефекти взаємовпливу економічних
факторів.
Перевагами розглянутих нових теорій регіональ+
ного розвитку є: уведення до моделі просторових
факторів як внутрішніх (ендогенних) джерел розвит+
ку регіонів і недосконалої конкуренції, що наближа+
ють їхній реальної життя; виявлення нового факто+
ра — ефекту обсягу ринку або рівень доступності
ринку як головної причини виникнення агломерацій
як територіальної форми розміщення промислово+
го виробництва; модернізація традиційної теорії роз+
міщення виробництва на основі спонтанного й експ+
ліцитного утворення центра+периферії; віднесення
циклічного руху факторів виробництва до основної
причини нерівномірного економічного розвитку
країн і регіонів; визначення каналів зближення роз+
ходжень розвитку країн і регіонів шляхом індустрі+
алізації периферії й розширення обсягу ринку або
підвищення рівня доступності до ринку; визначення
зростаючої віддачі від виробництва послуг як одно+
го з важливих факторів збільшення розходжень у
темпах розвитку між регіонами; вивчення виникнен+
ня агломерації з позицій зростаючої віддачі від мас+
штабу; пояснення концентрації виробництва або ви+
никнення агломерацій випадковими шоками; відне+
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сення просторових лагів або безлічі ефектів взає+
мовпливу як зі значимих факторів поляризації й роз+
витку економіки регіонів.
До слабких місць нових теорій регіонального
розвитку можна віднести: недооцінку ролі міжнарод+
ного впливу й до соціальних регіональних факторів;
ігнорування інновацій, нововведень, каналів їхньо+
го поширення й нових форм просторової організації
виробництва — промислових і регіональних клас+
терів.
Глобалізаційні процеси в економіці, посилення
міжнародної конкуренції зумовили дослідження но+
вих факторів і механізмів конкурентоспроможного
розвитку або стабільного росту економіки й добро+
буту населення країн (регіонів) у міжнародному
поділі праці. У цьому зв'язку увага була звернена на
теорію нових форм просторової організації вироб+
ництва — промислових і регіональних кластерів. У
цей час останні є основними формами або механіз+
мами підвищення конкурентоспроможності або при+
скорення економічного розвитку країн і регіонів у
світовому господарстві.
Всі теорії нових форм територіальної організації
виробництва, за географічною ознакою, поділяють+
ся на три групи, або наукові школи: американську,
британську й скандинавську. Подібне угрупування
теорії конкурентоспроможності країн і регіонів
здійснив І.В.Пилипенко [12].
Американська школа теорій нових форм органі+
зації виробництва представлена теоретичними й при+
кладними дослідженнями М.Портера, М.Енрайта,
М.Сторпера, С.Резенфельда, П.Маскелла й М.Лорен+
цена [14].
Головним досягненням американської школи
теорії нових форм територіальної організації вироб+
ництва є визнання основною просторовою формою
розвитку економіки країн і регіонів промислових і
регіональних кластерів, що реалізують ромб конку+
рентних переваг. Це подальший розвиток і підтвер+
дження правильності теорії територіальної концен+
трації виробництва й просторових ефектів, розроб+
лювальних економіко+географами й економістами
протягом усього XX століття. Тільки тепер ці позиції
звучали з вуст авторитетних бізнес+економістів і ста+
ли більше пристосованими для практичного засто+
сування. Більше того, така теорія допомагає вияви+
ти конкурентоспроможні форми організації вироб+
ництва, тобто синтезує економічні й економіко+гео+
графічні знання, що дозволяє одержати синергетич+
ний ефект в економічному рості й розвитку країн і
регіонів.
Британська школа теорій нових форм територі+
альної організації виробництва. Найбільш відомі її
представники — Дж. Даннінг, Р. Каплинскі, К.
Фрімен, Дж. Хамфри й Х. Шмитц.
Із проведеного аналізу видно, що британська
школа розглядає ланцюжки додавання вартості, по+
стійне вдосконалення ТНК, взаємозв'язку ланцюгів
додавання вартості й локальних кластерів. Її голов+
ний об'єкт — позиція країн, що розвиваються, у про+
цесах конкуренції між країнами світу, що значно
посилилися. Однак основні положення концепцій
британської школи можуть застосовуватися як в умо+
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вах країн, що розвиваються, так і в країнах з пере+
хідною економікою, а також в окремих регіонах
країни.
Скандинавська школа теорій нових форм орган+
ізації виробництва. Її утворили теорії економіки на+
вчання й національної системи інновацій датських
вчених, Б+О. Лундваля і Б.Йонсона й теорія регіо+
нальної системи інновацій норвезьких дослідників
Б.Асхайма й А. Ізаксена [5; 13].
Таким чином, для скандинавської школи теорії
нових форм просторової організації виробництва ха+
рактерне відведення особливої уваги ролі утворю+
вальних науково+освітніх установ у розвитку проце+
су навчання в країні й впровадження інновацій у ви+
робництво, а також державної підтримки й діяль+
ності компаній щодо забезпечення безперервного
процесу навчання для поліпшення їхньої конкурен+
тоспроможності. Скандинавським вченим належить
визнання важливої ролі регіонів навчання в рамках
промислових районів і регіональних кластерів як
головних факторів поляризації й розвитку економі+
ки країни й регіонів. Ця наукова школа багато уваги
приділяє також місцевим особливостям розвитку
економіки й соціально+культурних аспектів конку+
рентоспроможності. Якщо в середині 80+х років кон+
цепції конкурентоспроможності скандинавської
школи задовольняли потреби економіки й сус+
пільства малих країн, то в цей час їхні розробки адап+
туються й з успіхом використовуються в різних за
рівнем розвитку країнах і регіонах світу.
До основних перваг теорії нових форм територ+
іальної організації виробництва в регіональному роз+
витку відносять: теоретичне обгрунтування й демон+
стрування на практиці можливості розвитку еконо+
міки не одиничних фірм, а в складі підприємств груп
або кластерів в умовах глобалізації економіки й по+
силення конкуренції на світових ринках між країна+
ми й регіонами; виділення промислових і регіональ+
них кластерів, заснованих на ромбі конкурентних
переваг і чотирьох стадіях економічного розвитку
націй (країни) американської школи, а також конку+
рентоспроможних форм територіальної організації
виробництва на основі синтезу економічних і еконо+
міко+географічних знань, що істотно підвищувало
ймовірність їхнього практичного застосування;
підвищення конкурентоспроможності країн, що роз+
виваються, за допомогою використання еклектичної
парадигми, додавання до ромба конкурентних пере+
ваг М. Портера, взаємодії глобальних ланцюгів до+
давання вартості з регіональними й локальними кла+
стерами; концепцію техніко+економічної парадигми
в циклічному розвитку світового господарства бри+
танської школи, що допускає вдосконалення конку+
рентних переваг у країнах з перехідною економікою;
особливу увагу до соціально+економічних особливо+
стей конкурентоспроможності й ролі національної
системи інновацій, економіки навчання й регіонів на+
вчання для вдосконалення конкурентних переваг
малих країн скандинавської школи, які легко адап+
туються і з успіхом використовуються в різних за
рівнем розвитку й розмірами країнах світу.
Головними недоліками цієї теорії є: неможливість
застосування ромба конкурентних переваг до еко+

номіки країн, що розвиваються, або слаборозвине+
них регіонів; відсутність можливості визначення міри
нерівномірності економічного розвитку країн і регі+
онів з метою зближення їхнього розвитку, що харак+
терна для всіх шкіл теорії конкурентоспроможності.
ВИСНОВКИ
Накопичення аналітичних даних про економіку
країн, що розвиваються, ймовірно, може стати ос+
новою комплексної загальної теорії економічного
розвитку. Науково+теоретичну базу досліджень ре+
гіональної економіки формують наукові праці еко+
номістів+регіоналістів і економістів+географів. Як
правило, теоретичні підходи розробляли наукові
школи, зорієнтовані на вивчення проблем розміщен+
ня продуктивних сил, територіальної організації ви+
робництва в межах єдиного господарського комп+
лексу, характеру територіально+економічного роз+
витку у межах національної економіки тощо. У ре+
зультаті було сформовано відповідні теоретико+ме+
тодологічні аспекти соціально+економічного розвит+
ку регіону, що грунтуються на інституційно+право+
вих та організаційно+економічних засадах, обгрун+
товано взаємозв'язки процесів ринкової трансфор+
мації та регіонального розвитку, які полягають у де+
термінуючому впливі ринкових інституцій на методи,
інструменти, способи та механізми регулювання роз+
витку регіонів. Частково розроблена система кри+
теріїв і цілей, на основі яких реалізуються програми
соціально+економічного розвитку регіонів.
На теоретичному рівні досягнуто консенсусу в
тому, що рівень соціально+економічного розвитку
регіонів, який в сучасних умовах характеризується
значною територіальною, галузевою і функціональ+
ною неоднорідністю, суттєво впливає на ефек+
тивність національної економіки в цілому. Важливим
залишається формування цілей розвитку продуктив+
них сил регіону та забезпечення комплексного і оп+
тимального їх функціонування з обгрунтуванням
організаційних, економічних та інституційних ме+
ханізмів ринкових перетворень.
Отже, регілнальний розвиток — це багатомірний
та багатоаспектний процес, котрий зазвичай розгля+
дається з точки зору сукупності різних соціальних
та економічних цілей. Розвиток регіону — багатоці+
левий та багатокритеріальний процес. Відповідно до
цілей регіону формують й відповідні показники його
розвитку.
Дослідження проблем розвитку економічного
потенціалу окремих регіонів на сучасному етапі на+
буває особливого значення і є умовою для забезпе+
чення ефективності здійснення соціально+економі+
чних перетворень в країні на тлі посилених інтегра+
ційних процесів в усіх сферах суспільного життя.
Важливим моментом при цьому є зосередження ува+
ги на регіональних підходах до оцінки розвитку і ви+
користання економічного потенціалу окремих тери+
торій, на що і націлена "Концепція державної регі+
ональної політики", затверджена Указом Президен+
та України від 25.05.2001 р.
Кожна територіальна система — це поєднання
виробничої, інвестиційно+будівельної, економічної,
науково+технічної, соціальної, санітарно+гігієнічної
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і інших видів діяльності. Сталий розвиток усіх видів
господарювання є основним джерелом наповнення
як державного, так і місцевого бюджетів, а отже,
основою соціально+економічного розвитку як дер+
жави в цілому, так і регіону. Тільки уміле поєднан+
ня загальнодержавних та регіональних інтересів
створює умови для ефективного використання при+
родно+ресурсного та економічного потенціалу рег+
іону, на що і спрямована "Концепція державної ре+
гіональної політики". Головною метою державної
регіональної політики є створення умов для динам+
ічного, збалансованого соціально+економічного
розвитку України та її регіонів, підвищення рівня
життя населення, забезпечення додержання дер+
жавних соціальних стандартів для кожного її гро+
мадянина незалежно від місця проживання, а також
поглиблення процесів ринкової трансформації на
основі підвищення ефективності використання по+
тенціалу регіонів.
Цінність згаданих вище теорій регіонального
розвитку полягає в можливості вирішення з їх допо+
могою приватних і конкретних проблем, що виника+
ють у процесі розвитку регіональної економіки, без
залучення для цього загальних теорій розвитку. За+
гальним слабким місцем для них є відсутність обліку
всіх основних виробничих і просторових факторів у
дослідження регіонального розвитку.
Аналіз напрямів і шкіл регіонального економі+
чного розвитку показує, що вони створювалися й
зас тосовува лися в ок ремій країні, виходяч и з
особливостей її економіки й досягнутого рівня її
соціа льно+е кономічного розв итк у. Том у в сі ці
теорії й моделі не можуть використовуватися в Ук+
раїні, потрібна певна адаптація до умов українсь+
кої дійсності. Для сьогоднішнього рівня соціаль+
но+економічного розвитку країни та розробки її
стратегії соціально+економічного розвитку можна
використовувати комбіновані моделі, складені з:
кумулятивного напряму — "полюса розвитку",
неокласичного — збіжність або конверге нція,
нової теорії — просторові ефекти й нова форма
територіальної організації виробництва — промис+
лових і регіональних кластерів і інновацій. При
цьому необхідно враховувати особливості функц+
іонування економіки й соціальної сфери країни
або регіону.
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