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ЧИННИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  
ТА ЇХ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

FACTORS OF REGIONAL DEVELOPMENT  
AND THEIR STRATEGIC MANAGEMENT
Статтю присвячено проблемам стратегічного управління чинниками регіонального розвитку. Дослі-

джено класифікацію чинників регіонального розвитку за напрямом дії. Насамперед розглянуто зовнішні 
чинники, що являють собою загальнодержавні чинники, серед них: політично-правові, соціально-економічні, 
технологічні, природні та ін. У другій групі чинників розглянуто низку внутрішніх, або так званих чинників 
росту. У їх переліку можна побачити: економічний потенціал, соціальні умови, технологічний розвиток, 
інноваційно-інвестиційний, трудовий, туристичний потенціал, природно-ресурсний потенціал, а також 
міжнародні економічні відносини та ін. Визначено важливість аналізу як внутрішніх, так і зовнішніх чинників 
під час розроблення стратегії регіонального розвитку.

Ключові слова: регіон, регіональний розвиток, стратегія, стратегічне управління, чинники розвитку 
регіону.

Статья посвящена проблемам стратегического управления факторами регионального развития.  
В частности, исследована классификация факторов регионального развития по направлению действий. 
Прежде всего рассмотрены внешние факторы, представляющие собой общегосударственные факторы, 
среди них: политико-правовые, социально-экономические, технологические, природные и др. Во второй 
группе факторов рассмотрен ряд внутренних, или так называемых факторов роста. В их списке можно 
увидеть: экономический потенциал, социальные условия, технологическое развитие, инновационно-ин-
вестиционный, трудовой, туристический потенциал, природно-ресурсный потенциал, а также между-
народные экономические отношения и др. Определена важность анализа как внутренних, так и внешних 
факторов при разработке стратегии регионального развития.

Ключевые слова: регион, региональное развитие, стратегия, стратегическое управление, факторы 
развития региона.

The article is devoted to the problems of strategic management of regional development factors. Modern strate-
gic management is the impetus for the formation and implementation of the region's development strategy based on 
continuous monitoring and analysis of environmental changes used to support the region and ensure its support at 
the state level. That is why regional development should be an economic rather than a political or administrative cat-
egory. The process of developing a regional development strategy usually begins with the preparatory stage, during 
which the analysis of factors influencing the development of the region. In particular, the classification of factors 
of regional development by direction of action is investigated in the article. First of all, the external factors that are  
general state factors are considered, among them: political and legal, socio-economic, technological, natural and 
others. The second group of factors considers a number of internal factors, or so-called growth factors. Their list 
includes: economic potential, social conditions, technological development, innovation and investment, labor, tour-
ism potential, natural resource potential, also international economic relations and others. The basis of strategic 
management is a set of strategies: social, economic, environmental, etc. This variety of strategies is a modification 
of several basic strategies, each of which is effective only in a particular situation. That is why it is important to con-
sider the reasons for choosing individual options. The strategy of regional development of the state is heterogeneous 
by regions. This is due to significant differences in the territories in terms of resources, economic structure, level of 
development of various sectors of the economy, economic growth rates and so on. That is why this strategy forms, 
on the one hand, the main goals and objectives of state development for a certain period of time, and on the other – 
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is the basis for developing a number of balanced strategies for economic development of individual regions.  
The article identifies the importance of analyzing both internal and external factors in developing a regional deve- 
lopment strategy.

Keywords: region, regional development, strategy, strategic management, factors of regional development.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. На сучасному етапі розвитку в українській 
економіці відчутно соціально-економічну диспропор-
цію між регіонами, посилення дисбалансу у розвитку 
окремих регіонів, значні відмінності у галузевій струк-
турі їхніх економічних систем. Така неоднорідність і 
незбалансованість економічного простору країни 
призводить до економічного домінування одних ре-
гіональних територій над іншими. На перший план 
виходить вагоме значення стратегічного управління 
регіонального розвитку, який є складним динамічним 
процесом. Саме тому дослідження регіонального 
розвитку вимагає аналізу чинників, що в подальшо-
му мають вплив на регіональні господарські системи 
та їхні елементи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Окремі проблеми регіо-
нального розвитку висвітлено в науковій літературі. 
Зокрема, у наукових працях вітчизняних та зарубіж-
них науковців досліджено теоретико-методологіч-
ні основи регіонального розвитку, а саме: закони, 
теорії, методи, принципи, фактори, інструментарії 
регіонального розвитку. Серед досліджень, на які 
спирається автор, можна виділити праці таких на-
уковців, як Г.В. Возняк, О.М. Пригодюк, Л.І. Гладка, 
А.П. Тіоццо, І.В. Кононова, В.Є. Реутов та ін. Дослі-
дженню проблем регіонального розвитку останнім 
часом приділяється значна увага, що підтверджує 
актуальність досліджень. Окремі аспекти стратегіч-
ного управління розвитку регіонів розглядаються у 
працях О.В. Берданова, В.М. Вакуленко, І.В. Вален-
тюк, А.Ф. Ткачук та ін.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є визначення базових зовнішніх та 
внутрішніх чинників регіонального розвитку та осно-
вних принципів їх стратегічного управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Регіональний розвиток за своєю суттю – 
це економічна концепція, яка враховує взаємний 
вплив економічної діяльності та інтеграції ринків 
на територіально географічні об’єкти. Розвиток те-
орії і методології регіональних досліджень лежить 
у площині поглиблення предмету досліджень шля-
хом переосмислення нових процесів і явищ, що, 
своєю чергою, потребує ґрунтовного вивчення за-
кономірностей, принципів, чинників, інструментів 
тощо регіонального розвитку [1]. З огляду на пред-
мет дослідження, варто зосередити увагу саме на 
дослідженні чинників регіонального розвитку, що 
дасть можливість сформувати стратегічні напрями 
розвитку регіону.

За напрямом дії всі чинники можна розділити на 
дві групи: внутрішні та зовнішні. Чинники, сформова-
ні на макрорівні, – це зовнішні фактори, що виника-
ють за межами регіону (на державному та світовому 

рівнях), тобто вони є відображенням впливу обмеж-
увальних або стимулюючих заходів щодо розвитку 
регіону з боку зовнішнього середовища.

Зовнішні чинники, стверджують дослідники, не 
залежать від результатів діяльності регіону, але 
кількісно визначають рівень використання всіх видів 
його ресурсів. Отже, під зовнішніми чинниками роз-
витку регіону розуміють причинно-наслідкові зв'язки, 
зумовлені зовнішнім впливом середовища. 

До найважливіших зовнішніх чинників можна від-
нести:

– політично-правові (під прицілом знаходяться 
програми, які намагається реалізовувати в життя 
держава у сфері діяльності регіонів, які зміни в за-
конодавстві і правовому регулюванні можливі в ре-
зультаті прийняття нових законів і норм);

– соціально-економічні (рівень розвитку соці-
альної інфраструктури, що задовольняє потреби на-
селення в освіті, охороні здоров'я, сфері послуг та 
житлово-комунальному обслуговуванні [2]; стан на-
вколишнього середовища і природоохоронна діяль-
ність; санітарно-гігієнічні умови праці);

– технологічні (аналіз технологічних чинників дає 
змогу своєчасно побачити ті можливості, які розви-
ток науки та техніки відкриває для вдосконалення 
якості продукції, що випускається у регіоні);

– природні (умови середовища (клімат, рельєф) 
та забезпеченість території природними ресурса-
ми, якість компонентів природного середовища ре-
гіону). Природні ресурси є важливою передумовою 
для стратегічного планування розвитку регіону, але 
в сучасних умовах це не є визначальним. Часто ви-
гідне географічне розміщення, а особливо наявність 
достатньої кількості кваліфікованої робочої сили, є 
більш важливим для економічного зростання, ніж на-
явність тих чи тих корисних копалин;

– історично сформовані системи розміщення 
продуктивних сил та ін. [3].

Аналіз даних чинників може дати можливість 
побудувати мережеві зв’язки та сформувати чітке 
уявлення про вплив зовнішнього середовища на 
становище регіону, формування та використання 
його переваг і недоліків, про їхній вплив на задово-
лення потреб населення, на політичну стабільність 
у регіоні та його технологічний стан, що у цілому мо-
жуть вплинути на соціально-економічний розвиток  
регіону [4].

Внутрішні чинники регіонального розвитку явля-
ють собою причинно-наслідкові зв'язки, зумовлені 
внутрішнім станом суспільства і розвитку регіону.

До найважливіших внутрішніх чинників регіональ-
ного розвитку можна віднести:

– міжнародну економічну діяльність. Участь ре-
гіонів у процесах міжнародного економічного спів-
робітництва веде до зростання рівня конкуренто-
спроможності продукції та послуг, що випускається, 
прискорення техніко-технологічного переозброєння 
виробничих процесів за рахунок залучення інозем-
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них інвестицій, поповнення валютних ресурсів під-
приємств регіону за рахунок експорту товарів [5];

– економічний потенціал регіонального розвитку, 
який оцінюється за обсягами, структурою, рівнем ви-
користання, ступенем зношеності основних фондів, 
розгалуженістю виробничої бази, часткою наукоєм-
них інвестиційно спроможних галузей і підприємств, 
здатних до реалізації інноваційної моделі економіч-
ного зростання, кваліфікацією трудових ресурсів, по-
тужністю, технічним станом та щільністю інженерно-
транспортної інфраструктури регіону [6];

– ступінь розвитку різних рівнів суспільства;
– соціальні умови існування суспільства (мо-

ральне виховання, відношення між поколіннями);
– технологічний розвиток;
– інноваційний; 
– інвестиційний; 
– природно-ресурсний потенціал, який характе-

ризується станом і прогнозними оцінками земель-
них, водних, лісових, мінерально-сировинних, оздо-
ровчих і рекреаційних ресурсів та станом природного 
середовища;

– трудовий потенціал регіону, оцінка якого вклю-
чає визначення існуючої та прогнозованої кількості 
та вікової структури трудових ресурсів, їх кваліфіка-
ції, зайнятості та стану на ринку праці (кількість без-
робітних та рівень безробіття, у тому числі визначені 
за методологією Міжнародної організації праці);

– туристичний потенціал, який оцінюється за 
наявністю, кількісною та якісною характеристикою 
історико-культурних (історична спадщина), природ-
но-кліматичних та медико-санітарних умов, ліку-
вально-оздоровчих, рекреаційних ресурсів, розви-
тком туристичної інфраструктури та ін.

Сукупність внутрішніх чинників розвитку регіону, 
можна об’єднати у дві групи: 

– ресурсну, яка визначає потенціал регіону від-
носно наявних у нього ресурсів і, відповідно, можли-
вий ступінь розвитку; 

– регуляційну, що визначає можливість впливу 
на розвиток регіону з погляду управління.

Проте бачимо, що деякі групи чинників можуть 
знаходитись як у блоці зовнішніх, так і внутрішніх 
факторів. Це залежить від того, у якому напрямі 
здійснюється вплив даного чинника. Як приклад роз-
глянемо такий чинник, як «технологічний розвиток». 
Якщо регіон отримує певні можливості від реаліза-
ції певних технологічних рішень на рівні держави, 
то можемо говорити про зовнішній вплив. З іншого 
боку, якщо технологічні рішення приймаються і реа-
лізуються в межах регіону та ще й переважно на базі 
його ресурсного забезпечення, то цей чинник пере-
ходить у розряд внутрішніх. 

Окрім цього, факторна модель регіонального роз-
витку може трохи модифікувати дану класифікацію. 
Зокрема, можна здійснити розподіл на дві групи: за-
гальносистемні і фактори росту, які ототожнюються з 
чинниками економічного зростання.

Так, до загальносистемних чинників, які є одно-
рідними для більшості регіонів країни, можна відне-
сти економічні, соціальні, політичні, екологічні. А до 
чинників росту – природні ресурси, трудові ресурси, 
інвестиційні ресурси, інноваційні ресурси, попит і т. д.

Саме на основі внутрішніх чинників впливу регіон 
формує стратегію соціально-економічного розвитку.

Загалом регіональна стратегія не є загальним 
документом, що описує всі без винятку напрями 
життєдіяльності регіону. Навпаки, цей документ кон-
центрується на перспективних і необхідних для регі-
онального розвитку сферах, які мають бути виявле-
ні на основі проведення SWOT-аналізу чинників, за 
допомогою якого найефективніше можна визначити 
конкурентні переваги.

Окрім того, важливим пунктом стратегічного 
управління регіонального розвитку є визначення 
взаємозв’язку загальнонаціональних пріоритетів, 
схем планування відповідних територій, прогнозів і 
програм розвитку окремих галузей економіки країни, 
міжрегіональних інтересів тощо з пріоритетами роз-
витку конкретного регіону. 

Це означає, що через розроблення регіональ-
них стратегії здійснюється координація розрізнених 
між собою в більшості регіонів дій щодо планування 
розвитку. Регіональна стратегія, по суті, має стати 
основою для розроблення різноманітних планових 
документів із тим, щоб вони узгоджувалися між со-
бою за цілями, загальним навантаженням на місцеві 
бюджети, послідовністю, заходами, відповідальними 
виконавцями.

Стратегічне управління регіональним розвитком 
завжди базується на апріорному факті недостатнос-
ті ресурсів для повномасштабного розвитку регіону 
чи окремих територій. Тому, визначаючи пріоритети, 
місцеві органи виконавчої влади та органи місцево-
го самоврядування фактично вирішують завдання, 
як за мінімальні кошти максимально використати 
конкурентні переваги конкретного регіону та підви-
щити рівень його соціально-економічного розвитку, 
вкласти кошти в підприємства і сфери економічної 
діяльності, які з найбільшою вірогідністю динамічно 
розвиватимуться у майбутньому, замість того щоб 
витрачати ресурси на збиткові та безперспективні 
виробництва.

Стратегічне управління розвитком регіону при-
пускає не лише розроблення програми дій, а й мо-
ніторинг їхнього соціально-економічного стану. Дані 
моніторингу порівнюються із цілями й критеріями 
розвитку, що дає можливість оцінювати ефектив-
ність і результативність ужитих заходів. Оцінюється, 
наскільки відповідає вироблена стратегія ресурсам, 
можливостям довкілля, чи сприяє стратегія вирішен-
ню критичних проблем регіону, чи користується вона 
підтримкою жителів [7].

Висновки з цього дослідження і перспекти-
ви подальших розвідок. У результаті досліджен-
ня зрозуміло, що рівень розвитку регіону визнача-
ється низкою чинників (як загальносистемних, так 
і чинників зростання темпів розвитку), які є визна-
чальними, а саме: методи управління регіональною 
економікою, відносинами всередині регіональної 
системи, раціональним використанням регіональ-
них переваг, взаємоузгодженістю різних гілок влади 
у прийнятті ефективних рішень, що максимально 
враховують інтереси всіх сторін, інновації, люд-
ський і соціальний капітал тощо. Серед важливих 
стратегічних пріоритетів для регіонів мають стати 
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такі пункти. По-перше, вектор розвитку регіону має 
бути орієнтований на зниження дотаційності та за-
безпечення саморозвитку регіону шляхом активіза-
ції внутрішніх потенційних можливостей. По-друге, 
розвиток регіону як стратегічна ціль державної ре-
гіональної політики зумовлюється не лише еконо-
мічним зростанням, а й значною мірою державною 
бюджетною політикою.
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