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Систематизовано властивості знань та уточнено їх зміст у 

економічному та управлінському контекстах. Визначено чинники, що 

сприяють формуванню економіки знань на регіональному рівні. Уточнено 
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Постановка проблеми. Прискорення процесів переходу України до 

побудови економіки знань (далі – ЕЗ) змінюють пріоритети розвитку у всіх 

секторах національної економіки та мають креативно-інноваційну і цифрову 

основи зрушень в їх діяльності, що обумовлює зміну векторності 

регіональної політики, спрямованої на використання інноваційних і 

знаннєвих ресурсів. Отже проблема визначення сутності знань, їх 

властивостей та впливу на регіональні процеси прогресивного розвитку є 

актуальною в сучасних умовах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності 

категорії «знання» та встановленню її значення для розвитку 

постіндустріальної економіки присвячено праці багатьох зарубіжних і 

українських науковців. Першим, ще у 1962 р., акцентував увагу на 

необхідності виявлення економічних аспектів управління знаннями 

Ф. Махлуп, праці якого було присвячено особливостям процесу виробництва 



знань в освіті, наукових дослідженнях і розробках, комунікаціях й 

встановленню їх впливу на динаміку макропоказників [1]. П. Друкер у 

1968 р. розкрив значимість знань та інформації, які зумовлюють нові 

орієнтири в економіці країни та визначають базові вектори формування 

інформаційного суспільства [2]. У 1973 р. Д. Белл також наголошував на 

цінності знаннєвих ресурсів в економічному розвитку країни, що 

ознаменувало початок переходу від індустріального до постіндустріального 

суспільства [3]. У зв’язку з виявленням нового джерела прогресу на всіх 

рівнях управління – знань – у 1994 р. П. Дасгупта та П. Девід розкрили 

сутність нової економічної науки, заснованої на знаннях [4]. Пізніше 

О. Тоффлер та Х. Тоффлер також обґрунтовували нові джерела багатства 

країн й акцентували увагу на формуванні новітнього типу господарювання – 

розумної економіки, заснованої на знаннях [5]. Сучасні дослідження 

Д. Арайа розкривають парадигму становлення ЕЗ і обґрунтовують 

багатоаспектність її форм прояву – інноваційної, креативної, зеленої та 

мережевої компонент [6]. 

Поступово в економічній думці почало формуватися розуміння про 

цінність знань для соціально-економічного розвитку країни, її регіонів, 

суб’єктів господарювання й конкретних особистостей. Так, І. Нонака ще у 

1994 р. запропонував теорію створення організаційних знань, обґрунтував 

цінність їх нагромадження для суб’єктів господарювання [2]. Д. Одтретч і 

М. Фелдман у 1996 р. довели існування інноваційних кластерів і встановили 

їх галузевий життєвий цикл, що збільшує цінність знаннєвих ресурсів для 

об’єднань підприємств. Дж. Гилмор i Дж. Пайн концентрували увагу на 

значущості знань, що базуються на досвіді, для бізнесу при побудові в країні 

ЕЗ [7]. Т. Давенпорта та Л. Прусак висловили ідею взаємозалежності 

розвитку бізнесу й економіки країни, заснованої на знаннях, та у 1998 р. 

розкрили цінність практичних знань, визначили сутність процесу управління 

ними на рівні суб’єктів господарювання [8].  



Значний вклад у розвиток теорії ЕЗ було зроблено представниками 

української школи. Так, у 2004 р. В. Геєць одним з перших українських 

науковців означив вектор перехідних процесів в Україні у напрямі ЕЗ та 

визначив інноваційні перспективи розвитку країни [9]. У 2007 р. 

В. Семиноженко розробив для України доктрину ЕЗ, практичне втілення якої 

мало б стати базисом докорінних змін в економіці країни [10]. Л. Федулова 

розкрила концептуальні засади ЕЗ [11], а О. Кучеров – теоретичні основи 

управління ЕЗ у країні [12]. Л. Смоляр і Н. Коба розглядають знання як 

стратегічний ресурс та визначають його специфічні ознаки [13]. А. Колот 

висвітлює результати досліджень починаючи з 2010 р. його кафедри, 

присвячені визначенню значення інноваційної праці та ролі людини, її місця 

на ринку праці у напрямі формування ЕЗ [14]. А. Чухно обґрунтував 

доцільність застосування методів модернізації національної економіки для 

досягнення країною стану ЕЗ [15]. В. Ляшенко і Є. Котов розвили ідею 

модернізації промисловості України з метою підвищення рівня знаннєвого 

розвитку її економіки [16].  

Не дивлячись на велику кількість публікацій, присвячених проблемі 

визначення ролі знань у розвитку національної та регіональної економіки, 

залишаються недослідженими питання визначення властивостей знаннєвих 

ресурсів, які сприяють розвитку на всіх рівнях управління та встановлення 

факторів, що зумовлюють регіональний знаннєвий розвиток. 

Мета та завдання статті. Тому метою дослідження є встановлення 

властивостей знань, які є корисними у процесах економічного прогресу, та 

систематизація факторів, які впливають на знаннєвий розвиток регіонів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Отже, узагальнення 

існуючих підходів до розуміння сутнісних характеристик категорії «знання» 

дозволило виокремити основні їх властивості, рис. 1.1.  

Визначені властивості знань забезпечують їх використання у 

регіональних процесах становлення ЕЗ. Тобто знання стають пріоритетом у 

визначенні векторів ефективної регіональної політики. 



 

 Невичерпність, нелінійність, нематеріальність, відносність, науковість, істинність, 
мобільність,поєднаність 

Багатофункціональність, багатоаспектність, міждисциплінарність 

Людина приймає безпосередню участь у процесах створення та поширення знань 

Визначаються критичним осмисленням, переробкою, узагальненням інформації 

Набувають значущості за умови поширення інформації про них 

Являються результатом навчання і досвіду людини 

Зростання цінності та значущості при практичному використанні 

Систематизація та поступове нагромадження сприяють отриманню нових знань 

 

Головний стратегічний ресурс підприємства, вагоміший за матеріальні ресурси 

Цінність для соціально-економічного розвитку країни, її регіонів, суб’єктів 

господарювання й конкретних особистостей 

Формують надсвідомість людини, дають їй поштовх для інтелектуального й 

професійногорозвитку особистості 

 
Забезпечують психологічну рівновагу, зрілість та особистісний розвиток людини 

Створюють основу інтелектуальної власності підприємства, формують його 

людський капітал тапотенціал 
 
Певний економічний унікальний продукт, ефективне використання якого сприяє 

зростанню конкурентоспроможності суб’єктів господарування 

Здатність до комерціалізації завдяки систематизації корисних знань, їх 

структурування, узагальнення тапоширення 
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Рис. 1.1 Систематизація властивостей знань* 

* Систематизовано автором 

  

З метою підвищення рівня соціально-економічного розвитку на основі 

активізації процесів використання знаннєвих ресурсів було встановлено 

основні чинники, які впливають на формування ЕЗ на рівні регіону (табл. 1). 

Чинники було згруповано у дев’ять однорідних груп: природні, історико-

політичні, соціально-демографічні, інфраструктурні, професійно-

кваліфікаційні, соціально-економічні й фінансові, науково-інноваційні, 

виробничо-підприємницькі та управлінські. Склад кожної групи розкрито 

конкретними показниками, що кількісно та якісно визначають ступінь впливу 



[17]. 

Таблиця 1  

Систематизація чинників, які сприяють формуванню ЕЗ у регіонах України* 

Група 

чинників 
Склад чинників 

1 2 

П
р
и

р
о
д

н
і 

Природно-кліматичні умови регіону 

Забезпеченість регіону стратегічними ресурсами 

Географічне розташування регіону, територіальна близькість до столиці країни та 

економічно розвинених країн Європи 

Ступінь господарської освоєності території регіону 

Площа території регіону 

Іс
то

р
и

к
о

-

п
о
л
іт

и
ч
н

і Культурна спадщина регіону та стан її збереження до сьогодення 

Традиції, навички й стиль життя населення регіону 

Політичне життя регіону, його активність 

Вплив зовнішніх чинників на розвиток регіону протягом всього періоду його 

існування 

С
о
ц

іа
л
ьн

о
-

д
ем

о
гр

аф
іч

н
і Природний рух населення регіону 

Структура населення за віком, статтю, рівнем освіти, місцем проживання, сферами 

зайнятості  

Інтенсивність міграційних процесів у регіоні, вектори руху населення 

Щільність населення регіону 

Рівень безробіття, неформальної зайнятості у регіоні 

Ін
ф

р
ас

тр
у
к
ту

р
н

і 

Наявність та розвиненість транспортної, соціальної, інформаційної, інформаційно-

комунікаційної інфраструктур у регіоні 

Забезпеченість регіону загальноосвітніми та позашкільними закладами,  

Забезпеченість закладами охорони здоров’я у регіоні  

Наявність бібліотек, архівів, музеїв, ступінь їх залучення до процесів збереження 

та передачі знань 
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н
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Забезпеченість регіону вищими та професійно-технічними закладами освіти 

Ділова активність населення регіону 

Якість робочої сили регіону, її професійно-кваліфікаційна й освітня структура  

Попит та пропозиція на робочу силу у межах регіону  

Ступінь забезпеченості населення регіону робочими місцями відповідної якості 

Професійна орієнтація молоді у регіоні 

Можливості для працевлаштування кваліфікованої молоді у регіоні 

Професійні особливості освіти дорослого населення 
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Соціально-економічний рівень розвитку регіону 

Економічна роль регіону у національній економіці 

Якість та рівень життя населення регіону 

Розвиненість соціальних зв’язків, соціальних мереж, соціального капіталу 

Середній рівень оплати праці у регіоні 

Рівень оплати праці високої кваліфікації у регіоні Рівень умов праці, забезпечення 

гарантій стабільної зайнятості у регіоні 

Соціальна відповідальність бізнесу і влади регіону 

Легкість відкриття та ведення бізнесу  

Пільгові умови кредитування для реалізації інновацій 



Продовження таблиці 1 

1 2 

Н
ау

к
о
в
о
-і

н
н

о
в
ац

ій
н

і 
Науковий потенціал регіону, функціонування наукових установ, спрямованість їх 

діяльності 

Система й інструменти регіонального стимулювання суб’єктів господарювання до 

здійснення інноваційної діяльності, створення бізнес-ідей 

Розвиненість інноваційної інфраструктури 

Доступність і достатність інвестиційних ресурсів із різних джерел для здійснення 

інноваційної діяльності 

Залучення молоді до розв’язання проблем, пов’язаних із розробкою і 

впровадженням інноваційних технологій 

Наявність і функціонування кластерів (регіональних, міжрегіональних та 

транскордонних), інноваційних платформ, венчурних фондів  

Дієвість й результативність інноваційного розвитку регіону 

В
и
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п
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р
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-
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Галузева структура суб’єктів господарювання регіону 

Ділова активність підприємництва у регіоні 

Специфіка діяльності бізнесу, розвиненість бізнес-середовища 

Рівень конкуренції між товаровиробниками регіону 

Сформовані партнерські відносини між суб’єктами господарювання і владою  

У
п

р
ав

л
ін

сь
к
і 

Стратегічна спрямованість програм розвитку регіону 

Досвід залучення до обговорення стратегій розвитку регіону провідних 

представників бізнесу, освіти і науки, молоді 

Партнерські відносини між бізнесом і владою 

Розвиток територіальних громад 

Ступінь запровадження е-врядування  

Ефективність регіонального управління 

Інтегрованість регіонального розвитку  

*Розроблено автором 

 

Вплив кожної з груп перелічених чинників покликаний сприяти 

знаннєвому розвитку регіону, під яким доцільно розуміти процес 

прогресивних змін його соціально-економічного стану та підвищення якості 

життя населення, що є результатом приросту інтелектуального, 

інноваційного і людського капіталів та базується на активізації інструментів 

створення, використання і поширення знань, які сприяють формуванню ЕЗ і 

забезпечують прояв її різних форм на певній території. При цьому 

прискорити знаннєвий розвиток певного регіону можна завдяки як 

комплексності підходу до виокремлених чинників, так і вибірковому 

характеру відбору тих сфер впливу, що визначають специфіку та конкурентні 

переваги території щодо нагромадження знань. Визначення та урахування 

означеної специфіки має бути покладено у основу розробки стратегії 



розвитку регіону.  

Висновки та перспективи подальших розвідок. Таким чином, на 

основі теоретичного узагальнення результатів наукових досліджень, 

присвячених проблематиці становлення ЕЗ на регіональному та 

національному рівнях було здійснено уточнення сутності й ролі знань у 

сучасному суспільстві та удосконалено класифікацію їх властивостей, як 

джерела людського розвитку. Систематизовано характеристики, які 

дозволяють розкрити сутність знань з точки зору інформаційного 

походження, як результату досвіду людини або підприємства, як продукту, 

ресурсу і безпосередньо як фактору виробництва. Завдяки проведеному 

дослідженню було уточнено зміст кожної характеристики на основі 

встановлення властивостей знань у економічному та управлінському 

контекстах. Визначено чинники, що сприяють формуванню ЕЗ на 

регіональному рівні. Уточнено сутність поняття «знаннєвий розвиток 

регіону». Подальшим напрямом дослідження є визначення стратегій 

регіональної політики, спрямованих на формування ЕЗ з урахуванням 

існуючого інтелектуального, інноваційного і людського потенціалів певних 

територій. 
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SYSTEMATIZATION OF FACTORS INFLUENCING THE KNOWLEDGE 

DEVELOPMENT OF REGIONS OF UKRAINE 

Introduction. The issue of knowledge essence determination with their 

properties and have the influence upon the regional processes of progressive 

development is urgent in modern conditions. Therefore, the purpose of the article 

is to establish the properties of knowledge that are useful in the processes of 

economic progress, and to systematize the factors influencing the knowledge 

development of regions. 

Methods. To determine the properties of knowledge as for the opportunity 

of establishing factors that influence the knowledge economy formation on a 

certain territory the study uses methods of generalization, observation and logic. 

Results. As a result of the study the existing approaches to the 

understanding of essential characteristics of "knowledge" category are summarized 

allowing their basic properties’ distinguishing. The main factors are established 

that influence the knowledge formation on the regional level. Factors are gathered 



in nine similar groups: natural, historical-political, socio-demographic, 

infrastructural, professional-qualification, socio-economic and financial, scientific-

innovational, production-entrepreneurial and managerial. The influence of any of 

the abovementioned factor groups is to contribute in the knowledge development 

of a region. 

Originality. The notion definition of the knowledge development for a 

certain territory (region) is offered that should be understood as the process of 

progressive changes in its socio-economic state, and the improvement of its 

population’s living standards being the result of the increment of intellectual, 

innovative and human capital based on the activation of tools for creation, 

application and dissemination of knowledge that favor the knowledge economy 

formation and provide its various forms  manifestation in a certain territory. 

Conclusion. Due to the research conducted the content of each characteristic 

of knowledge got specified on the ground of their properties establishment in 

economic and managerial context. The factors are determined that are conductive 

to the knowledge economy formation on the regional level. The essence of the 

"knowledge development of the region" notion is specified. 

Key words: knowledge economy, region, properties of knowledge, 

knowledge development, factors of knowledge economy, regional policy. 


