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У статті визначено основні недоліки та дискусії щодо практичної цінності наукових напрацювань економічного характеру. 
Систематизовано й охарактеризовано наукові положення, котрі формують теоретичне підґрунтя розвитку регіональної економіки 
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Постановка проблеми. Теоретико-методологіч-
не осмислення розвитку регіональної економіки в 
умовах інтелектуалізації суспільства є потрібним, 
оскільки дає змогу  простежити еволюцію поглядів 
на важливі фундаментальні речі – економічні про-
цеси, регіоналізацію, інтелектуалізацію, інформати-
зацію, суспільний прогрес. Дослідження розвитку 
регіональної економіки через призму процесів інте-
лектуалізації суспільства апріорі ускладнює його те-
оретико-методологічну основу. Окрім того, що охо-
плюється широке коло наукових напрямів (у силу 
потреби простеження еволюції поглядів – шкіл і те-
чій, та міждисциплінарного характеру предмету до-
слідження), слід орієнтуватись на новітні теоретичні 
положення часто «революційного», руйнуючого «ша-
блони» характеру. З одного боку, такі положення 
окреслюють нові горизонти наукових здобутків, а з 
іншого боку, відображають результати напрацювань 
учених протягом століть.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчиз-
няними вченими порівняно мало приділяється уваги 
питанню теоретичного підґрунтя розвитку регіональ-
ної економіки через призму процесів інтелектуаліза-
ції суспільства. Більше тут вирізняються праці класи-
ків світової економічної науки – Г. Беккера, Д. Белла, 
Е. Денісона, Ф. Махлупа, В. Ростоу, Л. Туроу, М. Фі-
шера, Т. Шульца та ін. В українській літературі все 
частіше можна знайти праці з критичною оцінкою те-
оретичної основи розвитку економіки (Г. Башнянин, 
М. Бєлопольський, А. Гальчинський, П. Єщенко, 

Т. Смовженко, Г. Стеблій, А. Чухно та ін.). Актуаль-
ність цього дослідження підтверджує потреба систем-
ного відображення теоретичного підґрунтя розвитку 
регіонів країни через призму посилення позитивних 
впливів інтелектуалізації суспільства.

Постановка завдання. Метою статті є розвиток 
теоретико-методологічної основи досліджень регіо-
нальної економіки в контексті інтелектуалізації сус-
пільства.

Цілями статті є такі:
- визначення основних недоліків і дискусій щодо 

практичної цінності наукових напрацювань еконо-
мічного характеру;

- систематизація й характеристика наукових по-
ложень, котрі формують теоретичне підґрунтя розви-
тку регіональної економіки в контексті інтелектуалі-
зації суспільства;

- обґрунтування ролі інтелекту в суспільних змі-
нах через відображення еволюції поглядів на його 
значимість.

Виклад основного матеріалу дослідження. Су-
часна теоретична база, необхідна при дослідженнях 
розвитку регіональної економіки в умовах інтелек-
туалізації суспільства, повинна враховувати певні 
протиріччя наукової думки сьогодення, які виникли 
через існування величезної кількості різних гіпотез 
і поглядів та більш вільного доступу до інформації 
про них. Відомо, що розвиток економічної науки яв-
ляє собою постійний процес утвердження певної іс-
тини про економічні явища і процеси; він спричиняє 
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народження нової теоретичної платформи, на якій 
об’єднуються досягнення різних точок зору й науко-
вих концепцій [1, с. 429]. Відтак теоретична основа 
розвитку регіональної економіки в умовах інтелек-
туалізації суспільства має визначатись, виходячи з 
тих тверджень учених, які характеризуються про-
гресивністю й далекоглядністю та не обмежуються 
малоймовірними припущеннями, а ґрунтуються на 
прикладних розрахунках, що зумовлює їх вищу прак-
тичну значимість. Це дуже важливо, адже проблем-
ність сучасної економічної науки полягає в тому, що 
економічна теорія переживає складні часи. З одного 
боку, за свідченням вітчизняних та іноземних фахів-
ців, початок ХХІ століття можна вважати її ренесан-
сом. Новітня світова криза показала актуальність і 
гостру потребу в її пізнанні, визначенні природи та 
шляхів її подолання. В українській економічні лі-
тературі досліджуються проблеми, які виходять за 
межі ринкової економіки (інтелектуальна власність, 
інтелектуальний капітал, інтелектуалізація економі-
ки, інноваційний розвиток тощо) [2, c. 28]. З іншо-
го ж боку, і надалі спостерігається криза глобальної 
економіки, яка, за твердженнями фахівців, багато в 
чому зумовлена недосконалістю економічної науки, 
невідповідністю провідних наукових доктрин реаль-
ному станові світового господарства. Ні лібералізм, 
ні монетаризм, ні кейнсіанство, ні інші концепції не 
працюють як антикризові заходи. Реалізація реко-
мендацій учених стала гальмом економіки, деформує 
її структуру і призводить до непередбачуваних ре-
зультатів. Очевидно, що пролонгація взаємозв’язку 
теорій неолібералізму і неокейнсіанства, а також від-
повідної економічної політики призведе до катастро-
фічних наслідків [3, с. 17].

Отже, формування теоретичного підґрунтя розви-
тку регіональної економіки в умовах інтелектуалі-
зації суспільства ускладнене певною кризою думок 
щодо ефективності напрацювань економічної теорії в 
сучасному світі, який розвивається методом проб і по-
милок. І як зазначає М. Білопольський, наразі нема 
єдиної фундаментальної науки про розвиток держав і 
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Рис. 1. Теоретичне підґрунтя розвитку регіональної економіки в умовах 
інтелектуалізації суспільства*

* Складено автором

світу в цілому. Ми радіємо тому, що в інтелектуаль-
ному й науково-технічному розвитку людство ще ні-
коли не досягало таких значних висот. Але, радіючи 
таким успіхам, ми відчуваємо дивний жах. Все, що 
цивілізований світ створив, може обернутись заги-
беллю для всього живого на Землі [4, с. 7].

Опираючись на висновки авторитетних україн-
ських учених щодо «провальності» фундаментальних 
напрацювань з економічної теорії на практиці (як у 
вітчизняних реаліях, так і в глобальному масштабі), 
формування теоретичного підґрунтя розвитку регі-
ональної економіки в умовах інтелектуалізації сус-
пільства отримує відмінний шанс. Цей шанс полягає 
у можливості окреслення нової функціональної ролі 
регіональної економічної системи для стимулювання 
процесів інтелектуалізації суспільства, капіталізації 
інтелектуального потенціалу з наслідковим відобра-
женням на якісних характеристиках життя населен-
ня. Таке стимулювання повинно мати превентивний 
вплив відносно кризових явищ і процесів, причиною 
котрих, як правило, постають структурні дисбалан-
си з необґрунтованим ресурсним використанням. На 
рис. 1 подамо теоретичне підґрунтя розвитку регі-
ональної економіки в умовах інтелектуалізації сус-
пільства. Воно охоплює широке коло наукових на-
прямів, проте трактує результати напрацювань їх 
представників у постнеокласичному та метаеконо-
мічному дискурсах. Такий теоретичний ракурс дасть 
змогу обґрунтувати принципи самоорганізації еконо-
мічної системи регіону з одночасним встановленням 
міри зовнішніх впливів через механізми соціального 
(у тому числі державного) управління. 

З-поміж численних міркувань і гіпотез можна 
загально розуміти, що теоретичне підґрунтя розви-
тку регіональної економіки в умовах інтелектуаліза-
ції суспільства потребує траспортації здійснених на-
працювань через призму регіоналістичного вчення з 
акцентом на постнеокласичні підходи економічного 
розвитку й метаекономічні – в управлінських впли-
вах. І насамперед це стосується теоретичних поло-
жень стосовно регіонального розвитку.

Основними напрямами кон-
цепцій регіонального розви-
тку, які важливі до врахування 
при дослідженнях економічної 
системи в контексті інтелек-
туалізації суспільства, є такі  
[5; 6, с. 41–85; 7; 8, с. 73–83]:

1) теорії розміщення вироб-
ництва (сільськогосподарський 
штандорт І. Тюнена, раціональ-
ний штандорт промислового 
підприємства В. Лаунхардта, 
промисловий штандорт А. Ве-
бера, теорія центральних місць 
В. Кристаллера, теорія просто-
рової організації А. Льоша, тео-
рія «центр-периферія»);

2) теорії регіональної спе-
ціалізації й міжрегіональної 
торгівлі (теорія абсолютних 
переваг А. Сміта, теорія порів-
няльних переваг Д. Рікардо, те-
орія Хекшера-Оліна);

3) нові теорії розміщення ді-
яльності та просторової органі-
зації економіки (теорія дифузії 
інновацій Т. Хегерстанда, те-
орія регіонального життєвого 
циклу, теорія полюсів зростан-
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ня Ф. Перру, теорія формування територіально-ви-
робничих комплексів М.К. Бандмана);

4) новітні концепції регіонального розвитку (те-
орія потенціалів К.Ф. Гауса, теорія кластеризації 
А. Портера, теорія дестинації Н. Лейпера, концепція 
сталого розвитку Г. Дейлі).

Основний акцент у теоріях з питань регіонально-
го розвитку зроблено на просторовий вимір функціо-
нальності рушійних сил такого розвитку. Просторо-
вий аспект дає змогу осягнути переваги концентрації 
ресурсних можливостей в обмежених просторово-ча-
сових координатах з наступним поширенням досвіду 
на інші території, проте вже з урахуванням їх спе-
цифіки. 

Новітнє бачення теоретичних положень регіо-
нального розвитку потребує формування сучасної 
парадигми їх інтерпретації. За міркуваннями О. Ре-
бара, концептуальними засадами такої парадигми 
розвитку регіонів є такі [9, с. 79]: 

1) розгляд регіону як самостійної одиниці в гос-
подарському комплексі країни, а також як відкритої 
системи, що взаємодіє з іншими регіонами та краї-
нами; 

2) якісні перетворення міжгалузевих пропорцій 
мають здійснюватися на основі зміни технологічних 
укладів; 

3) перехід до кластерних моделей структурування 
регіональних систем; 

4) зростання значення соціально-економічних 
пріоритетів; 

5) стратегічне управління структурними змінами 
на основі інноваційної моделі розвитку; 

6) забезпечення комплексності в розробленні й ре-
алізації програм структурних трансформацій і зба-
лансування інтересів і пріоритетів державного та 
регіонального управління соціально-економічним 
розвитком регіонів.

Усі з означених тверджень для розвитку еконо-
міки регіону в контексті процесів інтелектуалізації 
суспільства є стратегічно важливими, особливо що 
стосується інноваційної моделі розвитку. Інновацій-
ність, перспективність, модернізація мають постати 
ключовими рушіями економічних процесів з відпо-
відністю вимогам сталості. О. Ребар вдало відзначає 
потребу слідування структурних зрушень («міжга-
лузевих пропорцій») зміні технологічних укладів. 
Більше того, якщо регіон у своєму економічному роз-
витку опирається на процеси інтелектуалізації сус-
пільства, він може відігравати помітну роль у форму-
ванні нових технологічних укладів з відображенням 
прогресивних способів суспільного виробництва з 
принципово відмінними підходами в їх організації. 

У групі теорій і концепцій, котрі відображають 
процеси регіоналізації економічного розвитку, окре-
мо виділено теорії економічного районування. Вони 
підсилюють просторовий аспект розвитку регіональ-
ної економіки й потребують сучасного осмислення з 
урахуванням напрацювань провідних учених світу. 
Про таку потребу говорить багато українських на-
уковців. Зокрема, А. Мазур зазначає: на сьогодні в 
умовах розвитку ринкової економіки й формування 
нових регіональних відносин на засадах регіоналізму 
практика, а звідси й теорія вимагає нового бачення 
та розуміння районування, здебільшого не як проце-
су, а як дії; головним питанням при цьому виступає 
можливість (чи навпаки) керованості цими системи 
за умови, що вони не є одиницями адміністратив-
но-територіального поділу країни; відповіді на ці не-
прості запитання слід шукати в теоретичних основах 
економіки як науки [10, с. 5].

Щодо розвитку регіональної економіки через при-
зму інтелектуалізації суспільства районування з ура-
хуванням цих процесів надасть можливість відкрити 
потужні наукові горизонти:

- по-перше, виокремити території з найбільш пер-
спективними характеристиками інтелектуального 
потенціалу суспільства;

- по-друге, встановити території з наявністю до-
свіду капіталізації інтелектуального потенціалу на-
селення з наслідковим вираженням у показниках 
економічного зростання;

- по-третє, обґрунтувати перспективи міжтерито-
ріальної співпраці з метою поєднання виробничих 
потужностей та інтелектуальних можливостей насе-
лення;

- по-четверте, розвивати процеси інтелектуаліза-
ції шляхом розуміння закономірностей їх виникнен-
ня й динаміки у визначених просторово-часових ко-
ординатах.

Конкурентні теорії для розвитку економіки регіо-
нів дають змогу обґрунтувати пріоритети:

- внутрірегіональної конкуренції – протистояння 
різних просторових утворень і суб’єктів у плані за-
лучення інвестицій, соціально-трудового потенціалу, 
фінансових трансфертів обласного рівнів;

- міжрегіональної конкуренції – протистояння 
різних регіонів у плані залучення інвестицій, соці-
ально-трудового потенціалу, фінансових трансфертів 
обласного й загальнодержавного рівнів;

- загальних принципів конкуренції з вагомістю 
здобуття конкурентних переваг завдяки інтелекту-
альному чинникові.

Глибинність вивчення конкурентних теорій ся-
гає базових теоретичних положень – меркантилізму, 
абсолютних та відносних переваг, взаємного попи-
ту, факторної теорії тощо. Відносно розвитку регі-
ональної економіки через призму інтелектуалізації 
суспільства пріоритетними є положення інновацій-
них конкурентних теорій – технологічного прориву 
(Р. Вернон, М. Познер, Р. Фіндлі та ін.), конкурент-
них переваг (М. Портер), інтерналізації (П. Баклі, 
М. Кассон та ін.). Виняткової ролі набувають тео-
ретичні напрацювання щодо конкурентного регіона-
лізму. Фокусування уваги на конкуренції між регі-
онами надасть можливість обґрунтовувати для них 
важливість формування сприятливого середовища 
інтелектуальної діяльності. Тобто, місцева влада й 
населення мають добре розуміти, що саме від актив-
ності й результативності процесів інтелектуалізації з 
позначенням на показниках економічного зростання 
будуть напряму залежати їхні конкурентні позиції. 

Теоретичне підґрунтя розвитку регіональної 
економіки доповнюють теорії й концепції, котрі 
відображають процеси регіоналізації соціального 
управління. У контексті обґрунтування доцільності 
регіоналізації управлінських процесів особливе зна-
чення мають положення теорій, котрі визначають 
економічну роль держави. Доволі повне висвітлення 
їх сутності подано в енциклопедичному виданні за 
редакцією С. Мочерного [11, с. 559–612]. Доповню-
ючи ці положення висновками з теорії децентралі-
зації, стверджуємо, що регіональна економіка на 
сьогодні не спроможна розвиватись нерегульовано. 
Недоліки ринкового саморегулювання є дуже поміт-
ними, особливо у вітчизняному інституціональному 
середовищі. Тому в особі місцевої влади (при умові 
проведення адміністративно-територіальної рефор-
ми – органів місцевого самоврядування) має вияв-
лятись контроль за ринковими механізмами еконо-
мічного розвитку.
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Окрему увагу хочемо приділити теоріям і концеп-
ціям, котрі відображають процеси інтелектуалізації 
суспільства й економіки. Ця теоретична група охо-
плює положення стосовно такого:

- розвитку людини – теорії особистості, теорії пси-
хічного розвитку, теорії соціального розвитку, теорія 
людського розвитку, теорія трудового потенціалу, те-
орія людського капіталу;

- семіотики (способи передачі інформації, що 
дуже важливо в контексті забезпечення інтелектуа-
лізації суспільства); 

- періодизації суспільного розвитку – теорії ста-
дійності, концепції стадій економічного розвитку, 
концепції періодизації історичного розвитку, тео-
рії та концепції трансформації перехідної еконо-
міки, еволюційна концепція просторового розви-
тку, концепції соціального конфлікту, концепція 
«соціального плюралізму», концепція «великого 
поштовху», концепція добробуту, економічні соці-
ал-демократичні концепції, теорія соціального ре-
формізму [12];

- людських стосунків – теорія конфлікту, теорія 
соціальної злагоди, технократичні теорії, теорія люд-
ських взаємин Е. Мейо та Д. Карнегі;

- інтелекту – факторно-аналітичні, багатофактор-
ні теорії, теорія множинного інтелекту (Х. Гарднер), 
торія інтелекту й когнітивного розвитку (М. Андер-
сон), тріархічна теорія (Р. Стернберг), біоекологічна 
теорія (С. Сесі).

Щодо теорії інтелекту, то багато напрацювань 
здійснено в психолого-педагогічному плані. Стосов-
но економічного контексту, то більше теоретичних 
фокусувань здійснені на знаннєвому чинникові. Та-
кож низка теоретичних положень, які пояснюють і 
передбачають динаміку інформатизації суспільства, 
підносять вагомість інтелектуальних можливостей 
людини на особливо високий щабель. Водночас ви-
магає розробки концепція інтелектуалізації економі-
ки в поєднанні з підходами стадійності суспільного 
розвитку. Мова йде про потуги створення штучно-
го інтелекту та переходу при цьому до нового етапу 
розвитку людства. У контексті інтелектуалізації сус-
пільства такі «потуги» є значимими не стільки в кін-
цевій меті, скільки в процесі. Насправді прагнення 
людини створити штучний інтелект формує потужні 
осередки інтелектуальної діяльності, створення ново-
го знання, здатного формувати нову дійсність, спо-
соби людської життєдіяльності, виробництва, задо-
волення потреб. Тобто, у цьому разі більш важливим 
є процес, аніж мета (створення штучного інтелекту), 
яка насправді може бути й не досягнутою. 

Сучасне розуміння ролі людини та використання 
її інтелектуальних здібностей для розвитку, зокрема 
й економічного, вимагає ретроспективного ракурсу. 
З положень таблиці 1 важливо звернути увагу, що на 
певному етапі сприйняття цінності людини та її ін-
телекту зумовило перехід до наступного етапу з усві-
домленням нових перспектив її діяльності. 

Таблиця 1
Ретроспектива розуміння ролі інтелекту людини для суспільного розвитку*

№ 
з/п Період Сприйняття цінності людини та її інтелекту Перспективи подальшого розвитку

1 До нашої ери Людина може виступати творцем; знання роблять 
людину і країну сильнішими

Поступова інституціоналізація цін-
ності знань та спроможності їх вико-
ристовувати

2 Епоха відродження, 
V–ХVII ст.

Визнається роль інтелектуальної творчості, розумо-
вої праці у мистецтві, життєдіяльності, управлінні

Нагромадження знань, навиків твор-
чості з можливістю їх використання 
в немистецьких сферах

3 1770-1880 рр.

Визнається роль нових знань людей у господарчому 
розвитку, досягненні економічних успіхів та могут-
ності країни; учені виступають за поширення знань 
серед населення

Нагромадження знань і способів їх 
використання в економічній сфері з 
метою одержання прибутку

4 1881-1930 рр.

Визнається цінність знань, творчих інтелектуаль-
них здібностей не лише в науці, техніці, мистецтві, 
а й в управлінні, підприємництві, функціонуванні 
економіки

Поширення способів використання 
знань й інтелекту в управлінських 
сферах

5 1931 р. і до сьогодні

Доведена ключова роль людини, її інтелекту, знань 
в економіці, інноваційному розвитку країни; визна-
ється потреба у заохоченні розвитку та ефективного 
використання інтелектуального потенціалу людини 
(населення) в економіці

Оптимізація використання інтелек-
туальних здібностей людини на бла-
го суспільного розвитку з вимогами 
сталості

* Складено автором на основі джерела: [13, с. 51]

Висновки з проведеного дослідження. Отже, тео-
ретичне підґрунтя розвитку регіональної економіки в 
контексті інтелектуалізації суспільства має охоплю-
вати три базові напрями – які відображають проце-
си регіоналізації економічного розвитку, соціального 
управління, а також інтелектуалізації. Теоретичні 
положення тут можуть бути дуже глибинними та 
взаємопереплетеними. Цілісно вони повинні обґрун-
товувати, що розвиток економіки з націленістю на 
підвищення якості життя людини має базуватись на 
процесах регіоналізації й інтелектуалізації. Інтелек-
туальний чинник має бути головним рушієм еконо-
мічного розвитку регіонів. Регіоналізація інтелекто-
користування дасть змогу максимально враховувати 
територіальну специфіку згідно зі структурними 
пропорціями регіональної економіки та профільної 

орієнтації населення. Удосконалення територіально-
го підґрунтя розвитку регіональної економіки в кон-
тексті інтелектуалізації суспільства слід здійснювати 
через призму перспективності. Це означає, що наука 
має визначати сценарії подальшого розвитку регіонів 
і передбачати можливі наступні етапи, які будуть ви-
являтись завдяки оптимізації інтелектокористуван-
ня й сталості інтелектозростання.
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Постановка проблеми. На тлі зростання загаль-
ної нестійкості й хаотичності розвитку актуальним 
є використання стратегічного підходу до управлін-
ня ризиками, так як саме такий підхід дає змогу 
соціально-економічним системам вчасно перебудо-
вуватися й адаптивно реагувати на глобальні та ло-
кальні виклики й загрози. Для ефективного управ-
ління інноваційним розвитком регіону необхідно 
виявлення і дослідження категорій невизначеності 
та ризиків з метою використання їх для вирішення 
актуальних проблем стратегічного управління регі-
ональним розвитком.

Аналіз досліджень і публікацій. Людство стика-
лося з ризиками протягом усієї своєї історії, однак 
виділення процесу управління ризиками в самостій-
ний напрям у менеджменті пов'язують з початком 
70-х років XX століття. На початку XXI століття 
з'явилася нова теорія – ризикологія, але єдиного 
трактування категорій «ризик» і «невизначеність» 
до сьогодні не вироблено. Теоретичні та прикладні 
засади управління ризиками менеджменту висвіт-
лено у працях багатьох вітчизняних та зарубіж-
них учених-економістів, серед яких варто виділити 
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