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ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ АТРИБУТІВ  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІСТ 
 

Конкурентоспроможність території розглядається, у даний час, в зарубіжній науковій літературі як одна з 

найважливіших тем регіональної і міської економіки. Окремої уваги в зазначеній проблематиці заслуговує дослідження 

атрибутів конкурентоспроможності міст та регіонів. 

Наприклад, у своїх дослідженнях присвячених детермінації міської конкурентоспроможності американські 

дослідники П.К. Кресл і Г. Гапперт, одними з перших, виділяють шість основних атрибутів конкурентоспроможності міста, а 

саме: 

• створення нових високопродуктивних, високооплачуваних робочих місць; 

• підвищення екологічності вироблених товарів і послуг; 

• збільшення в загальному обсязі випуску частки товарів і послуг з бажаними характеристиками (наприклад, 

високотехнологічних, з високою еластичністю попиту за доходом і т.д.); 

• забезпечення максимально можливої зайнятості; 

• посилення спеціалізації на перспективних видах економічної діяльності; 

• підвищення позицій в ієрархії міст [1]. 

Через 20 років після публікації їх досліджень, експерти Всесвітнього економічного форуму демонструють більш 

широке розуміння суті конкурентоспроможності міста та виділяють чотири групи її елементів (табл. 1) [2]. 

 

Таблиця 1 

Елемент конкурентоспроможності Характеристика 

Інституції (механізми управління і рамки 

прийняття рішень) 

Лідерство, політична воля до змін і стратегічне бачення 

перспектив розвитку.  

Комплексність і ефективність нормативно-правової бази, органів 

і механізмів регулювання. 

Спрямованість регулювання на простоту і зручність для 

основних груп стейкхолдерів.  

Децентралізація, координація та колаборація (кооперація в сфері 

інтелектуальної діяльності).  

Своєчасне використання шансів і «вікон можливостей». 

Розробка власної зовнішньоекономічної стратегії. 

Політика та регулювання ділового 

середовища 

Отримання правильних основ - стабільність і розсудливість 

макроекономічної політики, ефективне та просте оподаткування, 

гнучкий ринок праці, відкритість для торгівлі та прямих 

іноземних інвестицій, просте та прозоре внутрішнє 

підприємницьке регулювання, мережа безпеки, що захищає 

найбільш вразливих - це первинні кроки для гарної державної 

політики.  

Розробка власної зовнішньоекономічної політики міста. 

Жорсткі зв’язки (матеріальне середовище та 

інфраструктура) 

Поєднання планових і природних (еволюційних) змін у 

містобудівній політиці. 

Відсутність значних інфраструктурних «розривів» території. 

Висока щільність населення і спротив «розповзанню» міста. 

Використання загальноміських інформаційних систем в 

управлінні інфраструктурою. 

М’які зв’язки (соціальний капітал)  Визнання соціального капіталу ключовим ресурсом міста в 

епоху економіки знань і його стратегічне регулювання. 

Освітня система міста є фундаментом розвитку його соціального 

капіталу. 

Широке застосування електронних форм взаємодії місцевих 

органів влади з населенням і бізнесом. 

Неухильний стратегічний акцент на зростанні якості життя в 

місті і комфортності міського середовища для різних груп 

стейкхолдерів. 

Швидке навчання на помилкових рішеннях в сфері регулювання 

розвитку соціального капіталу. 

 

Наразі конкурентоспроможність регіонів та міст визначається на основі великої кількості факторів, що мають 

тенденцію до зростання та варіативності. На підставі дослідження та варіювання атрибутів регіональної 

конкурентоспроможності ряд організацій та установ створили індекси, які спрямовані на визначення найбільш успішних 
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регіонів та міст [3]. Враховуючи існуючі тренди щодо аналізу рівня розвитку територій можна спрогнозувати подальший 

інтерес щодо теоретичного дослідження атрибутів їх конкурентоспроможності, що водночас знайде відображення в 

практичній площині. 
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 SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATIONS AS A MAIN FACTORS OF MODERN 

INFORMATION DEVELOPMENT 
 

Information and communication theories became a major driver of the economic development of countries in a global world. 

Information component plays the key role in building of competitive potential of countries and development of international relations. 

At the national level, a development of innovative technologies enables the countries to take higher ranking positions by the level of 

progress of information and communication technologies. The assessment is carried out using a number of indicators, calculated with 

the respective index system and applied for analysis of problem areas in politics as well as for monitoring of progress in the field of 

innovative technologies introduction. 

Multiple studies demonstrate that there is a link between development of ICT and economic prosperity. Large-scale 

deployment of high-speed communication and Internet technologies is a catalyst for ICT development. It produces a multiplier effect 

on other sectors of national economy, facilitates acceleration of technological progress and growth of GDP. Thus, development of ICT 

is one of the strategical steps towards modernization of the economy.  

Information infrastructure of the country has to provide opportunity for realization of intellectual potential in the form of 

innovations. The parameters, characterizing the innovative process, include access to information resources, formation of information 

infrastructure and training of personnel to work in conditions of global information society. The experience of foreign countries shows 

that formation of information infrastructure and access to information resources is one of the key factors that affects creation and 

implementation of innovations in economy. At the national level a development of innovative technologies enables a country to take 

higher ranking positions by the level of information and communication technology development. 

Networked Readiness Index (NRI) is a composite indicator, characterizing the level of information and communication 

technologies progress in countries throughout the world. NRI is a globally accepted measure in determining the influence of ICT on 

an economy as a whole. NRI helped policymakers and relevant stakeholders to track their economies’ strengths and weaknesses as 

well as their progress over time. However, the equal-weight framework of the NRI methodology has been an issue of controversy. 

Therefore, based on the analysis of publicly available data, it has been established that the countries can be divided into three 

groups by the level of informatization of the world economic development. The first level - the countries with sustainable 

development. For the period of 2012-2016 24 countries were steadily related to this cluster, plus the United Arab Emirates, Estonia 

and Qatar, which joined them in 2013. These are the first 27 countries of NRI rating. The second level – the countries with moderate 

informatization development. For the period of 2012-2016 it steadily included 45 countries. Besides, still in 2014 Malta moved to the 

first level, but it’s already in 2015 that this country returned to the second level. There also were 17 countries, which left the group 

during the period of 2012-2016 and thereafter returned to it or moved to the third level. Now 63 countries are related to the second 

level of informatization. The third level – the countries, which are the most backward by the level of informatization. It is 43 

countries, which are steadily related to the third level, and 18 countries, which were related to the second level in the period of 2012-

2016. Totally we have reviewed 151 countries.  

Before 2012 the countries’ rating by NRI covers the period from 2001 to 2011. However, due to advancement of the 

methodology for calculation of the Networked Readiness Index over the above-stated period and larger dispersion of countries’ 

coverage than for the last years, it is not expedient to determine the level of informatization of the world economic development in 

such a way.   

The results presented enable us to approach informatization of the world economic development comprehensively: in dynamics 

by groups of countries. It allows singling out the countries with sustainable level of informatization of the world economic 

development. Although, it is more expedient to study the countries, which moved from one level to another one during the period 

under review. Perspectives of further studies in the above-stated direction consist in search of the factors, which enable the countries’ 

transition to the higher level of informatization of the world economic development.  
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