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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНУ ЯК ЦІЛЬОВИЙ ОРІЄНТИР СТРАТЕГІЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 
 

У статті  розглянуті сучасні теоретичні підходи до визначення регіональної конкурентоспроможності. 

Проведено аналіз наукових думок щодо концептуальної сутності конкурентоспроможності регіонів. Наведено 

класифікацію факторів регіональної конкурентоспроможності. Розкрито види регіональних переваг та їх 

вплив на формування конкурентоспроможності регіону. Запропоновано класифікацію регіональної конкуренто-

спроможності за видами. 
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Постановка проблеми. Вдосконалення 

ринкових відносин в Україні відбувається в умо-

вах активізації конкуренції між регіонами дер-

жави за інноваційні, фінансові, людські, інфор-

маційні та інші види ресурсів, які забезпечують 

соціально-економічний розвиток території. Пе-

реваги у конкурентному середовищі отримує той 

регіон, який сформував стратегічний  потенціал і 

забезпечив його ефективне використання. Стра-

тегічний потенціал базується головним чином на 

впровадженні сучасних інновацій і розвитку еко-

номіки знань при динамічному, збалансованому 

та раціональному використанні регіональних 

ресурсів і можливостей. Разом з традиційними 

напрямами регіонального розвитку дедалі біль-

шого значення набувають механізми стратегіч-

ного управління соціально-економічним розвит-

ком, впровадження адекватних сучасним викли-

кам форм і методів управління, спрямованих на 

активізацію стратегічного потенціалу регіону. 

Саме стратегічний потенціал, його фор-

мування й ефективне використання залежать від 

складності та високої турбулентності процесів, 

які відбуваються всередині регіональної соціаль-

но-економічної системи та в її зовнішньому ото-

ченні. Класичні методи управління регіоном у 

сучасних умовах не забезпечують  сталого 

соціально-економічного розвитку, гальмують 

створення конкурентних переваг, досягнення 

високого рівня життя населення, не гарантують 

привабливості регіону для бізнесу, рекреації.  

Тому питання формування і вдосконален-

ня конкурентоспроможності регіону як однієї з  
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основних складових соціально-економічного роз-

витку території є особливо актуальними і вима-

гають всебічного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Над теоретичними основами конкурентоспро-

можності  та її місцем в системі розвитку регіо-

нів працювало багато вітчизняних та зарубіжних 

вчених, зокрема В.Семиноженко, Б. Кваснюка,  

В. Геєць, С.Романюк, В.Безугла, Л. Шаповал, 

М.Портер та інші, однак повною мірою не дослі-

джено значення конкурентоспроможності як го-

ловної складової стратегічного потенціалу соціа-

льно-економічного розвитку регіону.   

Постановка завдання. Метою цієї статті є 

висвітлення та вдосконалення підходів та факто-

рів, що впливають на конкурентоспроможність 

регіонів. Головним завданням статті є теоретич-

не дослідження питань, пов’язаних  з забезпе-

ченням конкурентоспроможності як основопо-

ложної складової стратегічного потенціалу соці-

ально-економічного розвитку регіону. 

Предметом дослідження є проблеми 

управління регіональним соціально-економічним 

розвитком з метою забезпечення високого ступе-

ня конкурентоспроможності регіону. 

Результати дослідження. Реалії сучасного 

швидкозмінного світу викликають появу нових 

форм та вдосконалення змісту існуючих еконо-

мічних, соціальних, політичних відносин між 

країнами та в межах країн – між регіонами. Регі-

они ставлять цілі соціально-економічного роз-

витку регіону все вищого порядку, а для форму-

вання стратегічного потенціалу, який забезпе-

чить реалізацію цих цілей, все активніше всту-

пають між собою у конкурентну боротьбу за фі-

нансові, підприємницькі, трудові, інноваційні, 

інформаційні та інші види ресурсів. Все це з вра-

хуванням посилення впливу ускладненого на-

вколишнього середовища викликає увагу до за-

безпечення конкурентоспроможності регіону, до 

формування конкурентних переваг, що створю-

ють соціально-економічний, інституціональний, 

культурно-етнічний базис розвитку регіону. 

mailto:falcon85@citromail.hu
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Регіон рекомендовано розглядати як орга-

нізаційну систему, в якій зовнішнє середовище 

відіграє з часом більшу роль, ніж внутрішнє, і 

характеризується невизначеністю, неповнотою 

інформації та викликами. 

З метою зменшення викликів зовнішнього 

середовища, а відповідно і ризики, в регіоні до-

цільно розробити систему стратегічного бачення 

соціально-економічного розвитку регіону, визна-

чити способи реалізації його цілей. Цілі повинні 

співвідноситися зі стратегічним потенціалом со-

ціально-економічного розвитку. 

Однак управління регіоном повинно бути 

сконцентровано не на реакції на зміни та викли-

ки навколишнього оточення чи внутрішнього 

середовища, а на більш активну діяльність керів-

ництва регіону. 

І, нарешті, регіон забезпечує головним чи-

ном не кількісне зростання соціально-

економічних параметрів розвитку регіону, а які-

сні зміни в межах соціально-економічної регіо-

нальної системи. 

Досліджуючи конкурентоспроможність 

регіону за змістовим наповненням, її можна 

представити як систему, до складу якої входять 

конкурентні переваги, фактори, які обумовлю-

ють конкурентні переваги та механізми, що доз-

воляють конкурентним перевагам бути ефектив-

ними та життєздатними. 

Складність визначення сутності конкурен-

тоспроможності регіону полягає в тому, що про-

сторова організація економіки у широкому розу-

мінні містить усі питання, пов’язані з поділом 

праці, розміщенням продуктивних сил, місцем 

регіону у загальнодержавному поділі праці, регі-

ональними відмінностями у економічних відно-

синах, регіональною соціально-економічною та 

екологічною політикою та іншими чинниками  

[6, с. 190]. Це, в свою чергу, обумовлює увагу як 

закордонних, так і вітчизняних дослідників до 

визначення теоретичних основ сутності конку-

рентоспроможності регіону, які надають практи-

кам важелі  управління регіонами.  

Поняття конкурентоспроможності знахо-

диться у центрі дискусії вітчизняних та закор-

донних дослідників вже доволі тривалий час , 

тому її ретельне дослідження дозволило виділити 

чотири підходи до визначення регіональної кон-

курентоспроможності: факторний, ресурсний, 

процесний та виробничий (рис. 1.). 

 

 

 

 
Рис. 1. Сучасні підходи до визначення регіональної конкурентоспроможності [6, с. 190] 

 
 
При першому підході головною складо-

вою регіональної конкурентоздатності висту-

пають фактори її формування. Конкурентос-

проможність регіону проявляється в його 

здатності забезпечити виробництво конкурен-

тоздатних товарів та послуг в умовах ефек-

тивного використання існуючих факторів ви-

робництва (економічного потенціалу), задіян-

ня існуючих та створення нових конкурентних 

переваг, зберігання або підвищення рівня 

життя при дотриманні міжнародних стан-

дартів. 

Однак, при дослідженні сутності конку-

рентоспроможності регіону, у межах факторного 

підходу виділено три основні групи факторів 

(рис. 2.), які забезпечують конкурентоспро-

можність регіону: кластери, інновації, інші фак-

тори. 

Підходи 

Факторний 

Ресурсний 
Процесний 

Виробничий 
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Рис. 2. Класифікація факторів регіональної конкурентоспроможності [1] 

 
Перша позиція базується на точці зору, що 

одним з найважливіших факторів, які створюють 

конкурентоспроможність, є наявність кластерів, 

функціонування яких створює  критичну масу 

саме тих переваг, які повинні забезпечити конку-

рентоспроможність регіону. Серед кластерів 

найбільше стратегічне навантаження мають ін-

новаційні кластери, які являють собою неформа-

льне об’єднання інноваційних компаній та під-

приємств, що формують інноваційну інфрастру-

ктуру, а також дослідницьких організацій, які 

діють в окремому секторі і географічному регіоні 

і покликані стимулювати інноваційну діяльність 

шляхом розширення та поглиблення інтенсивної 

взаємодії між контрагентами – учасниками клас-

тера. 

Друга  позиція базується на необхідності 

формування інноваційної системи для забезпе-

чення конкурентоспроможності регіону. Інно-

ваційна система повинна містити накопичені 

знання, інформацію, сучасні технології, що за-

безпечують життєздатність регіонів. Умовою 

забезпечення конкурентоспроможності регіону в 

даному випадку виступає критична маса знань, 

яка виражається у накопиченні технологічних та 

економічних можливостей і на цій основі відбу-

вається впровадження нововведень. Інновації не 

тільки створюють конкурентоспроможність, але і 

забезпечують її зберігання протягом  тривалого 

періоду часу. 

До третьої групи факторів, що забезпечу-

ють конкурентоздатність регіону, відноситься, 

безперечно, роль держави, яка формує конку-

рентні переваги шляхом спрямованої політики 

підтримки певних галузей, що розташовані в 

цьому регіоні. Доцільно до даної групи віднести і 

вплив економіко-географічного розташування, 

яке дає доступ до локальних ресурсів або формує 

можливості ефективної роботи транспортних 

коридорів. Не слід також забувати і про традиції, 

культурні чи соціальні аспекти, притаманні від-

повідному регіону. 

Іншими словами, ефективність стратегіч-

ного управління розвитком регіону залежить від 

дотримання певних груп принципів, однак кожна 

з них передбачає наявність стратегічного потен-

ціалу, тобто потенціалу, який дає можливість 

забезпечити соціально-економічний розвиток 

регіону та його довгострокову конкурентоспро-

можність.  

Ресурсний напрям розгляду сутності кон-

курентоспроможності на перший план висуває 

наявність тих чи інших джерел та ресурсів, які є 

необхідними для забезпечення життєздатності 

регіону та його розвитку. В основі цього прин-

ципу лежить концепція конкурентоспроможності 

країни, розроблена видатним американським 

економістом Майклом Портером, предметом якої 

виступають соціально-економічні процеси мезо-

рівня. Згідно з даною концепцією, конкуренто-

спроможність регіону – це продуктивність вико-

ристання регіональних ресурсів, в першу чергу 

праці та капіталу[7].  

Наукове обґрунтування процесного під-

ходу до визначення конкурентоспроможності 

передбачає не тільки наявність ресурсів, але й їх 

якісне використання в процесі управління 

соціально-економічним розвитком. За даним під-

ходом конкурентоспроможність регіону перед-

бачає його можливості  створювати кращі умови 

для розвитку, які базуються на здатності 

суб’єктів регіональних відносин – місцевих ор-

ганів влади, недержавних організацій, підпри-

ємств спільно формувати і реалізовувати страте-

гію розвитку, залучати до цього процесу кращі 

інтелектуальні, технічні, технологічні та інші 

ресурси та краще їх використовувати [4, с. 192]. 

Конкурентоспроможность регіону проявляється 

також у здатності кожної регіональної системи 

до визначення та ефективного використання 

своїх конкурентних переваг  на умовах самостій-

ності та самофінансування і в межах існуючого 

законодавства, з метою забезпечення сталого 

зростання показників економічної діяльності в 

розрахунку на душу населення та раціонального 

розміщення продуктивних сил [1].  

Схематично склад конкурентоспромож-

ності можна показати на рис. 3. 
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Рис. 3. Конкурентоспроможність регіону [1] 

 
 

 
 

При виробничому підході конкуренто-

спроможність регіону розкривається як здатність 

регіону в умовах вільної конкуренції виробляти 

товари чи послуги, які задовольняють вимоги 

ринку, реалізація яких збільшує благополуччя 

регіону, країни та її громадян. Іншими словами, 

конкурентоспроможність доцільно розглядати 

через визначення, що містить в собі три осново-

положних аспекти:  

 необхідність досягнення високого рівня 

життя населення (конкурентоспро-

можність на ринку праці або конкурен-

тоспроможність, яка забезпечена насе-

ленням); 

 ефективність функціонування госпо-

дарського механізму регіону (конкурен-

тоздатність на ринку товарів або конку-

рентоспроможність, яка забезпечується 

виробництвом); 

 інвестиційна привабливість (конкурен-

тоздатність на ринку капіталу або кон-

куренто-спроможність фінансів.  

Особливе місце посідає концепція сутності 

конкурентоспроможності Майкла Портера, який 

визначає, що конкурентоспроможність залежить 

від того, наскільки промисловість здатна до 

оновлення та модернізації. Вчений підкреслює, 

що інновації та новаторство повинні бути 

постійними [3].  

Для того, щоб регіональні суб’єкти були 

новаторами і впроваджували інновації, необхід-

но, щоб в регіоні існувало певне „поле гри”  

 

або„бриліант конкурентної переваги регіону”. 

Складовими даного поля виступають: 

1. Стан факторів виробництва. Мова йде 

про забезпеченість країни в цілому  та 

регіону зокрема такими факторам,  як 

кваліфікована робоча сила або інфра-

структура, яка необхідна для конкурен-

тоздатності даної галузі економіки. 

2.  Стан попиту. Сюди більшою мірою 

віднесено не розмір попиту, а його ха-

рактер та особливості, врахування яких 

приносить конкурентну перевагу і на 

зовнішньому ринку. 

3. Стан суміжних та допоміжних галузей, 
особливо їх конкурентоздатність на 

зовнішньому ринку. 

4. Стратегія, структура та конкуренція 

фірм. Йдеться про умови, що існують в 

регіоні, які визначають методи ство-

рення компаній, їх організацію та 

управління, а також характер конку-

ренції в межах регіону [2]. 

Кожна вершина „бриліанту конкурент-

ної переваги” впливає саме на ті суттєві фак-

тори, які впливають на конкурентоздатність: 

це і наявність ресурсів та кваліфікації, необ-

хідних для досягнення конкурентної переваги 

в певній галузі економіки; і інформація, яка 

визначає сприйняття ресурсів, можливостей, 

навиків, які є в розпорядженні; і цілі 

керівників, а також тиск, який вимагає 

здійснювати нововведення [2]. 

Якості 

регіону 

Впровадження 
Переваги 

регіону 

 

 

Конкурентоспроможність регіону 
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Таким чином, можна зробити висновок, 

що конкурентоспроможність регіону полягає у 

наявності певного виду переваг.  

Переваги бувають двох видів: 

 - порівняльні; 

 - конкурентні.  

 
Рис. 4. Види регіональних переваг [3] 

 

Порівняльні переваги проявляються, на-

приклад, у наявності традиційних видів ресурсів, 

методів керування, технологій, які також існують 

і у конкурентів, але даним регіоном використо-

вуються краще та ефективніше.  

Конкурентні переваги проявляються в 

унікальності і відсутності аналогів у конкурентів. 

За твердженням М. Портера, конкурентні пере-

ваги створюються інститутом світового класу, 

яким володіє регіон або країна  (а відповідно га-

лузь чи компанія)  і який створює унікальні та 

спеціалізовані фактори виробництва, що  

постійно модернізуються та вдосконалю- 

ються [2].  

Іншими словами, конкурентні переваги 

отримує той регіон, який постійно впроваджує 

новітні та унікальні технології, використовуючи 

при цьому принципово нові матеріали та пропо-

нуючи для суспільства нові види продукції чи 

послуг. 

Сучасна економічна наукова думка виді-

ляє твердження, що соціально-економічний 

розвиток регіону, а відповідно і його конку-

рентоспроможність, в сучасний період 

здійснюється під зростаючим впливом трьох 

головних факторів: 

- ринкового, який являє собою взаємопро-

никнення регіонального, національного та світо-

вого ринків; 

- конкурентного, який відображає дію по-

силення конкуренції на всіх перерахованих рин-

ках, особливо щодо  якості життя та інновацій; 

- виробничого, який відображає повільний 

перехід від фордизму до постфордизму як засобу 

організації виробництва і який передбачає заміну 

масового виробництва дрібносерійним, верти-

кальної організації праці – горизонтальною, 

низьку  індивідуальну  відповідальність – спів-

участю окремого індивіда у виробничому про-

цесі. 

Класифікація видів регіональної конкурен-

тоспроможності, яка випливає з результатів до-

слідження, проведена за такими ознаками:  

– за видами управління (регіональна кон-

курентоспроможність поділяється на стратегічну 

та поточну);  

– за сферою діяльності (виокремлено 

економічну, соціальну та екологічну конкуренто-

спроможності регіону); 

– за масштабом охоплення факторів 

(виділено універсальну, спеціалізовану, специ-

фічну та сегментарну конкурентоспроможності). 

Переваги регіону 

Порівняльні  Конкурентні 

Р
а
ц
іо
н
а
л
ь
н
е
 в
и
к
о
р
и
с
т
а
н
н
я
 р
е
с
у
р
с
ів

 

Е
ф
е
к
т
и
в
н
е
 в
и
р
о
б
н
и
ц
т
в
о
 т
р
а
д
и
ц
ій
-

н
и
х
 в
и
д
ів
 т
о
в
а
р
ів
, 
п
о
с
л
у
г 

Ін
н
о
в
а
ц
ії

 

У
н
ік
а
л
ь
н
и
й
 к
а
д
р
о
в
и
й
 п
о
т
е
н
ц
іа
л

 

У
н
ік
а
л
ь
н
і 
т
е
х
н
о
л
о
гі
ї 

Ін
ш
і 

Ін
ш
і 



Серія "Економіка". Випуск 1 (45). Т.3 

 

150 

 
 

Рис. 5. Види конкурентоспроможності регіону [авторська розробка] 

 
Однак  особливо актуальним є досвід ре-

гіонів тих країн, які домінують на ринках ви-

соких технологій. Беручи до уваги цей досвід, 

можна виділити два постулати, на яких базу-

ється забезпечення регіональної конкурентосп-

роможності:  

- в умовах сьогодення, наука та інновації 

виступають не тільки як фундамент і одночасно 

інструмент підвищення конкурентоспроможності 

та безпеки, але й як базовий елемент суспільства 

нового типу, заснованого на знаннях. На прак-

тиці в країнах, які є технологічними лідерами, 

використовуються теоретичні висновки та кон-

цепції національних інноваційних систем  

[5, с. 37].  

- завоювання та отримання позицій на 

ринках високотехнологічних видів продукції 

забезпечується у конкурентній боротьбі, в 

якій перевагами виступають не тільки і не 

стільки ціни на продукцію, як її споживчі вла-

стивості, якість та екологічність, вдоскона-

лення яких неможливо без регулярної опори 

на інновації [5, с. 37]. 

Висновки. В умовах сьогодення соціаль-

но-еконо-мічний розвиток будь-якої території 

залежить в першу чергу від її інвестиційної при-

вабливості та довготривалої конкурентоспромо-

жності. Ретельне дослідження поняття конкурен-

тоспромож-ності регіону дозволило зробити вис-

новок, що за змістовим наповненням конкурен-

тоспроможність може бути представлена як си-

стема, до складу якої входять конкурентні пере-

ваги, фактори, які обумовлюють конкурентні 

переваги та механізми, що дозволяють конку-

рентним перевагам бути ефективними та жит-

тєздатними.  

Проведений аналіз дозволяє зробити ви-

сновок, що питання дослідження факторів, які  

обумовлюють конкурентоспроможність регіо-

нів, є актуальними і до сьогодні. Найбільш 

важливими є ті фактори виробництва, які сто-

суються здійснення безперервних та великих 

за обсягами інвестицій і які є спеціалізовани-

ми. Наявність таких базових факторів вироб-

ництва, як загальні трудові ресурси регіону та 

місцеві джерела сировини, не є  перевагою  у 
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тих видах діяльності, які потребують інтенси-

вного втілення знань. Для того, щоб забезпе-

чувати створення конкурентної переваги, фак-

тор виробництва повинен бути високо 

спеціалізованим, пристосованим для задово-

лення конкретних потреб відповідної галузі. 

Досягнення успіху регіонами у відповідних 

галузях економіки залежить від того, наскіль-

ки вдало вони створюють фактори вироб-

ництва.  

Сучасні парадигми регіональної конкурен-

тоспроможності дозволяють зробити висновок, 

що конкурентоспроможність регіону полягає не 

тільки у наявності певного виду переваг, але і в 

організації процесу їх використання. Доведено, 

що переваги бувають двох видів – порівняльні та 

конкурентні, при цьому останні випливають з 

унікальності потенціалу регіону та впровадження 

сучасних методів управління регіональною соці-

ально-економічною системою.  
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