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ВСТУП
Кінець XX — початок XXI століття знаме�

нується зміною парадигми регіонального еко�
номічного розвитку й регіональної політики.
На зміну традиційним теоріям регіонального
розвитку приходять концепції міжрегіональної
конкуренції, глобально орієнтованої регіо�
нальної політики, транснаціональної інтеграції.
Сутність нової парадигми чітко сформульова�
на А.Г. Гранбергом: "Наше ключевое слово —
регион, наше мировоззрение — мир регионов,
наши главные идеи — устойчивое развитие, ре�
гионализм и интеграция" [1].

Тема конкурентоспроможності територіаль�
них одиниць стає все більш актуальною в науко�
вих колах і серед практиків регіонального управ�
ління. Адже однією з найбільш впливових складо�
вих конкурентоспроможності країни є рівень кон�
курентоспроможності її регіонів. На сьогоднішній
день не кожен регіон України має необхідну ре�
сурсну базу та ефективну управлінську структу�
ру, що негативно вливає на його здатність до ста�
лого економічного зростання. Використання кон�
курентних переваг дозволяє регіонам не лише
зміцнювати власний конкурентний статус, а й
сприяти підвищенню рівня конкурентоспромож�
ності економіки країни на зовнішніх ринках. Тому
необхідність визначення конкурентних переваг
розвитку регіону є першочерговим завданням при
формуванні стратегії регіонального розвитку.

Багато країн нині створюють самостійні дос�
лідницькі центри для розробки та реалізації ефек�
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тивної системи оцінки конкурентних переваг ре�
гіонів. Наприклад, в США діє Рада конкурентос�
проможності (Council on Competitiveness), основ�
ною метою якої є створення аналітичної, мето�
дологічної та практичної бази для забезпечення
високого рівня конкурентоспроможності амери�
канської економіки на світовому ринку. В Україні
також створено Раду конкурентоспроможності,
метою якої є налагодження діалогу між наукою,
освітою, бізнесом, владою, неурядовими органі�
заціями для підвищення ідеї конкурентоспро�
можності в державі.

Проблемі оцінки конкурентоспроможності
регіонів присвячені праці численних вчених�
економістів. Зокрема, таких як Л. Антонюк,
В. Базилевич, П. Бєлєнький, Є. Бойко, З. Бори�
сенко, П. Бубенко, В. Василенко, Б. Данилишин,
М. Долішній, С. Дорогунцов, А. Юданов та
інших.

Проте, на нашу думку, дане питання потре�
бує подальшого вивчення в зв'язку з тим, що
сучасні умови ринкової економіки вимагають
нових підходів і методів оцінки конкурентних
переваг регіонів.

Мета дослідження — проаналізувати деякі
підходи щодо оцінки конкурентоспроможності
регіонів, ідентифікувати та узагальнити основні
критерії, що використовуються при цьому.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті використано загальні та спеціальні

методи: теоретичного пізнання — для дослід�
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ження природи явищ конкуренції та конкурен�
тоспроможності; абстрактно�логічний — для
теоретичних узагальнень і формулювання вис�
новків; систематизації та класифікації — для
розробки класифікації рівнів конкуренції й
конкурентоспроможності та методик оцінки
конкурентних переваг регіонів за характерни�
ми ознаками; наукового порівняння — для по�
рівняння вітчизняних і зарубіжних підходів
щодо оцінки конкурентоспроможності регі�
онів; узагальнення — для визначення основних
критеріїв, що при цьому використовуються.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Як економічна категорія конкуренція — це

економічна боротьба, суперництво між відок�
ремленими виробниками продукції, робіт, по�
слуг щодо задоволення своїх інтересів, пов'я�
заних з продажем цієї продукції, виконаних
робіт, наданням послуг одним і тим же спожи�
вачам [2]. Відповідно, конкурентоспромож�
ність — це властивість об'єкта, що характери�
зується рівнем реального чи потенційного за�
доволення ним конкретної потреби у по�
рівнянні з аналогічними об'єктами, представле�
ними на даному ринку [3,4].

Таким чином, можна розуміти конкуренто�
спроможність як зумовлену економічними, соц�
іальними і політичними факторами позицію краї�
ни або товаровиробника на внутрішньому і зовн�
ішньому ринках, що за умов відкритої економіки
може визначатися і як здатність країни (фірми)
протистояти міжнародній конкуренції на власно�
му ринку і ринках інших країн.

Взявши за основу наведене визначення, під

конкурентоспроможністю
регіону слід розуміти його
здатність в умовах глобаль�
ної конкуренції стимулюва�
ти підвищення продуктив�
ності виробництва та рівня
життя місцевого населення і
відповідно забезпечувати
високий конкурентний ста�
тус у геоекономічному про�
сторі в довгостроковій пер�
спективі.

Регіональну конкурен�
тоспроможність можна роз�
глядати й у відповідності до
визначення національної
конкурентоспроможності,
як можливість регіону за
умови вільного і справедли�
вого ринку виробляти това�
ри і послуги, які відповіда�

ють вимогам як національного, так і світового
ринків при одночасному збереженні або
збільшенні реальних доходів громадян.

Розрізняють певні рівні конкуренції та кон�
курентоспроможності регіонів (рис. 1). На
кожному з цих рівнів можуть використовува�
тись різні критерії для оцінки конкурентоспро�
можності. Для оцінки конкурентних позицій
регіонів широко використовуються системи
методів на мікро� й макрорівнях.

Всесвітньо відомими є рейтинги конкурен�
тоспроможності макрорівня: індекс глобальної
конкурентоспроможності Всесвітнього еконо�
мічного форуму (Global Competitiveness Index;
World Economic Forum), індекс світової конку�
рентоспроможності від Інституту розвитку
менеджменту (Institute for Management De�
velopment), розгалужена система рейтингів від
Світового Банку (наприклад, рейтинг якості
бізнес�середовища Doing Business).

Серед методик оцінки конкурентоспро�
можності на мікрорівні слід виокремити роз�
робки Майкла Портера [5; 6]. Ним у 90�х роках
XX ст. була започаткована парадигма регіо�
нальної конкуренції, що випливала із глобаль�
ної стратегії конкурентних переваг країн. Він
досить чітко сформулював ідею внутрішнього
благополуччя регіону, яке, на його думку, зна�
ходиться у великій залежності від продуктив�
ності праці у галузях спеціалізації, які властиві
регіону. Важливими передумовами підвищення
регіональної конкуренції М. Портер вважає на�
явність високих технологій (технологій висо�
ких можливостей), якість сфери послуг (сервіс,
транспортна інфраструктура, освіта тощо),
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Рис. 1. Рівні конкуренції та конкурентоспроможності регіонів
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підтримуючу діяльність
уряду (національного та
місцевого) та інші менш
значущі чинники, су�
купність яких визначає
соціально�економічне
зростання регіонів, під�
вищення їх конкуренто�
спроможності.

М. Портер також є ав�
тором індексу конкурен�
тоспроможності бізнесу
(Business Competitiveness
Index), який протягом де�
кількох років входив до
складу Звіту про глобаль�
ну конкурентоспро�
можність (щорічна публі�
кація Всесвітнього еконо�
мічного форуму).

Вагомим внеском у
напрямі розробки єдиної
міжнаціональної системи
оцінки регіональної кон�
курентоспроможності є
розробки Асоціації Ро�
берта Хагінса (Huggins
Associates). Ця методика
активно використовуєть�
ся для оцінки конкурен�
тоспроможності регіонів Великої Британії,
Європейського Союзу та інтелектуальної кон�
курентоспроможності найвпливовіших регіо�
нальних систем у всьому світі. Аналогічні дос�
лідження проводяться в інших країнах світу
(США, Швеції, Росії).

Розробки дослідників Huggins Associates се�
ред індексів регіональної конкурентоспромож�
ності набули глобального характеру. Зокрема,
це World Knowledge Competitiveness Index
(WKCI), за яким оцінюються конкурентні по�
зиції 145 регіонів світу (63 із Північної Амери�
ки, 54 з Європи, 28 з Азії та Океанії). Особливість
даного аналізу — виокремлення тих регіонів, які
досягли найвищих результатів у своїй еко�
номічній діяльності (головний критерій — ВВП
на душу населення в регіоні). Основний акцент
у структурі WKCI ставиться на оцінку регіональ�
ного інтелектуального потенціалу (людських та
інтелектуальних ресурсів, стійкості системи на�
уки й освіти). За результатами аналізу 2010 року,
серед 10 регіонів — лідерів 8 позицій зайняли
регіони США, 1 — Швеції, 1 — Японії. Ці резуль�
тати свідчать про значне випередження інтелек�
туального розвитку регіонів США порівняно з
європейськими регіонами (регіони ЄС отрима�

ли 11 позицій серед перших 50 регіонів —
лідерів). У зв'язку з цим для регіонів ЄС реалі�
зація розробленої стратегії Європа — 2020 стає
основою підвищення рівня конкурентоспро�
можності на світових ринках за рахунок
зміцнення та розвитку інтелектуальної складо�
вої конкурентних переваг [7].

Крім того, вирізняють ще низку методик
оцінки конкурентних позицій регіонів, що зас�
тосовуються вченими сьогодення різних країн
світу (табл. 1).

Окрім розглянутих методик, у сучасній
світовій практиці застосовується сукупність
індикаторів та оцінок для аналізу конкурентних
переваг національних регіонів. Наявні методи�
ки класифікують для того, щоб можна було оц�
інити характерні риси й особливості кожного з
методів оцінки. Розрізняють найбільш значущі
класифікаційні ознаки різних методик оцінки
конкурентних переваг регіонів (табл. 2). Загалом
вибір того чи іншого методу зумовлюється ме�
тою аналізу, що визначає кількість та характер
індикаторів для розрахунку інтегрального по�
казника, формує систему факторів, які будуть
враховуватись при аналізі й певною мірою впли�
ває на структуру первинної інформації.
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Таблиця 1. Зарубіжні підходи щодо оцінки
 конкурентоспроможності регіонів
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Вітчизняні дослідники [8; 9; 10; 11] при здійс�
ненні оцінки конкурентоспроможності регіо�
ну виділяють такі критерії:

— наявність достатньої кількості праце�
здатного населення та висококваліфікованої
робочої сили;

— ефективність використання наявних у
регіоні ресурсів;

— інтенсивність залучення внутрішніх та
зовнішніх інвестицій;

— конкурентоспроможність продукції під�
приємств регіону;

— рівень розвитку ринкової та соціальної
інфраструктури;

— рівень розвитку інфраструктури, що об�
слуговує зовнішньоекономічну діяльність;

— наявність у регіоні зовнішньоорієнтова�
них підприємств та рівень їх розвитку;

— законодавча база зовнішньоекономічної
діяльності країни;

— законодавча база інвестиційної та інно�
ваційної діяльності країни.

Останні чотири позиції безпосередньо сто�
суються міжнародної конкурентоспромож�
ності регіонів.

Такою, що заслуговує на увагу, є структу�
ра інтегрального індексу регіональної конку�
рентоспроможності, яка грунтується на на�
ступних групах показників:

1) основні макроекономічні показники рег�
іональної економіки (ВВП на душу населення,
загальний рівень продуктивності, рівень безро�
біття, рівень інфляції, рівень надходження інве�
стицій в регіон);

2) показники розвитку інновацій (кількість
зареєстрованих патентів, доля високотехноло�
гічного сектора в регіональній доданій вартості,

питома вага фірм, що впро�
ваджували інновації, в за�
гальній кількості підпри�
ємств);

3) показники розвитку
інтелектуального потенціа�
лу (оцінка якості системи
початкової, середньої та
вищої освіти, кількість нау�
ковців у загальній структурі
економічно активного насе�
лення, рівень зайнятості за
галузями економіки, рівень
фінансування наукових
досліджень);

4) показники розвитку
інфраструктури та міжрегіо�
нальних зв'язків (транспорт,
телекомунікації, фінансові

установи, рівень інформатизації, рівень розвит�
ку міжрегіональної та міжнародної торгівлі).

Вагові коефіцієнти кожної групи даної ме�
тодики знаходять шляхом проведення фактор�
ного аналізу, який застосовується у більшості
наведених вище індексів регіональної конку�
рентоспроможності. За умови збору достат�
нього статистичного матеріалу за вказаними
показниками подібна методика дає можливість
оцінити конкурентні позиції не тільки глобалі�
зованих регіонів, а й менш розвинутих регіо�
нальних економік.

Ще однією ефективною методикою оцінки
конкурентних позицій регіону є ретельний рет�
роспективний аналіз соціально�економічного
розвитку регіону, в основі якого — комплекс�
ний SWOТ�аналіз.

SWOТ�аналіз є важливим аналітичним ін�
струментом для вибору оптимальної стратегії і
прийняття ефективних управлінських рішень, які
забезпечили б сильну та надійну позицію, а також
його конкурентні переваги. SWOТ�аналіз є осно�
вою для формування стратегії розвитку регіону з
урахуванням впливу зовнішнього і внутрішнього
середовища. Він дозволяє визначити негативні й
позитивні фактори, що впливають на діяльність
регіону як і зовні, так і з середини, допомагає пра�
вильно оцінити можливості, які відкриваються
перед регіоном у майбутньому [12].

Методика проведення SWOТ� аналізу регі�
ону включає наступні кроки.

1. Визначення групи експертів, до якої має
бути включені провідні фахівці, науковці, гро�
мадські діячі тощо. Група експертів має налічу�
вати не менш ніж 10 осіб.

2. Здійснення комплексного аналізу розвит�
ку регіону за 5—7 років за такими складовими:
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Таблиця 2. Ознаки, за якими класифікуються методики оцінки
конкурентних переваг регіонів у сучасній світовій практиці
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— природно�ресурсний потенціал регіону;
— економічний розвиток;
— соціального розвиток;
— екологічне становище в регіоні.
3. Визначення можливостей і загроз на ос�

нові дослідження зовнішнього середовища.
4. Формування матриці SWOТ�аналізу для

кожного зі складових розвитку регіону з ура�
хуванням сильних, слабких сторін, можливос�
тей і загроз.

Результатом SWOТ�аналізу є формулюван�
ня чотирьох альтернатив розвитку регіону, з
урахуванням сильних, слабих сторін, можливо�
стей і загроз, що притаманні даному регіону.
Слід зазначити, що SWOТ�аналіз має певні не�
доліки, які доцільно враховувати в процесі оц�
інки, а саме: необхідність збору і обробки ве�
ликого масиву інформації; ризик неврахуван�
ня привабливих можливостей; необхідності
оцінки деяких напрямів за якісними критерія�
ми; певний рівень суб'єктивізму в оцінках екс�
пертів; невеликий строк користування резуль�
татами аналізу через мінливість зовнішнього
середовища. Проте, незважаючи на певні недо�
ліки, SWOТ�аналіз надає можливість виявити
конкурентні переваги територіальної одиниці,
а також загрози для його подальшого розвит�
ку, що обов'язково має враховуватись при фор�
муванні стратегії розвитку регіону.

ВИСНОВКИ
Таким чином, конкурентоспроможність ре�

гіонів характеризується міжрегіональними
відмінностями за рівнем інноваційного розвит�
ку, надходженнями іноземних інвестицій, роз�
витком малого та середнього підприємництва,
розвитком інфраструктури, наявністю кваліфі�
кованих кадрів, рівням продуктивності праці та
зайнятості тощо. Крім того, важливу роль у
підвищенні конкурентоспроможності регіону
відіграє регіональне управління, ефективність
якого, крім закріплених загальних компетенцій,
визначається системою організації праці, кад�
ровою політикою, організацією підготовки,
підвищення кваліфікації державних службовців,
матеріально�технічним забезпеченням.

Важливою ознакою сьогодення є те, що ре�
гіони та інші локальні утворення перетворюють�
ся на самостійних гравців світового ринку. Ок�
ремі регіони певних держав, що володіють не
тільки потужною ресурсною базою, а й ефектив�
ною системою управління, гідно представляють
свої країни на міжнародному рівні. Проте нині
далеко не кожен регіон України має необхідну
ресурсну базу та ефективну управлінську струк�
туру і, як наслідок, такий регіон може характе�

ризуватись низькою конкурентоспроможністю
навіть порівняно з сусідніми регіонами, не ка�
жучи вже про міжнародний рівень.

Проведений аналіз свідчить, що сучасна оцін�
ка конкурентоспроможності регіонів можлива з
урахуванням конкретних умов розвитку регіонів.
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