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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах глобалізації економіки все більш

актуальними стають питання, пов'язані із за-
безпеченням макро- та мікроекономічної кон-
курентоспроможності економіки. Все чіткіше
відслідковуються ознаки загострення конку-
ренції на світовому рівні, де кожна із країн на-
магається забезпечити розвиток національної
економіки. Проблеми досягнення та підвищен-
ня рівня конкурентоспроможності торкають-
ся і України. Формування державності Украї-
ни зумовило нагальну потребу створення мо-
делі високо конкурентної економіки на світовій
арені. Це може бути досягнуте на основі забез-
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печення належного рівня конкурентоспромож-
ності її регіональних соціально-економічних
систем як єдиного цілого держави.

Розвиток регіонів в умовах ринку вимагає
постійного переоцінювання функцій і стану
кожної регіональної соціально-економічної
системи як складової системи існування еко-
номічного простору, в умовах якого мають
прийматися рішення щодо забезпечення умов
їх стійкого розвитку. Одночасно слід зважати
на певні явища і процеси, що обумовлюють
трансформацію характерної поведінки регіо-
нальних управлінських структур. Ринок як за-
міна галузевій спеціалізації, жорсткої регла-
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ментації процесів інвестування та бюджетних і
фінансових процесів обумовлює спроби кож-
ного суб'єкта певного регіону держави до са-
моствердження, до вибору економічної струк-
турної побудови, спроможної забезпечити
його надійний стан в умовах ринку. Будь-які
рішення, що пов'язані із взаємодією між регіо-
нами, оцінюються за рівнем економічних вигод
та можливості досягти фінансово-бюджетно-
го стабільного стану, а також реалізації стра-
тегічних задач регіонального розвитку соціаль-
но-економічного та екологічного характеру.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження регіональної

конкурентоспроможності харчових підпри-
ємств як економічне явище та її складові еле-
менти, бази формування та напрямів підвищен-
ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню процесів формування ме-
ханізмів підвищення рівня конкурентоспро-
можності харчових підприємств та їх регіо-
нальної конкурентоспроможності присвячені
наукові праці відомих вчених: Г. Азоєва, В. Ба-
зилевич, З. Борисенко, В. Василенка, З. Гера-
симчук, Б. Данилишина, Я. Жаліло, С. Злупка,
Б. Кваснюка, В. Копитко, Н. Мікули, А. Сухо-
рукова, О. Шнипко, Ф. Фатхутдінова, А. Юда-
нова та ін.

У роботах зазначених авторів закладено
теоретико-методологічне підгрунтя дослід-
ження проблем регіональної конкурентоспро-
можності. Проте низка проблем, що пов'язані
зі створенням механізмів підвищення рівня ре-
гіональної конкурентоспроможності, зали-
шається невирішеними, що обумовлює потре-
бу подальшого поглибленого дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як економічне явище конкурентоспро-

можність являє собою процес складного, бага-
торівневого та суперечливого характеру, що
поєднує суб'єктні та об'єктні, характеристики
суспільних відносин. На наш погляд, найваж-
ливішою є та ознака регіональної конкурен-
тоспроможності, яка проявляється як імпульс
розвитку економіки. Дану ознаку визначено
Й. Шумпетертом, який наділив її властивостя-
ми мутації, що "безупинно революціонізує
економічну структурну побудову і створює
нову". У даному визначенні конкурентоспро-
можність регіону трансформується у динаміч-
но-безперервний процес творчого перетворен-
ня, постійних змін, оновлення і формування

нових структурних ознак економічної системи,
стимулюючи одночасне її еволюціонування. На
всіх послідовних історичних етапах конкурен-
тоздатність економічних систем, відчуваючи
вплив еволюційного процесу, об'єктивно зу-
мовлює розвиток виробничих відносин і про-
дуктивних сил, науково-технічний прогрес,
підвищення продуктивності праці, персоніфі-
коване накопичення фінансового капіталу,
розширення матеріального та ринкового ін-
фраструктурного забезпечення.

Регіональна конкурентоспроможність як
економічне явище у вітчизняній економічній
науці розроблене і систематизоване ще недо-
статньо. Його наукове осмислення формує
складність і схожість змісту категорії "регіо-
нальна конкурентоспроможність", її набли-
женість до категорії "ефективність": дуже час-
то вони досліджуються як однопланові, проте
перша відбиває в собі складний характер взає-
мозв'язків між суб'єктами господарювання —
окремих корпорацій, фірм, галузевих об'єднань
та комплексів національного масштабу. Варто
також зазначити, що у вітчизняному економі-
чному понятійному інструментарії раніше був
відсутній термін "регіональна конкурентоспро-
можність".

Учасниками ринкових процесів є всі су-
б'єкти держави, інтереси котрих перетинають-
ся, сприяючи тим самим формуванню конку-
рентного середовища. Зміцнює свої позиції в
цьому середовищі регіональна соціально-еко-
номічна система, якій притаманні найбільш
надійні конкурентні переваги, які зумовлюють
сприятливі умови для ефективного господарю-
вання. У цьому випадку регіон набуває прева-
люючого стану в ринковому просторі, що доз-
воляє йому максимізувати вигоди для розвит-
ку продуктивних сил і територіальної органі-
зації господарства.

Парадигма конкуренції між регіонами має
враховувати оцінку всіх конкурентних переваг
соціально-економічної системи, потенційні
можливості перспективного використання цих
конкурентних переваг, спроможність регіону
до забезпечення належного рівня соціального
розвитку, особливості державного регулюван-
ня конкурентних відносин між регіональними
соціально-економічними системами держави,
формування ефективного конкурентного сере-
довища в межах держави та безпечний розви-
ток регіональних соціально-економічних сис-
тем держави.

Тому доцільно регіональну конкуренто-
спроможність розглядати безпосередньо як на-
явність та реалізацію конкурентного потенці-
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алу певної регіональної соціально-економічної
системи. При цьому рівень конкурентного по-
тенціалу є багатоплановим, і його формують і
різноманітні характеристики можливості
участі регіональної соціально-економічної си-
стеми як у конкурентному змаганні між регіо-
нальними соціально-економічними системами,
так і в загальнодержавному конкурентній взає-
модії з іншими державами світу.

Її, в зазначеному вище визначенні, варто
характеризувати за такими властивостями:
конкурентні переваги регіональної соціально-
економічної системи у різних сферах і галу-
зях економіки; регіональні кліматичні і гео-
графічні умови; наявність природних багатств;
інтелектуальний рівень розвитку населення
цієї регіональної соціально-економічної сис-
теми та ін.

Надійні конкурентні позиції формують най-
важливіші умови стійкого розвитку економіки
регіонів. Принцип економічної самостійності
суб'єктів держави суттєво корегує їх фінансо-
вий та економічний стан. Стабільний розвиток
економіки регіональних господарських систем
має пряму залежність від відповідного науко-
во-технічного, кадрового, соціально-економі-
чного потенціалів, саме це зумовлює регіональ-
ну привабливість щодо розміщення нових і пе-
ребудови існуючого виробництва, і таким чи-
ном вирішення проблем зайнятості.

У ринкових умовах господарювання при-
пливи капіталу до тієї або іншої регіональної

економічної системи більше не зумовлюється
галузевими рішеннями, ухвалення яких відбу-
вається централізовано, а в цілому обумов-
люється конкурентними можливостями регіо-
нальної соціально-економічної системи та пер-
спективними можливостями їх збільшення.

Спрямування підприємницького капіталу
відбувається до тих регіонів та сфер діяльності,
де є змога розташовувати конкурентоздатні
виробництва та започатковувати прибутковий
бізнес. Кожний регіон покликаний оцінити свої
конкурентні позиції для того, щоб сприяти за-
лученню регіону до здійснення програм розмі-
щення і територіальної організації продуктив-
них сил.

Ми вважаємо, що як конкурентному потен-
ціалу конкурентоспроможності притаманні
певні характеристики (рис. 1).

Отже, зміст регіональної конкурентоспро-
можності являє собою сукупність поверхневих
і глибинних її характеристик та оформлення їх
взаємодії у вигляді інституціональної ознаки.
Іншими словами, конкурентоспроможність ре-
гіональної соціально-економічної системи (ре-
гіону) являє собою економічну категорію, яка
відбиває відносини взаємної дії системи про-
дуктивних сил певної території, процесів гос-
подарювання та інституціональної форми про-
тікання зазначених процесів, що відбувається
як ефект синергії даної взаємодії, визначають
спроможність територіального формування до
конкурентного змагання.
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Рис. 1. Ознаки конкурентоспроможності регіональної
соціально-економічної системи (регіону)
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Через те, що конкурентоспроможність
конкретного об'єкта являє собою економічну
категорію, що дозволяє здійснити оцінку ста-
ну даного об'єкта відносно схожих ринкових
об'єктів-конкурентів, що має вираз через пев-
ний набір показників-індикаторів, то конку-
рентоспроможність регіональної соціально-
економічної системи (регіону) — це її спро-
можність протистояти конкуренції на конк-
ретному ринку. З огляду на інтегральну
властивість даного поняття слід комплексно
дослідити види ринків, на яких присутня оці-

нка рівня конкурентоспроможності регіону
(рис. 2).

У першу чергу, розвиток концепції пов'яза-
ний з тим, що фактори ціноутворення обумов-
лені розвитком реального сектору економіки,
складом його галузей, роллю в системі суспіль-
ного розподілу праці. Незважаючи на те, що в
галузях може відбуватися конкуренція як між
підприємствами, так і регіонами, окремі су-
б'єкти господарювання мають самостійно фор-
мувати та завойовувати конкурентні переваги
на тому чи іншому ринку.
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Рис. 2. Складові конкурентоспроможності регіональної соціально-економічної системи
при формуванні концепції її оцінки
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Рис. 3. Складові конкурентоспроможності регіональної соціально-економічної системи
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Кожен зі складників конкурентоспромож-
ності відіграє важливу роль у визначені гло-
бальних цілей розвитку регіональної соціаль-
но-економічної системи (регіону), проте їх ін-
теграція відбувається саме у показнику конку-
рентоспроможності (рис. 3).

Отже, як економічний процес, конкурен-
тоспроможність регіональної соціально-еко-
номічної системи (регіону) являє собою су-
купність складних та суперечливих дій, на які
чинять вплив різні об'єктивні та суб'єктивні
умови.

Економічний, науково-технічний, кадровий
потенціал — це база, на якій формується кон-
курентоспроможність регіональної соціально-
економічної системи (регіону), того або іншо-
го суб'єкта держави. Через вплив факторних
умов відбувається трансформація даної бази зі
стану потенції у новітню дійсність — конкурен-
тну позицію регіональної соціально-економіч-
ної системи (регіону).

Конкурентна позиція регіональної соціаль-
но-економічної системи (регіону) буде мати
сприятливий характер, якщо є відповідність
наступним якісним характеристикам: приваб-
ливість для вітчизняних та іноземних інвес-
торів, надійність, стійкість, стабільність. Фор-
мування конкурентоспроможності регіональ-
ної соціально-економічної системи (регіону)
має за орієнтир вказані параметри. Тому варто
розрізняти конкурентоспроможність ре-
гіональної соціально-економічної системи (ре-
гіону) як потенційну можливість брати участь
у конкуренції з іншими регіональними соціаль-
но-економічними системами на основі володі-
ння достатнім рівнем складових, що формують
цей потенціал, коли інтегральною складовою
конкурентоспроможності є поняття конку-
ренції і конкурентної позиції регіональної соц-
іально-економічної системи (регіону).

У науці часто два поняття підмінюють одне
одного, оскільки на практиці конкуренто-
здатність дуже складно визначити, і тим більше
обчислити, а от конкурентні позиції мають
чіткий свій прояв у господарській, соціально-
політичній поведінці регіональної соціально-
економічної системи (регіону). Тому нерідко ця
позиція видається за сильний або слабкий
рівень конкурентоспроможності визначеної
господарської системи регіону. На нашу дум-
ку, чітке розмежування вказаних категорій дає
змогу виокремити конкурентоздатність як
об'єктивну ознаку та конкурентну позицію, як
поведінку регіональної соціально-економічної
системи (регіону) суб'єктивного характеру, як
суб'єкта господарювання.

Отже, зміст регіональної конкурентоспро-
можності являє собою сукупність поверхневих
і глибинних її характеристик та оформлення їх
взаємодії у вигляді інституціональної ознаки.
Іншими словами, конкурентоспроможність ре-
гіональної соціально-економічної системи
(регіону) являє собою економічну категорію,
яка відбиває відносини взаємної дії системи
продуктивних сил певної території, процесів
господарювання та інституціональної форми
протікання зазначених процесів, що відбу-
вається як ефект синергії даної взаємодії, виз-
начають спроможність територіального фор-
мування до конкурентного змагання.

Ризик притаманний усій системі потен-
ціалів, які надають характеристику конкурен-
тоспроможність, і в конкурентній позиції ре-
гіональної соціально-економічної системи
(регіону), бо ця позиція може мати різний рі-
вень ризику господарювання, політичної та
соціальної поведінки регіональної господарсь-
кої системи.

ВИСНОВКИ
Отже, досліджені аспекти розвитку регіо-

нальних господарських систем дозволяють ви-
ділити їх основні характеристики:

— знаходження найбільш вигідного місця
розташування підприємства, у відповідності до
наявних факторів виробництва (врахування
територіальної віддаленості підприємств до
ресурсної бази) та спеціалізації регіональної
господарської системи (регіону);

— використання економічного районуван-
ня регіонів, міст, селищ, а також врахування
асиметрії у рівнях розвитку;

— державна підтримка слаборозвинених
регіональних соціально-економічних систем;

— державне регулювання розвитку регіо-
нальних господарських систем;

— забезпечення соціального розвитку.
Узагальнення теоретичних засад конку-

рентоспроможності регіональної соціально-
економічної системи дозволило розвинути
понятійно-термінологічний апарат. Запропо-
новано власне трактування визначення понять
"конкурентоспроможність регіональної соц-
іально-економічної системи (регіону)" як
можливість регіональної господарської систе-
ми набувати конкурентних переваг у продук-
тивному використанні ресурсного потенціалу
та благ з метою підвищення рівня соціально-
економічного розвитку без порушення еконо-
мічної безпеки інших регіональних соціально-
економічних систем та країни в цілому через
суперництво.
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