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В статті визначено та детально проаналізовано суть та засади формування конку-
рентних переваг регіонів країни. Наведена оцінка конкурентоспроможності регіону, засно-
вана на аналізі сильних і слабких сторін регіону, яка дозволяє виділити напрямки розвитку 
регіональної економіки. Визначена структура конкурентоспроможності регіону. Запропо-
нована модель забезпечення сталого розвитку конкурентних переваг регіону. 
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конкурентных преимуществ регионов страны. Приведенная оценка конкурентоспособно-
сти региона, основанная на анализе сильных и слабых сторон региона, которая позволяет 
выделить направления развития региональной экономики. Определена структура конку-
рентоспособности региона. Предложенная модель обеспечения устойчивого развития 
конкурентных преимуществ региона. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, экономическая конкуренция, 
регион, конкуренция регионов социально-экономическое развитие регионов. 

 
Sukhanova A. V. Principles of forming the competitive edge of regional economy  
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Постановка проблеми. Дослідженню змісту конкурентних відносин на 

сучасному етапі розвитку ринкового господарства передує аналіз виникнення 
й закономірностей їх розвитку, а також вивчення альтернативних трактувань 
сутності конкуренції представниками різних економічних шкіл течій. Мно-
жинність визначень конкуренції при цьому розглядається як наслідок багатог-
ранності даного явища і наявності різних підходів до нього. 

Конкуренція трактується як форма прояву конкурентних відносин в ри-
нковій системі, як атрибутивна ознака ринкового господарства, яка дозволяє 
ринковій системі відтворюватися, повторюватися, як економічному явищу, і 
визначає всю сукупність притаманних йому елементів - витрат виробництва, 
формування ціни, адаптивності підприємств і організацій до вимог ринку, за-
довольняючи потреби в товарах і послугах і т.д. [11]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання підвищення конку-
рентоспроможності регіону знаходиться в центрі уваги як науковців, так і 
представників центральних і, особливо, місцевих владних структур та бізнесу, 
їм присвячено значну кількість наукових досліджень.  
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Аналіз численних наукових досліджень з проблеми конкурентоспромо-
жності регіону виявив, що існують два основні підходи до даної проблеми. 
Перший теоретичний підхід, представниками якого виступають М. Портер 
[10], П. Кругман [9] та ін., розглядає регіон як середовище створення конкуре-
нтних переваг підприємств. Другий же підхід розглядає регіон як самостійний 
суб’єкт економічних відносин. Все більше науковців, зокрема Антонюк Л.Л., 
Вахович І.М., Герасимчук З.В., [4] Калюжнова Н.Я., Лук’яненко Д.Г., Персь-
кий Ю.К., Поручник А.М. та ін., підтримують саме другий підхід, адже регіон 
в умовах переходу до сталого економічного розвитку вже не є простою тери-
торією із певним набором характеристик, натомість регіон представляє собою 
цілісну соціо-еколого-економічну систему [4, с. 29-30]. 

 Питанням конкурентоспроможності регіону досліджували у своїх пра-
цях науковці: Айгінер К., Білорус О., Мацейко Ю., Моборн Р., Прахалад К., 
Селезньов А., Фатхутдинов Ф., Хамел Г., Шеховцева Л.С., Чан Кім та ін.  

Питання підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом іннова-
ційного розвитку досліджено в працях таких науковців, як Геєць В.М., Соко-
ленко С.І., Буга Н.Ю., Федулова Л.І., Яремко Л. та ін.  

Незважаючи на підвищену увагу з боку вітчизняних і зарубіжних дослі-
дників до законів і закономірностей розвитку конкурентних відносин, ряд пи-
тань теоретичного та практичного характеру, пов'язаних з проблемами подо-
лання усталених стереотипів щодо розуміння конкурентоспроможності товару, 
фірми, галузі, країни; формування конкурентної стратегії в цілях їх ефективно-
го функціонування та розвитку на основі конкурентного потенціалу в сукуп-
ності відносин конкурентоспроможності зміст інституційних чинників станов-
лення та розвитку конкуренції в Україні залишається слабо вивченим.  

Постановка завдання. Метою дослідження є дослідження механізмів 
формування конкурентної стратегії регіону в цілях їх ефективного функціону-
вання та розвитку на основі конкурентного потенціалу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На нашу думку основні на-
прями реалізації конкурентних переваг регіону можна згрупувати за такими 
блоками: 

1. Розміщення і збереження підприємств, у тому числі промислових, за-
лучення додаткових капіталовкладень, що дозволить: 

- Зберегти існуючі підприємства; 
- Сформувати сучасні кластери; 
- Розширити наукові, інноваційні і високотехнологічні підприємства; 
- Розмістити нові торгові підприємства; 
- Розмістити нові кредитні організації та страхові компанії; 
- Відкрити головні офіси великих фірм; 
- Розвинути транспортно-транзитні функції. 
2. Збереження та залучення трудових ресурсів (висококваліфікованих 

кадрів; трудової молоді та молодих сімей та ін.) в процеси активізації розвитку 
конкурентних переваг за допомогою реалізації молодіжної та житлової політи-
ки, забезпечення доброзичливого середовища життєдіяльності, розвитку сис-
теми освіти та охорони здоров'я, спрямуванню інвестиційних потоків з різних 
джерел в соціальну сферу. 
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3. Організація та проведення заходів, що представляють соціально-
економічну значимість: конгресів, конференцій, семінарів, конкурсів, великих 
спортивних заходів, виставок, ярмарків. 

4. Підвищення ефективності виконання адміністративних функцій. 
5. Дослідження фундаментальних проблем підвищення конкурентосп-

роможності регіону. 
6. Моніторинг наявних у регіоні ресурсів, що представляють собою 

джерела його конкурентних переваг і оцінку конкурентних позицій регіону по 
ряду макро- і мезоекономічних показників порівняно з іншими територіями. 

7. Розробка та реалізація пропозицій, орієнтованих на забезпечення ста-
лого розвитку конкурентних переваг регіону. 

На підставі висновку провідного вченого в галузі конкурентної боротьби 
і економічного розвитку Майкла Портера можна стверджувати, що стійкість 
конкурентоспроможності регіону досягається не випадково, а в результаті 
кропіткої праці та злагодженості у всіх можливих видах діяльності [10]. 

Одним з поворотних моментів у розвитку теорії стійкої конкурентосп-
роможності став висновок про те, що дійсні джерела конкурентоспроможності 
полягають не стільки у вдалих інвестиціях у виняткові ресурси, скільки в «са-
мостійному розумінні можливостей завтрішнього дня і шляхів їх використан-
ня». Отже, стійка конкурентоспроможність регіону створюється в результаті 
постійного пошуку нових можливостей розвитку, передбачаючих майбутні 
потреби споживачів регіону. 

Тим самим досягається зміцнення конкурентної позиції регіону, а його 
конкурентноздатність здобуває такі властивості, як довгостроковість, непрозо-
рість, некопіювання, непереносимість, а також унікальність регіональних кон-
курентних переваг, на яких вона ґрунтується, і незалежність від зовнішнього 
середовища. 

Довгостроковість конкурентоспроможності регіону залежить від швидкості, 
з якою знецінюються або застарівають ресурси і здібності, на яких вона заснована. 
Крім того, постійна націленість регіону на пошук нових можливостей створення 
конкурентних переваг, спрямованих на задоволення майбутніх потреб регіональ-
них споживачів, а не орієнтація на порівняння з конкурентами, дозволяє зберегти 
конкурентоспроможність в довгостроковій перспективі. Це підтверджується, та-
кож, висновками фахівців в області стійких конкурентних переваг: «щоб потрапи-
ти в майбутнє, не потрібно обганяти конкурентів, що прагнуть отримати той же 
приз. Важливо мати власні уявлення про приз » [5]. 

Оскільки створення стійкої конкурентоспроможності регіону полягає в 
постійному пошуку нових можливостей, це повинен бути керований процес, 
який включає в себе вивчення майбутніх потреб регіональних споживачів, 
розробку проектів і їх реалізацію. У створенні стійкої конкурентоспроможнос-
ті регіонів беруть участь регіональні органи влади, органи місцевого самовря-
дування, регіональні підрозділи державних органів влади; населення регіону 
безпосередньо або через участь у громадських ініціативах (некомерційних 
організаціях); бізнес-структури, що діють в регіоні або сфера діяльності яких 
пов'язана з даним регіоном; освітні і наукові організації. 

Органи регіонального управління можуть бути як ініціаторами даного 
процесу, так і організаторами. Велике значення має готовність регіональної 
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адміністрації до проектування створення стійкої конкурентоспроможності 
регіонів та здійснення цих проектів. У той же час, ініціаторами та організато-
рами можуть виступати й інші суб'єкти, проте в даному випадку була б доці-
льна підтримка з боку регіональної адміністрації (адміністративна, фінансова, 
юридична і т.д.). 

Підставою для створення стійкої конкурентоспроможності регіону є 
створення конкурентних переваг в таких специфічних сферах активності, як 
стратегічне планування соціально-економічного розвитку регіону; взаємодія та 
обмін знаннями між громадськими організаціями, органами державної влади 
та місцевого самоврядування, науковими та освітніми установами; підготовка 
керівних кадрів і фахівців органів державного регіонального управління та 
місцевого самоврядування, регіональних підрозділів державних органів влади. 
У свою чергу, це сприяє розвитку пріоритетних сфер суспільної діяльності, 
наприклад, поліпшенню якості життя населення, збільшенню тривалості жит-
тя, розвитку регіональної економіки, формуванню сприятливої демографічної 
обстановки і т.д. [7]. 

В даний час, створення конкурентоспроможності регіонів є, більшою 
мірою, стихійним процесом, ніж керованим. Тобто, здебільшого, у регіональ-
ному розвитку спираються на конкурентні переваги, дані регіону в результаті 
збігу обставин, наприклад державні преференції щодо конкретних регіонів чи 
розташування природних ресурсів на території регіонів. Пошук нових можли-
востей, передбачаючих майбутні потреби регіональних споживачів, якщо здій-
снюється, то одномоментно або окремими особистостями, чиї ініціативи не 
завжди підтримуються регіональними органами державної влади. 

Таким чином, стійка конкурентоспроможність регіону - це постійна пе-
ревага регіону у взаєминах зі споживачами, досягається за рахунок постійного 
оволодіння факторами створення джерел конкурентних переваг і забезпечує 
високий рівень життя населення і реалізацію економічного, соціального, куль-
турного потенціалу регіону. 

Створення стійкої конкурентоспроможності регіонів - це керований процес, 
який включає в себе вивчення майбутніх потреб регіональних споживачів, розроб-
ку проектів і їх реалізацію. Доцільно, якщо в даному процесі будуть брати участь 
регіональні органи влади, органи місцевого самоврядування, регіональні підрозді-
ли державних органів влади; населення регіону безпосередньо або через участь у 
громадських ініціативах (некомерційних організаціях); бізнес-структури, що діють 
в регіоні, або сфера діяльності яких пов'язана з даним регіоном; освітні і наукові 
організації. При цьому органи регіонального управління можуть бути як ініціато-
рами даного процесу, так і організаторами [1]. 

При цьому необхідно, що б конкурентні переваги, які стануть підставою 
стійкої конкурентоспроможності регіону, проектувалися і створювалися, в 
першу чергу, в таких специфічних сферах активності, як стратегічне плану-
вання соціально-економічного розвитку регіону; взаємодія та обмін знаннями 
між громадськими організаціями, органами державної влади та місцевого са-
моврядування, науковими та освітніми установами; підготовка керівних кадрів 
і фахівців органів державного регіонального управління та місцевого самовря-
дування, регіональних підрозділів державних органів влади. Це сприятиме 
розвитку пріоритетних сфер суспільної діяльності, наприклад, на поліпшення 
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якості життя населення, збільшення тривалості життя, на розвиток регіональ-
ної економіки, на формування сприятливої демографічної обстановки і т.д. 

Модель забезпечення сталого розвитку конкурентних переваг регіону 
(рис. 1.) володіє універсальною адресною спрямованістю, оскільки робить 
можливим включення механізмів управління по різним векторам функціону-
вання життя регіону, будь то питання формування органів регіонального мене-
джменту, визначення мети, поточних і стратегічних завдань, основних тенден-
цій і закономірностей, принципів і шляхів реалізації програм регіонального 
розвитку до мікроекономічних процесів ефективного планування та викорис-
тання функціонального, ресурсного, компетентнісного, технологічного, орга-
нізаційно-структурного, методико-інструментарного, інших видів внутрішньо-
виробничих потенціалів [3]. 

Проблема конкурентоспроможності регіону носить в сучасному світі 
універсальний характер. Від того, наскільки успішно вона вирішується, зале-
жить багато в економічному і соціальному житті суб'єкта [6]. 

Конкурентоспроможність регіону можна представити як здатність регі-
ону забезпечити високий рівень життя населення і доходу власникам капіталу, 
а також ефективно використовувати наявний економічний потенціал при ви-
робництві товарів і послуг. 

Конкурентоспроможність регіону, на наш погляд, включає в себе три 
основних аспекти: 

1. Високий рівень життя населення (конкурентоспроможність на ринку 
праці або конкурентоспроможність, забезпечувана населенням). 

2. Ефективне функціонування господарського механізму регіону (кон-
курентоспроможність на ринку товарів або конкурентоспроможність, забезпе-
чувана виробництвом). 

3. Інвестиційну привабливість (конкурентоспроможність на ринку капі-
талу або конкурентоспроможність фінансів). 

Оцінка конкурентоспроможності регіону, заснована на аналізі сильних і 
слабких сторін, дозволяє виділити наступні напрямки розвитку регіональної 
економіки: 

• формування системи різнопланових показників, всебічно відображаю-
чих конкурентні переваги регіону, об'єднаних в загальний підсумковий індекс 
конкурентоспроможності шляхом ранжування та експертних оцінок; 

• виділення ключових показників конкурентоспроможності (якості і ціни 
продукції, інвестиційної привабливості та рівня життя населення) і розрахунок 
комплексного індексу на основі логічного їх об'єднання за характером впливу 
на конкурентоспроможність; 

• виявлення характерних позицій регіонів залежно від їх положення в 
матрицях оцінки за характерними для конкурентоспроможності показниками. 

Для досягнення сталого розвитку регіону необхідно розробити державну 
політику, що передбачає: 

• вдосконалення структури господарства регіону таким чином, щоб за-
безпечувалося вирішення трьох важливих завдань: зростання виробництва, 
екологічна безпека, поліпшення соціальних умов життя населення; 

• впровадження у виробництво високопродуктивних та екологічно без-
печних технологій; 
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• залучення фінансових ресурсів українських та зарубіжних інвесторів; 
• створення економічних і правових умов для еколого-економічного роз-

витку. 
 

 
 

Рисунок 1. Схема моделі забезпечення сталого розвитку конкурентних переваг 
регіону 

Стратегічні імперативи економічної 
політики 

Стимулювати активізацію інноваційної 
активності підприємницьких структур; 
підвищити рівень інвестиційної активнос-
ті та інвестиційної привабливості регіону; 
створити спеціалізовані фактори виробни-
цтва за допомогою розвитку системи 
профільної освіти, науково-дослідних 
центрів, інтеграції освіти, науки і вироб-
ництва; стимулювати розвиток системи 
регіонального менеджменту та маркетин-
гу; забезпечити впровадження міжнарод-
них стандартів виробництва та управлін-
ня; розвивати економічну та інженерну 
інфраструктуру та ін. 

Об'єкти управління (населення, 
підприємства, домашні госп-ва, 
ресурсний потенціал та ін.) 

Інструментарій 

стратегія і прогнози регіонального 
розвитку; цільові програми розвитку; 
кластеризація; податкові пільги, 
дотації, субсидії та ін .; цільові прое-
кти підтримки та розвитку підприє-
мництва; тарифне і цінове регулю-
вання, оптимізація апарату управ-
ління і т.д. 

Органи влади і апарат управління 
регіону

системнос-
ты 

збалансо-
ваності 

синергети-
чного 
ефекту 

Наука Туристичний бізнес Інноваційна 
діяльність 

Забезпечення сталого розвитку конкурентних переваг регіону 

Розвиток напрямків, що визначають потенційні стійкі конкурентні переваги 
регіону 

Мале 
підприє-
мництво 

Сільське 
господарство 

ієрархіч-
ності 

агрегиро-
ванности 

саморозвитку

Дотримання принципів формування та розвитку конкурентних переваг регіону 
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Галузева привабливість і конкурентні можливості регіону, створені на 
основі сукупності цінностей, дають можливість визначити позицію регіону, а 
також його реальну конкурентну перевагу в сучасній ринковій економіці. 

Конкурентні переваги регіону - це його перевага над регіонами-
конкурентами, заснована на використанні наявних і придбаних ресурсів, що 
дозволяє в умовах конкуренції зайняти певну частку ринку, забезпечити еко-
номічне зростання і добробут населення. 

На наш погляд, на систему конкурентних переваг регіону можуть впли-
нути конкурентні ресурси регіону, що визначаються як сукупність матеріаль-
них і нематеріальних елементів, що володіють ринковою цінністю і сприяють 
підвищенню попиту на інші елементи регіону. 

У умовах України, що складаються, необхідно здійснити комплекс захо-
дів щодо зміцнення конкурентних позицій на українському та світовому рин-
ках, створити високотехнологічну, інноваційно сприйнятливу і динамічно 
розвиваєму економіку, виходячи з власного потенціалу, порівняльних переваг 
регіону, цілеспрямованої інвестиційної політики та активного залучення інвес-
тиційного капіталу в усі сфери життєдіяльності, що створюють мультипліка-
тивний ефект і формують прискорене соціально-економічне зростання. 

Основною державною метою на сьогоднішній день є підвищення рівня 
життя населення на основі стійкого зростання економіки. Реалізація даної мети 
можлива тільки в умовах комплексного підходу до вирішення поставлених 
завдань, що обумовлює необхідність дослідження процесів економічного зрос-
тання та конкурентоспроможності в нерозривному взаємозв'язку із змінами 
рівня життя населення, підвищенням інвестиційної та інноваційної активності, 
поліпшенням екологічної ситуації в регіоні [2]. 

Під регіональною конкурентоспроможністю мається на увазі здатність регіо-
ну забезпечувати виробництво конкурентоспроможних товарів і послуг в умовах 
ефективного використання відповідних факторів виробництва, забезпечення стало-
го економічного зростання в регіоні, підвищення життєвого рівня населення. 

Добробут регіону залежить від ефективності використання наявних ма-
теріальних і нематеріальних ресурсів, продуктивності підприємств, що здійс-
нюють свою діяльність у межах регіону, рівня життя населення, а також інвес-
тиційної привабливості суб'єкта. 

Підтримці сприятливої економічної ситуації сприяють позитивні результати 
фінансової діяльності організацій за основними видами економічної діяльності, 
збільшення внутрішнього споживчого попиту, що базується на зростанні реальної 
заробітної плати населення, поліпшення становища в інвестиційній сфері. 

На сьогоднішній день особливе значення в розвитку конкурентних пере-
ваг набуває інноваційна складова. Конкурентний успіх регіону залежить не 
тільки від сукупності наявних на території природних ресурсів, а й від того, 
наскільки ефективно використовуються ці ресурси і яким чином реалізується 
існуючий науковий потенціал. 

В Україні створена хороша база для довгострокового інвестування та успіш-
ного бізнесу, створені конкретні, законодавчо закріплені принципи здійснення дер-
жавної інвестиційної політики, спрямовані на подальше зростання економіки. 

В якості головних цілей, досягнення яких буде сприяти підвищенню конку-
рентоспроможності регіону, виступають «розвиток конкуренції, стимулювання 
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підприємництва та інноваційної діяльності», «підвищення якості життя населення» 
та «зростання конкурентоспроможності економіки регіону» [8]. 

Конкурентоспроможність регіональної економіки може бути досягнута 
шляхом ефективного використання наявних базових ресурсів: 

 За рахунок наявності сировинної бази регіон у своєму економічному ро-
звитку отримує значні переваги. 

 Перевага регіону, також, визначається наявними трудовими ресурсами, 
їх якістю, рівнем освіти, кваліфікацією, професіоналізмом. 

 Важливу роль у системі формування конкурентних переваг відіграє нау-
ковий потенціал регіону.  
Ефективне управління вище зазначеними ресурсами неможливе без ви-

сококваліфікованого управлінського потенціалу, що володіє сучасним бачен-
ням розвитку регіональної економіки. 

Основними елементами забезпечення конкурентоспроможності регіональної 
економіки виступають виробнича база суб'єкта, представлена основними фондами 
регіону, а також галузі, що здійснюють випуск наукомісткої продукції. 

Основні напрямки розвитку регіональної економіки: 
1. Сприяння розвитку регіональних кластерів. 
Найбільший економічний ефект дає використання кластерної моделі ро-

звитку регіональної економіки при включенні до неї промислових підпри-
ємств. Розвиток регіональних кластерів може бути одним з важливих елемен-
тів підвищення конкурентоспроможності підприємств і регіонів. 

2. Розвиток інноваційної сфери. 
По-перше, це пряма фінансова участь держави у вигляді фінансування 

певних проектів (наприклад, участь у венчурному фінансуванні) або організа-
цій (наприклад, малих інноваційних фірм). По-друге, це фінансування елемен-
тів інфраструктури (технопарків, інкубаторів, офісів по просуванню техноло-
гій і т.п.). По-третє, це непряме регулювання бізнесу переважно через подат-
кові механізми. 

3. Трансформація державного сектору економіки передбачає оптиміза-
цію складу державних організацій і розмірів участі держави в їх капіталі, оп-
тимізацію використовуваних організаційно-правових форм державних органі-
зацій, поліпшення фінансово-економічного становища, збільшення капіталіза-
ції та підвищення якості управління державними організаціями. 

Висновок. Без стратегічного підходу до регіонального управління вкрай 
важко підвищити і зберегти конкурентні переваги і адекватно справлятися з 
вирішенням складних проблем, що постають перед регіональною владою. Ре-
гіональні стратегії повинні «вписуватися» на певних рівнях в загальну страте-
гію держави і, в той же, час забезпечувати стратегічні рамкові умови для міст і 
районів, розташованих на території регіонів, сталий розвиток яких, у свою 
чергу, також сприяє зростанню конкурентоспроможності регіону. 
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Розглянуто та узагальнено існуючі види потенціалів підприємства. Досліджено 
сутність та значення понять економічного та фінансового потенціалів та їх значення для 
сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано власне трактування фінансового 
потенціалу підприємства.  
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финансового потенциалов 
Рассмотрены и обобщены существующие виды потенциалов предприятия. Исследова-

на сущность и значение понятий экономического и финансового потенциалов и их значение 
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