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Анотація. В даній статті розглянуто та проаналізовано особливості 

розвитку конкурентоспроможності, як головного елемента становлення 

економічного зростання регіонів України. Розглянуто механізм реалізації 

підвищення конкурентоспроможності в сучасних умовах розвитку. 

Abstract. This paper analyzes the features and the development of 

competitiveness as the main element of the formation of economic growth in the 

regions of Ukraine. The mechanism of competitiveness in today's development. 
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Постановка проблеми та її актуальність. Сучасні перехідні процеси 

формують для українського суспільства чимало негативних особливостей, що 

впливають на нормальне функціонування всіх сфер життєдіяльності, 



визначаючи економічне зростання всієї країни та окремих її регіонів. 

Конкурентоспроможність є особливою невід’ємною складовою формування 

економічного зростання, а саме це стосується: визначення переваг конкретного 

регіону чи країни в цілому на світовому ринку, роль соціального фактору, як 

рівень життя населення, проблеми самостійності та інтеграції регіонів с 

економікою країни та ін. Всі існуючі проблеми визначають необхідність 

дослідження категорії конкурентоспроможності та робить актуальним питання 

економічного зростання в Україні та її регіонів. Регіональна 

конкурентоспроможність це одна із ключових тем в національних 

територіальних диспропорцій кожної країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо 

конкурентоспроможності регіонів, як головного елемента економічного 

зростання висвітлені в працях таких вчених: Н. О. Кизим, А.В.Круглова, 

В.П.Восколович, Л.Г. Раменського, Е.І. Решетняк,, А.Ю. Юданов, та багато 

інших видатних вчених, що розглядають конкурентоспроможність не тільки на 

регіональному рівні, а й на муніципальному, та національному рівнях, що 

робить цю проблему актуальним на сучасному етапі розвитку. 

Наукові праці та певні дослідницькі роботи вітчизняних і зарубіжних 

вчених, що присвячені питанню конкурентоспроможності, окреслюють 

питаннями про різноплановість досліджень, що пов’язані з 

конкурентоспроможністю та економічним зростанням регіонів. 

Мета статті. Ціллю цього дослідження є аналіз сучасного стану 

конкурентоспроможності регіонів України, шляхом визначення основного 

критерію оцінювання, а також визначено механізм реалізації підвищення 

конкурентоспроможності в сучасних умовах розвитку на шляху економічного 

зростання країни в цілому. 

Викладання основного матеріалу. Концепція конкурентоспроможності 

регіону можна розглядувати з всебічного погляду, надалі її можна розуміти як 

продуктивність на регіональному рівні. Це означає, що регіон є 

конкурентоспроможним, якщо компанії в ньому є більш конкурентоздатними, 



тобто, якщо вони мають високу продуктивність, ніж інші фірми в інших 

регіонах. Кваліфікована робоча сила та інвестиції, є факторами що визначають 

та тяжіють від неконкурентоспроможних регіонів до більш 

конкурентоспроможних.  

В більш широкому розумінні конкурентоспроможність визначається як 

здатність економіки підтримувати зріст рівня життя для тих, хто в ній бере 

участь, за рахунок залучення і підтримки фірм зі стабільною або зростаючою 

часткою ринку в певній діяльності. Тому, слід наголосити на тому, що 

конкурентоспроможність регіону залежатиме від його здатності передбачати і 

успішно адаптуватися до внутрішніх і зовнішніх економічних та соціальних 

проблем, шляхом надання нових економічних можливостей, в тому числі 

робочих місць більш високої якості. 

Для оцінки регіонального рівня треба досліджувати не тільки загальний 

рівень мікроаналізу, але і мікрорівень, що впливає на конкурентоспроможність, 

та його економічного зростання в цілому. До найпоширеніших та повних 

можна віднести індекси глобалізації (KOF Index of Globalization), глобальний 

індекс миру (Global Peace Index, GPI), індекс легкості ведення бізнесу (Ease of 

doing business Index), індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom), 

індекс глобальної конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index), 

індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI), індекс розвитку 

людського потенціалу (Human Development Index, HDI). 

В даній роботі за основу дослідження було взято індекс глобальної 

конкурентоспроможності (ІГК), який щорічно складається Всесвітнім 

економічним форумом (World Economic Forum). За даними Всесвітнього 

економічного форуму, конкурентоспроможність регіонів України була 

визначена за допомогою глобального Індексу конкурентоспроможності, який 

направлений на визначення національного індексу конкурентоспроможності, 

проводячи розрахунки макро- та мікро- показників національної 

конкурентоспроможності. 



 Ці компоненти згруповані у 12 складових конкурентоспроможності та 

представлені на рис. 1. 

 
Рис. 1 – 12 складових конкурентоспроможності регіонів [3]. 

 

Представлені компоненти діють взаємопов’язано і мають тенденцію до 

посилення одне-одної. Тобто, мова іде про те, наприклад для того щоб досягти 

найвищих результатів в інноваційній діяльності, необхідно бути забезпеченим 

добре освідченню та кваліфікованою робочою силою, це в свою чергу вимагає 

належного рівня фінансування, науково-дослідних праць, існування 

ефективного ринку товарів, щоб мати можливість просувати інновацію на 

ринок, та бути конкурентоспроможним регіоном. 

З усіх вище перелічених показників, Україна отримала лідерство, лише у  

сфері охорони здоров’я та початковій освіті. Серед категорії 31 виробничо-

орієнтованих держав в Україні більші обсяги ринку, краща якість вищої освіти 

та підготовки, трудовий потенціал та інфраструктура. Загальна динаміка 

показників індексу конкурентоспроможності 2006-2014 рр. представлена на 

рис. 2.  



 
Рис. 2 - Динаміка показників індексу конкурентоспроможності 2006-

2014 рр. [2]. 

 

З приведеної динаміки бачимо, що в різні періоди Україна переживала ріст 

та падіння індексів конкурентоспроможності. Зараз Україна знаходиться на 

стадії регресії та кризи, що дає підстави стверджувати про застій економічного 

зростання. 

Перелічені складові мають вагомий влив на динаміку 

конкурентоспроможності регіонів і є головними факторами оцінювання 

конкурентоспроможності всіх 27 адміністративних регіонів України: 24 області, 

АР Крим і міст Києва та Севастополя, здійснюється за методологією 

Всесвітнього економічного форуму, за якою можна проаналізувати динаміку 

змін показників, що дає можливість встановити закономірності та тенденції у 

регіональному розрізі. Аналіз сильних та слабких сторін окремих регіонів, дає 

можливість визначити та реалізувати певні пріоритетні дії у майбутньому, а 



також визначити ступінь впливу сильних та слабких сторін на національний 

рівень конкурентоспроможності України. 

Тому, розгляд та аналіз конкурентоспроможності регіонів України є 

необхідною умовою для визначення стану економічного зростання нашої 

країни в цілому (див. рис. 3). 

  
Рис. 3 – Індекс конкурентоспроможності регіонів України [3]. 

 

Згідно з представленими даними Індексу конкурентоспроможності регіонів 

України - більшість регіонів зберегли свої місця в рейтингу 

конкурентоспроможності за 2013 - 2014 рр. порівняно з 2012 роком, місто Київ, 

Харківська, Дніпропетровська, Донецька й Київська області знаходяться на 

лідируючому рівні. З найгіршими показниками — Херсонська, Кіровоградська, 

Житомирська, Чернігівська й Тернопільська області. Останні області мають 

середній рівень успішності конкурентоспроможності.  

Таким чином, аналіз конкурентоспроможності регіонів, в основі якого 

лежить індекс конкурентоспроможності, показав, що в Україні існує згубний 

вплив управлінської сфери на розвиток бізнесу та залучення інвестицій, це в 

свою чергу регресує процеси надання освітніх послуг та рівня розвитку науки, 



неефективне використання передових інноваційних розробок у виробництві, 

незахищеність майнових та інтелектуальних прав власності, відтік 

висококваліфікованих кадрів.  

До плюсів можна віднести: великі обсяги ринку, висока якість людського 

потенціалу, відсутність тероризму, стихійних лих та епідемій являються 

єдиними перевагами над іншими країнами, що за умови структурних якісних 

змін в управлінській сфері здатні підвищити конкурентоздатність України. 

Висновки. Таким чином, аналіз певних результатів дослідження 

конкурентоспроможності регіонів України та їх економічного зростання, дає 

підстави стверджувати, що динаміка економічних, соціальних, політичних і 

культурних змін у сучасному світі залежить від підвищення 

конкурентоспроможності як на мікро-, макро- та мезо- рівнях. Це зумовлює 

необхідність уряду, та певних міжнародних організацій зосередити свою увагу 

на стимулювання інвестицій, конкурентоспроможності, підвищення ділового 

клімату країни в цілому. Тому, реалізація сформованого механізму підвищення 

конкурентоспроможності на практиці, значно підвищить економічне зростання 

та потенціал України. 

Перспективи подальших досліджень. Зважаючи на це, необхідно 

сформувати пріоритетні дії, направлених на підвищення значущості 

конкурентоспроможності України та її регіонів, не тільки на національному 

рівні, а й на міжнародному. Для досягнення високих показників економічного 

зростання та відповідної конкурентоспроможності, можна забезпечити шляхом:  

- оновлення дійсної застарілої законодавчої та нормативної бази; 

- забезпечення оперативності, а також своєчасна підзвітність в системі 

адміністрування бізнесу, і як наслідок - легкість його ведення; 

- залученням інвестицій у розвиток економічної та соціальної 

інфраструктури (освіта, охорона здоров'я, пенсійне забезпечення тощо); 

- посилення та затвердження середнього класу як головним джерела 

добробуту й довгострокової стабільності; 

- розвитку приватного середнього бізнесу; 



- підтримання певного балансу та стабільності співвідношення між 

рівнями заробітної плати, продуктивності і податків; 

- вдосконалення та розвитком місцевих ринків, а саме стимулювання 

приватних заощаджень та внутрішніх інвестицій; 

- реагування та вміння існуючим урядом ефективно проводити 

зовнішньоекономічну політику національного виробника, просуваючи його на 

нові види ринків. 

 

Література: 

1. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах 

глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. / Д.Г. Лук'яненко, А.М. 

Поручник, Л.Л. Антонюк та ін.; За заг. ред. Д.Г. Лук'яненка, А.М. Поручника. – 

К.: КНЕУ, 2006. – Т. I. – 816 с. 

2. Аналіз індексу конкурентоспроможності України в 2013-2014 рр. 

[Електронний ресурс]: http://infolight.org.ua 

3. Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2012, Всесвітній 

економічний форум [Електронний ресурс]: http://competitiveukraine.org 

4. Соціально-економічне становище регіонів України, Державний комітет 

статистики України [Електронний ресурс]: http://ukrstat.gov.ua 

Дата відправлення: 26.09.2014 р. 

© Жван Виктория Викторовна 

http://ukrstat.gov.ua/

