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Розділ 4 

СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ 

ЕКОНОМІКА. ПОЛІТОЛОГІЯ. 
ПСИХОЛОГІЯ. СОЦІОЛОГІЯ 

О.Д. Бутусов, 
викладач кафедри фінансів, економіки та інформаційних технологій 

ПВНЗ «Карпатський університет імені Августина Волошина» МОН України 
В.М. Бондаренко, 

кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та 
менеджменту ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

В.М. Герзанич, 
кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ МОДЕЛЕЙ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ 

Конкуренція є основою ринкової економіки, що забезпечує виникнення 
інновацій та нових товарів і послуг. В умовах євроінтеграційних процесів питання 
конкурентоспроможності для більшості підприємств та територій особливо 
актуальне. Тому варто розглянути основоположні зарубіжні моделі 
конкурентоспроможності, в яких кожний із фундаторів закладав своє авторське 
бачення формування цього процесу.  

Вважають, що одним із перших обґрунтування конкурентоспроможності 
здійснив М. Портер. В основі його теорії – концепція так званого «діаманта 
конкурентоспроможності». Відносна конкурентоспроможність залежить від 
існування, ступеня розвитку та взаємодії між чотирма ключовими підсистемами 
«діаманта». Слабкість в будь-якому з елементів, що складають ці чотири 
підсистеми, знижує конкурентоспроможність об’єкта (Рис. 1).  

На «діаманті конкурентоспроможності» М. Портера базується і модель оцінки 
регіональної конкурентоспроможності у Литві авторів Снішой В., Брункетьєн Ю. 
[6]. Ці автори бачать процес формування конкурентоспроможності за такими 
блоками: умови виробництва, умови попиту та фактори підвищення.  

Європейський індекс конкурентоспроможності від Роберта Хаггінгс 
Асошіейтс містить в своїй основі також факторну модель, однак складовими її є 
фактори-входи, фактори-виходи і фактори-результати [2, с. 6]. Основними 
факторами-входами є показники пов’язані із НДДКР, економічною активністю 
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населення, зайнятістю у сфері знань та наземною інфраструктурою (залізниці, 
автошляхи). Ці змінні забезпечують створенню факторів виходів: патентна 
діяльність; ефективність регіональної економіки, що проявляється через 
продуктивність праці та ВВП на душу населення; повітряні перевезення. І 
нарешті вищезазначені характеристики території (фактори входи і виходи) 
перетворюються у певні матеріальні наслідки – фактори-результати. Ця модель є 
досить ефективною, оскільки забезпечує розуміння вкладу ресурсів на 
підвищення рівня конкурентоспроможності та результату для території. 

 

 
Рис. 1. Конкурентний діамант М. Портера [5]. 

 
Мartin R. [4] запропонував багаторівневу модель під назвою «капелюх 

регіональної конкурентоспроможності». Ця модель символізує нашарування рівнів 
формування конкурентоспроможності. Насамперед, основою є земля, капітал та 
праця, тобто основні фактори виробництва. Продуктивність, як формується під 
впливом низки факторів/детермінантів. Спроможність кожної із фірм у регіоні бути 
конкурентною є основою регіональної конкурентоспроможності, яка спрямована 
на основну ціль – це добробут населення, що символізує «капелюх моделі» автора. 
Дана модель має переваги та концентрує увагу на логіці і тісноті зв’язків в 
соціально-економічних процесах, що впливають на формування регіональної 
конкурентоспроможності.  

Ієрархічності у моделі дотримується і угорський економіст І. Лендєл у своїй 
пірамідальній моделі регіональної конкурентоспроможності [3]. Базові категорії 
регіональної конкурентоспроможності це конкретні індикатори «expost» 
вимірники конкурентоспроможності. Розвиткові (програмні) фактори - це 
фактори «exante», що вдосконалюють, підвищують конкурентоспроможність, 
вони здійснюють вплив на базові категорії у короткостроковому програмному 
періоді. Детермінанти успіху регіональної конкурентоспроможності це певні 
умови «exante» що мають непрямий вплив на базові категорії і розвиткові 
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фактори. Ці детермінанти мають довгостроковий характер і виходять за межі 
економічної політики.  

У комплексі пірамідальна модель може допомогти досягнути стабільного 
розвитку для регіонів базуючись на наявних знаннях про успішні регіони. Вона 
спрямована на розміщення «exante та expost» індикаторів на основі стандартного 
розуміння конкурентоспроможності. На цій моделі була заснована стратегія 
регіонального економічного розвитку Південного Альфельду (статистичний регіон 
Угорщини, що охоплює Бач-Кішкун, Бекеш, Чонград). 

Вивчення закордонних методик оцінки регіональної конкурентоспроможності, 
що базуються на складних багаторівневих концепціях взаємозв’язку факторів 
вказує і на їх певні недоліки. До прикладу, коли необхідно оцінити 
конкурентоспроможність то багаторівневість трансформується у виділення певних 
груп показників, які не завжди відображають можливість оцінки саме 
концептуального змісту поданих вище моделей. Відтак, більш зрозумілою, з точки 
зору методології оцінки конкурентоспроможності є концепція Індексу регіональної 
конкурентоспроможності Європейського Союзу розроблена під егідою Єврокомісії 
(Рис. 2). 

 
Рис. 2. Концепція Індексу регіональної конкурентоспроможності  

Європейського Союзу [1, с. 11] 
 
Індекс регіональної конкурентоспроможності Європейського Союзу 

розроблений на основі трьох груп субіндексів: базової групи показників, групи 
показників ефективності, інноваційної групи. Базовий субіндекс складається з 
класичних змінних, таких як інститути, макроекономічна стабільність та 
інвестиції, але також включає хороше здоров'я серед працівників та якість 
базової освіти. Субіндекс ефективності складається з: вищої освіти, навчання та 
навчання протягом усього життя, ефективності ринку праці та розміру ринку. 
Субіндекс інновацій – це суміш технологічної готовності, складності бізнесу 
(продуктивність підприємства та потенціал для реагування на конкурентне 
навантаження, включаючи приплив прямих іноземних інвестицій) та інновацій у 
продуктах та процесах. 
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Проведений аналіз авторських моделей конкурентоспроможності дозволив 
з’ясувати, що конкурентоспроможність регіону є дуже багатогранним складним 
поняттям, яке має різне тлумачення як в зарубіжній, так і у вітчизняній літературі 
і трактується неоднозначно. 

Аналіз зарубіжних підходів до формування конкурентоспроможності регіону 
дозволяє зробити висновки про те, що у процесі формування та оцінювання 
конкурентоспроможності регіону важливо враховувати цілі його стратегічного 
розвитку, зв’язки у соціально-економічних процесах та результати впливу цього 
процесу на добробут населення. І головною тезою є те, що основою економіки є 
фірма та її продуктивність.  
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