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У статті розкрито основні теоретичні підходи до визначення сутності поняття «конкурентні переваги регіо-
ну», презентовано спосіб групування таких підходів, що дало змогу повною мірою розкрити компоненти ана-
лізованої категорії. Обґрунтовано елементи стратегічного планування конкурентоспроможності регіону. До-
ведено, що такий процес має ґрунтуватися на економічному підході, що передбачає зіставлення результату з 
витратами на формування конкурентної переваги та сприяє підвищенню ефективності управління регіоном. 
Процес такого планування, як презентовано у статті, ґрунтується на синхронізації парадигм стратегічного 
управління розвитком регіону та сценарних методів планування. Виокремлено основні сценарії: інерційний, 
інноваційний та конкурентний. Кожному сценарію відведено окремий елемент стратегії конкурентного роз-
витку регіону. У результаті вдалося сформулювати основні компоненти стратегії управління конкурентними 
перевагами регіону для поліпшення його соціально-економічного стану.
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Билык В.В. СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ РЕГИОНА
В статье раскрыты основные теоретические подходы к определению сущности понятия «конкурент-

ные преимущества региона», представлен способ группировки таких подходов, что позволило в полной 
мере раскрыть компоненты анализируемой категории. Обоснованы элементы стратегического планиро-
вания конкурентоспособности региона. Доказано, что такой процесс должен основываться на экономи-
ческом подходе, т. е. предполагает сопоставление результата с затратами на формирование конкурент-
ного преимущества и способствует повышению эффективности управления регионом. Процесс такого 
планирования, как представлено в статье, основывается на синхронизации парадигм стратегического 
управления развитием региона и сценарных методов планирования. Выделены основные сценарии: 
инерционный, инновационный и конкурентный. Каждому сценарию отведен отдельный элемент стра-
тегии конкурентного развития региона. В результате удалось сформулировать основные компоненты 
стратегии управления конкурентными преимуществами региона для улучшения его социально-эконо-
мического состояния.

Ключевые слова: конкурентоспособность, регион, развитие, стратегия, управление.

Bilyk V.V. STRATEGY OF MANAGING THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE REGION
The article reveals the main theoretical approaches to the definition of the essence of the concept of "compet-

itive advantages of the region", presented a way of grouping such approaches, which allowed to fully disclose the 
components of the analyzed category. The author substantiates the elements of strategic planning of the region's 
competitiveness. It is proved in the article that such a process should be based not on an economic approach, 
which involves comparing the result with the costs of forming a competitive advantage and contributes to improving 
the management of the region. The process of such planning, as presented in the article, is based on the synchro-
nization of the paradigms of strategic management of regional development and scenario planning methods. The 
article outlines the following scenarios: inertial, innovative and competitive. Each scenario in the article devoted a 
separate element of the strategy of competitive development of the region. As a result, it was possible to formulate 
the main components of the strategy of managing the competitive advantages of the region in order to improve its 
socio-economic status.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Конкурентоспроможність регіонів кра-
їни в сучасних умовах може стати одним із клю-
чових інструментів нарощення економічного та 
соціального потенціалу всієї країни. Для цілей 
її забезпечення на рівні окремих регіонів постає 
потреба пошуку конкурентних переваг та опти-
мальних способів управління ними. Актуаль-
ність даного дослідження зумовлена тим, що 
процес управління конкурентними перевагами 
регіонів охоплює їх виявлення або створення, 
моніторинг стану, пошук напрямів розвитку та 
реалізації на рівні країни або світового ринку. 
В умовах мінливості економіко-політичних 
умов розвитку країни тактичні кроки місцевої 
влади можуть постійно змінюватися, а от осно-
вний стратегічний напрям розвитку повинен 
лишатися стабільним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Зазначене коло проблем привертає увагу 
багатьох дослідників, поняття конкурентної 
переваги розглянуто та сформовано в рам-
ках наукових досліджень провідних науковців 
як на національному, так і на міжнародному 
рівні, а саме: Б. Карлофа, М. Портера, В. Мар-
кової, П. Забєліної, А. Шегди, Ф. Котлера та ін. 
Але водночас на регіональному рівні не існує 
єдиної думки щодо трактування поняття «кон-
курентна перевага», а також управління нею. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою дослідження є тео-
ретико-методичне обґрунтовування сутності 
та складників стратегії управління конкурент-
ними перевагами регіонів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Термін «конкурентні переваги» все 
частіше використовується науковцями на рівні 
регіону, тож дослідження природи його похо-
дження необхідне для глибокого розуміння 
механізму формування його конкурентоспро-
можності. Крім того, розкриття об`єктивної 
сутності та змісту цієї категорії дає можли-
вість здійснення наукового обґрунтування 
та ефективного вирішення проблеми підви-
щення регіональної конкурентоспроможності. 

Для дослідження природи походження 
терміна «конкурентні переваги» було прове-
дено аналіз теорій, у рамках яких закладено 
теоретичні основи щодо формування даного 
поняття з погляду різних підходів, що наве-
дено в табл. 1 [1].

Проаналізувавши табл. 1, можна зробити 
висновок, що теорії, в рамках яких були закла-
дені базові положення щодо формування 
поняття «конкурентні переваги», можна кла-
сифікувати на п’ять різних підходів:

Перший підхід – ресурсний, або фак-
торний, представники якого концентрували 
увагу на тому, що базою для формування 
конкурентних переваг є дослідження чинни-
ків виробництва. Ними було визначено, що 
чинники, які сприяють підвищенню конкурен-
тоспроможності регіону, є їх конкурентними 
перевагами [1]. 

Другий підхід – управлінський, у його рам-
ках особлива увага приділяється аналізу 
додаткових чинників впливу, а саме ефек-
тивній урядовій політиці, впливу державного 
регулювання, розглядаються регіони як стра-
тегічні одиниці формування конкурентоспро-
можності, пропонується формування певної 
системи показників для управління конкурен-
тоспроможністю [1]. 

Третій підхід – інвестиційний, базовим 
твердженням якого була принципово нова 
гіпотеза економічного зростання, у рамках 
якої науково-технічний прогрес розглядався 
як ендогенний чинник, а головним чинником 
як економічного зростання, так і формування 
конкурентних переваг пропонувалося визна-
чати саме спрямування інвестиційних ресур-
сів у науково-технічний та людський капітал. 
Досліджується вплив залучення іноземних 
інвестицій на формування конкурентних пере-
ваг країн, доводиться, що країна, яка має 
так звані «переваги володіння», безумовно, 
приваблює іноземні інвестиції. А «переваги 
розташування» та «переваги інтернаціоналі-
зації» створюють сприятливі умови для націо-
нальних інвесторів за кордоном [1]. 

Четвертий підхід – інноваційний, осно-
вні положення якого зводяться до висновку 
про те, що не все у формуванні конкурен-
тоспроможності економічних суб`єктів та 
націй можна пояснити продуктивністю чин-
ників виробництва. Їх дослідження чинників 
зростання ґрунтується на визнанні суттєвого 
впливу такого фактору, як інновації. Науковці 
вважали, що на мікроекономічному рівні інно-
вації можуть забезпечувати зростання прибут-
ковості виробництва, а в рамках національної 
економіки – підштовхують економічну сис-
тему до переходу в новий рівноважний стан, 
тим самим забезпечуючи її розвиток. Акцен-
тується велика увага на появі нового склад-
ника конкурентної позиції – інтелектуальної 
конкурентної переваги. Найважливішою умо-
вою формування такої конкурентної позиції 
науковці вважають використання «базових 
функціональних властивостей продукту» і 
«ключових компетенцій». Під базовими функ-
ціональними властивостями пропонується 
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Таблиця 1
Основні підходи до трактування сутності поняття «конкурентні переваги»
Теорії формування 

конкурентних переваг Відмінні риси

Ресурсний підхід
Теорія абсолютних переваг 
А. Сміта (1776) [2]

Досліджувалися чинники виробництва: земля, капітал, 
природні ресурси, праця 

Теорія порівняльних переваг 
Д. Рікардо (1817) [2]
Теорія співвідношення чинників 
виробництва Е. Хекшера та 
Б. Оліна (1918-1933) [3]

Проводився укрупнений аналіз двох чинників: праці та 
капіталу

Теорія вирівнювання цін 
на чинники виробництва 
П. Самуельсона (1948) [3]

Аналізується однорідність чинників виробництва, ідентич-
ність техніки, досконалої конкуренції та повної мобільності 
товарів

Управлінський підхід
Система національної економії 
Ф. Лііста (1841) [4]

Аналізуються додаткові чинники впливу: ефективна уря-
дова політика, умови попиту, рівень технічного прогресу, 
пропонуються методологічні принципи теорії конкуренто-
спроможності саме з позиції впливу державного регулю-
вання

Теорія полюсів зростання 
Ф. Перру (1950) [3]

Аналізуються регіони як стратегічні одиниці формування 
конкурентоспроможності, а також локальні умови для 
виробництва

Модель «Збалансована система 
показників» Р. Каплана та 
Д. Нортона (1992) [5]

Аналізується доцільність формування певної системи 
показників для виявлення причинно-наслідкових зв’язків у 
системі управління конкурентоспроможністю 

Інвестиційний підхід
Теорія «нового зростання» 
П. Ромера та «людського 
капіталу» Р. Лукаса (1988-1990)
[6;7]

Аналізуються внутрішні чинники економічного зростання: 
інвестування в НТП та людський капітал

Еклектична ОЛІ – парадигма 
Дж. Даннінга (1981-1993) [8]

Аналізуються конкурентні переваги в ракурсі залучення 
іноземних інвестицій. Доведено визначний вплив трьох 
груп детермінант: переваг володіння, переваг розташу-
вання, переваг інтернаціоналізації 

Інноваційний підхід
Теорія економічного розвитку 
Й. Шумпетера (1912) [9]

Досліджуються чинники зростання, які ґрунтуються на роз-
витку технічного прогресу

Теорія чинників економічного 
зростання 
Дж. Кендрика, Е. Денісона, 
Р. Солоу (1957-1969) [10]

Аналізуються інновації як необхідна передумова економіч-
ного зростання. Конкурентні переваги можуть бути отри-
мані внаслідок розвитку принципово нових інноваційних 
напрямів розвитку

Концепція інтелектуального 
лідерства Г. Хемела і К. 
Прахаллада (1994)[11]

Аналізується поряд із традиційними чинниками конкурен-
тоспроможності пріоритетність ключових компетенцій у 
рамках концепцій інтелектуального лідерства. Розгляда-
ється важливість конкурування не продукту з продуктом, 
а створення принципово нових видів бізнесу, нелінійних 
інновацій, нестандартних рішень

Теорія екосистем та коеволюції 
Дж. Мура (1996) [12]

Аналізується доцільність існування саме інноваційного 
типу діяльності, обрання партнерського типу відносин між 
постачальниками та споживачами, вказується на те, що 
суб’єкт господарювання є частиною екосистеми

Теорія комплементарних 
факторів Р.М. Кантера [13]

Аналізується вплив так званих «комплементарних факто-
рів» як важливих підсилювачів формування стійких конку-
рентних переваг

Теорія блакитного океану 
К. Чана (2007) [14]

Аналізується недоцільність постійної боротьби з конкурен-
тами. Необхідність заповнення тих полей, які є пустими, 
для досягнення унікальності та неповторності



736

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

розуміти потенційні можливості розвитку і 
використання продукту, а під ключовими ком-
петенціями – знання й уміння людей для роз-
роблення таких продуктів. Конкурентна пере-
вага розглядається як похідна від людського 
мислення: ті, хто не зможе змінити свою пара-
дигму і не стане носієм новітнього, не зможуть 
виграти у майбутній конкурентній боротьбі [1]. 

П`ятий підхід – комбінований, представ-
ники якого дійшли висновку про те, що прак-
тично неможливо знайти чинники виробни-
цтва, які забезпечують конкурентну перевагу 
тому чи іншому суб`єкту, вона формується 
завдяки продуктивності використання ресур-
сів усіх видів. Визначається, що проблема 
пошуку конкурентних переваг зводиться не 
до наявності певного ресурсу у виробника, а 
до ступеня ефективності використання всіх 
видів ресурсів [1].

Забезпечення адекватного об’єктивним 
реаліям рівня конкурентоспроможності в регі-
оні залежить від упровадження сучасних видів 
управління та застосування прогресивних тех-
нологій в управлінні регіональним розвитком. 

Управління формуванням та розвитком 
довготривалих конкурентних переваг стає 
ефективним лише за умови його здійснення зі 
стратегічних позицій. Вони дають змогу про-

аналізувати внутрішній стратегічний потен-
ціал та тренди навколишнього середовища і 
визначити цілі, концепцію, стратегію та алго-
ритм утілення. Стратегічне управління дає 
змогу не тільки розвинути конкурентні пере-
ваги регіону, а й акцентувати увагу в його 
межах на депресивних територіях, які мають 
величезний природний потенціал і при цьому 
не охоплені стратегічним баченням та страж-
дають від відсутності регіональної та держав-
ної уваги. Стратегічне управління забезпечує 
адміністрацію, ділові кола, громаду регіону 
концепцією розвитку соціально-економічної 
регіональної системи і вимагає прийняття її 
основних положень більшістю суб’єктів регі-
онального розвитку. Це викликано необхід-
ністю забезпечення реальності курсу страте-
гічного розвитку території, його відповідності 
баченню громадою майбутнього свого сус-
пільного життя та шляхів досягнення високих 
стандартів. 

У європейських країнах серйозні прерога-
тиви в розвитку територій представляються 
неурядовим організаціям, консультативним 
органам із представниками бізнесу, громади. 
Широке поширення одержали такі організації, 
як агентства регіонального розвитку, фонди 
регіонального розвитку. У регіонах України 

Комбінований підхід
Меркантилістські теорії 
(XV-XVIII) [3]

Аналізувалися орієнтири експорту та імпорту, стимулю-
вання розвитку монопольних торговельних об`єднань, 
стимулювання розвитку національного промислового 
виробництва, питання вивозу з країни сировини

Німецька історична школа 
(Б. Рошер, К. Гільдербранд, 
Г. Кніс, Й. Шмоллер, Брентано 
(1852) [15] 

Аналізується необхідність урахування специфічних осо-
бливостей, особливо неекономічного характеру: геополі-
тичного становища, конкретно-історичних та природних 
умов, традицій, звичаїв, розвиненості політичних інститутів

Теорія індустріальний районів 
(спеціалізованих виробництв) 
А. Маршалла (1890) [16]

Виділено три основні напрями формування конкурентних 
переваг: високий рівень кваліфікації, розвиток обслугову-
ючих виробництв, зосередження вузькоспеціалізованого 
виробництва

Теорія національних 
конкурентних переваг 
М. Портера (1990) [17]

Аналізуються чинники виробництва, розвиненість попиту, 
зрілість конкурентного середовища, якість управління, 
державна політика. Ключовими напрямами вибрано інно-
ваційну діяльність, формування промислових та регіо-
нальних кластерів

Модель мистецтва домінування 
та створення конкурентних 
переваг М. Трейсі, Ф. Вирсема 
(1995) [18]

Аналізується необхідність та доцільність вибору однієї з 
ціннісних дисциплін шляхом проходження трьох основних 
етапів прийняття рішень

Теорія соконкуренції 
А.М. Бранденбургера та 
Б.Дж. Нейлбаффа (1996) [19]

Ґрунтується на доцільності застосування теорії ігор, що 
дає змогу ефективно комбінувати чинники виробництва та 
функціонування структур

Концепція сталого розвитку 
(2002) [20]

Аналізується доцільність застосування сукупностей чинни-
ків економічного, соціального та екологічного спрямування

Закінчення таблиці 1
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для забезпечення ефективності управління 
конкурентоспроможністю доцільно: 

1. формування ради з конкурентоспромож-
ності при обласній адміністрації, що склада-
ється з лідерів регіональних громадських 
організацій, керівників бізнесу та обласної 
адміністрації. Рада визначатиме пріоритетні 
напрями роботи, представляє інтереси гро-
мадськості під час обговорення напрямів роз-
витку регіону, якщо є потреба, надає мето-
дичну підтримку у вирішенні різних питань, 
сприяє підвищенню ефективності діяльності 
обласної державної адміністрації; 

2. створення виконавчого комітету регіо-
нального розвитку, що складається з пред-
ставників районної влади та місцевого біз-
несу, а також керівників робочих груп. Цей 
комітет сприятиме виконанню запланованих 
заходів, забезпечуватиме погодженість дій 
у рамках ініціатив із регіонального розвитку, 
працюватиме як інформаційний центр для 
громадськості; 

3. формування робочих груп регіонального 
розвитку, які складаються з представників 
районів області, міста, команди місцевих екс-
пертів за окремими напрямами, що залуча-
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ються за необхідності. Вони будуть працювати 
над практичним упровадженням пріоритетів, 
певних стратегій, брати участь в обговоренні 
заходів провідних економічних суб'єктів регі-
ону, аналізувати наявний стан і розробляти 
рекомендації з удосконалення бізнес-клімату 
в регіоні. 

Висновки з цього дослідження. Форму-
вання конкурентоспроможності відбувається 
за умови якісного здійснення її стратегічного 
планування, яке повинне відбуватися на 
основі застосування економічного підходу, що 
передбачає зіставлення результату з витра-
тами на формування конкурентної переваги 
та сприяє підвищенню ефективності управ-
ління регіоном. Стратегічне управління кон-
курентними перевагами регіону буде резуль-
тативним за умов синхронізації парадигм 
стратегічного управління розвитком регіону 
та сценарних методів планування, що полягає 
у забезпеченні адекватності парадигми функ-
ціонування сценарію інерційного розвитку, 
парадигми розвитку – адекватності сценарію 
інноваційного розвитку, а парадигми виперед-
жального розвитку регіону – сценарію конку-
рентного розвитку.
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