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Постановка проблеми. Формування конку-
рентоспроможності підприємств регіону харак-
теризується частотою і глибиною структурних 
перетворень, зумовлених необхідністю техно-
логічного оновлення виробництва та його при-
стосування до мінливих внутрішніх і зовнішніх 
умов. Досягнення стійкого економічного роз-
витку регіону можливо лише за умови гармо-
нійного поєднання соціальних, екологічних та 
економічних інтересів суспільства, причому 
соціальні інтереси є пріоритетними.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Місце і роль регіонів у становленні кон-
курентоспроможного експортного потенціалу, 
формуванні систем господарських зв’язків та 
міжнародної інтеграції знайшли своє відобра-
ження у роботах вчених І.З. Должанського, 
Т.О. Загорної, Г.Л. Азоєва, Р.А. Фатхутдинова, 
С. Позняка [1–4]. 

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Відзначаючи без-
умовну цінність та значущість наукових дослі-
джень згаданих авторів, все ж зауважимо, 
що проблематика формування конкуренто-
спроможності підприємств регіону постійно 
трансформується, що потребує коригування 
та вдосконалення стратегії і тактики, методів 
та інструментарію державного управління, що 
робить оптимальною тематику дослідження. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є оцінка кон-
курентоспроможності Південного регіону та 
обґрунтування практичних рекомендацій 
щодо її підвищення через інноваційно-логіс-
тичний розвиток експортного потенціалу під-
приємств. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Південний регіон завжди займав над-
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звичайно важливе місце. Близь-
кість регіону до європейського 
та близькосхідного ринків, існу-
вання відносно розвиненої соці-
ально-виробничої інфраструк-
тури створюють передмови для 
розвитку відкритої економіки. 
Економічне значення Півден-
ного регіону у розвитку України 
передусім полягає у наявності 
морегосподарського та портово-
промислового комплексів, тран-
зитного потенціалу. 

Конкурентоспроможність 
регіону можна визначити як його 
спроможність протягом трива-
лого часу на основі насампе-
ред власних, а також залучених 
можливостей продукувати товари та послуги 
для регіонального, національного і зовніш-
нього ринків, забезпечуючи водночас стабіль-
ність і зростання реальних доходів власних 
жителів. 

Конкретизуючи поняття конкурентоспро-
можності регіону, стверджуємо, що продуктив-
ність використання його ресурсів (насамперед 
трудових ресурсів і капіталу) виражається у 
валовому регіональному продукті в розра-
хунку на душу населення. Динаміка ВРП на 
душу населення останніми роками свідчить 
про те, що Південний регіон України належить 
до категорії відсталих (рис. 1).

Винятком можна вважати Одеську область, 
ВРП якої майже збігається із середнім по 
Україні. Причому така динаміка може бути 
пов’язана, зокрема, зі сприятливою зовніш-
ньоекономічною кон’юнктурою, що дало змогу 
великим індустріальним підприємствам сут-
тєвим чином нарощувати обсяги експорту та 

забезпечувати високі прибутки експортерів. 
Формування конкурентоспроможності регі-

ону характеризується частотою і глибиною 
структурних перетворень, зумовлених необ-
хідністю технологічного оновлення вироб-
ництва та його пристосування до мінливих 
внутрішніх і зовнішніх умов. Рівень розвитку 
і конкурентоспроможність будь-якого суб’єкта 
економіки багато в чому визначається вели-
чиною і досягнутим рівнем використання екс-
портного потенціалу (рис. 2). 

Наведені дані вказують на значну відмін-
ність в експортних спроможностях окремих 
областей. Зважаючи на те, що український 
експорт є переважно низькотехнологічним і 
залежить від мінливості світової кон’юнктури, 
можна стверджувати, що економічне зрос-
тання навіть у такій області Південного регі-
ону, як Одеська, не може вважатися стійким. 
Проблематика розвитку експортного потенці-
алу, а також ефективного його використання 

становить особливу актуаль-
ність для країн із перехідними 
економіками, де відсутні стійкі 
механізми його формування, не 
вироблені дієві системи захисту, 
гарантій і страхування експорт-
них операцій, чітко не визначено 
методи недержавної інституцій-
ної та інформаційної підтримки 
експорту, розроблення, реаліза-
ції та оцінки ефективності про-
грам розвитку експортної діяль-
ності.

У Південному регіоні 
чітко утримуються стійкі екс-
портно-імпортні взаємозв’язки: 
області – найкрупніші експор-
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Рис. 1. Динаміка ВРП Південного регіону на одну особу 
у фактичних цінах за 2010–2014 рр, грн.
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Рис. 2. Динаміка обсягів регіонального товарного експорту  
у 2010–2015 рр., тис. дол. США
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тери є водночас найкрупнішими імпортерами 
у регіоні. Одним із важливих показників стій-
кості регіональної економіки до зовнішніх 
(імпортних) впливів є коефіцієнт покриття 
імпорту експортом, величина якого більша за 
одиницю свідчить про відносну стійкість еко-
номіки (рис. 3).

Цей коефіцієнт означає, що експортні 
поставки Південного регіону у 2,10 разів пере-
вищують імпортні надходження (по Україні – 
1,03 у 2015 році).

Товарний експорт є досить висококон-
центрованим, причому ця ситуація з кожним 
роком посилюється і рівень концентрації екс-
порту має тенденцію до зростання. Варто 
зазначити, що основний приріст експорту 
товарів Південного регіону за останні 5 років 
відбувся завдяки розвитку внутрішнього 
виробництва та його експортних можливос-
тей, захисту внутрішнього ринку від імпорт-
них товарів шляхом підтримки 
місцевого виробника, наявності 
природно-сировинних ресурсів, 
що скеровуються на експорт. 
Відсутність дієвих механізмів 
нарощування експорту залиша-
ється однією з вагомих причин 
як низької конкурентоспромож-
ності економіки загалом, так і 
низького потенціалу нарощу-
вання конкурентоспроможного 
експорту в регіонах країни.

Особливістю економічної 
динамки останніх років є випе-
реджаюче зростання інвестицій 
порівняно із загальною макро-
економічною динамікою. Хоча 
загалом спостерігається без-
посередній взаємозв’язок між 

обсягами експорту та прямими іно-
земними інвестиціями (рис 4).

Це є позитивним чинником зміц-
нення конкурентоспроможності, адже 
інвестиції є складником ВРП регі-
ону, їх динаміка сприяє формуванню 
поточного стану розвитку економіки і 
визначає передумови забезпечення 
стійкого економічного зростання. 
Інвестиції можуть стати дієвим чин-
ником реструктуризації економіки і 
формування передумов до виробни-
цтва конкурентоспроможних товарів і 
послуг.

Неспроможність виробників регі-
ону, як і загалом виробників України, 
вийти на зовнішні ринки з високотех-

нологічною та конкурентоспроможною про-
дукцією, незважаючи на членство у Світовій 
організації торгівлі, зумовлено низкою якістю 
вітчизняної продукції. Нині в Україні обме-
жені передумови для інноваційно-технічного 
розвитку. Хоча незначні зрушення останніми 
роками все ж таки спостерігаються: зроста-
ють обсяги імпорту сучасного виробничого 
устаткування, що сприятиме підвищенню 
якості вироблених товарів.

Основні сектори економіки регіону прак-
тично вичерпали свій потенціал. Необхідні 
нові точки економічного зростання, які ста-
нуть підґрунтям для наповнення бюджету та 
створення робочих місць. Активна зовніш-
ньоекономічна діяльність є одним з основних 
факторів ринкової трансформації економіки, 
підвищення її ефективності і конкуренто-
спроможності регіону та країни в цілому. До 
ключових пріоритетних напрямів державного 
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регулювання зовнішньоекономічної діяль-
ності належить розвиток експортного потенці-
алу, збільшення його обсягів та формування 
збалансованої товарної структури. 

В умовах зростання конкуренції особливого 
значення набуває освоєння сучасних підходів 
до планування і керування фізичним розподі-
лом товарів, що дає змогу гнучкіше реагувати 
на потреби споживачів. Без ефективного і 
цілеспрямованого керування товарними пото-
ками забезпечити успішне просування товарів 
на ринок неможливо. Інтеграцію ж усіх сис-
тем, пов’язаних із товаропотоком від вироб-
ника до споживача, можна здійснювати лише 
за допомогою логістики. Тому актуальним і 
своєчасним стане розгляд питання впрова-
дження нової моделі інноваційно-логістичного 
розвитку експортного потенціалу підприємств 
на новітніх, системних засадах.

Пропонуємо удосконалити інтеграційну 
парадигму для використання в управлінні 
зовнішньоекономічною діяльністю підпри-
ємств у напрямах:

– впровадження інноваційних інструментів 
управління якістю (бенчмаркінг, аутсорсинг, 
інсорсинг, контролінг, консалтинг, бюджету-
вання та ін.);

– врахування стохастичності поведінки 
на ринку та ліберальності у сприйнятті рівня 
якості різних послуг, що вирішується через 
формування уявлень про послугу у спожи-
вача та чітке розмежування ролі учасників 
процесу надання послуги,

– гнучкість та прийнятність логістичних сис-
тем до впровадження нових суміжних послуг.

Цими напрямами визначено основні 
вимоги до вдосконалення інтеграційної пара-
дигми, яку пропонується назвати моделлю 
інноваційно-логістичного розвитку експорт-
ного потенціалу підприємств регіону (рис.5).

Логістична система, що синтезується, пови-
нна реалізувати стратегічну мету підприємства – 
стратегію конкуренції на ринку збуту продукції, 
що вимагає вирішення таких маркетингових 
завдань, як вивчення ринку, визначення позицій 
фірми на ринку, прогнозування попиту на про-
дукцію тощо. Науковою базою цієї парадигми є 
в основному економічні і соціальні дисципліни 
(економіка і організація виробництва, управ-
ління персоналом і якістю продукції, маркетинг 
тощо), а математичною основою − теорія віро-
гідності, математична статистика тощо. Необ-
хідно підкреслити, що моделі, що використову-
ють як основу маркетингову парадигму, є досить 
абстрактними, мають велику розмірність, багато 
змінних носять якісний характер, що утрудняє 
здобуття простих аналітичних рішень. 

Одним із пріоритетних завдань є ство-
рення в регіоні сучасного промислово-техно-
логічного комплексу, який забезпечуватиме 
внутрішні потреби країни, регіону, конкурен-
тоспроможний експорт, збільшення обсягів 
наукомісткої продукції як основи для іннова-
ційного розвитку економіки, перехід до ресур-
созберігаючої моделі розвитку реального сек-
тору економіки області.
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Рис.5. Модель інноваційно-логістичного розвитку  
експортного потенціалу підприємств
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Висновки з цього дослідження. Питання 
визначення та вдосконалення конкурент-
них засад формування експортного потен-
ціалу регіонів України є досить актуальним 
та потребує системних заходів із його вирі-
шення. Інноваційно-логістичний розвиток екс-
портного потенціалу підприємств є джерелом 
конкурентної переваги підприємств Півден-

ного регіону. Поліпшення позицій на світовому 
ринку можливе лише за умови проведення 
відповідної експортної політики. Цього можна 
досягти за сприяння у структурній політиці 
виробництву товарів високого ступеня пере-
робки шляхом використання провідних техно-
логій, які дадуть змогу ефективніше викорис-
товувати наявні ресурси.
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