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� распространение информации о региональных и отраслевых при-
оритетах развития экономики и вариантах государственной под-
держки частных инвестиций;  

� обучение руководителей предприятий и государственных служа-
щих основам инвестиционного анализа;  

� адаптация методик проведения анализа инвестиционной привлека-
тельности регионов, отраслей применительно к условиям Украины 
(особенно для внутренних инвестиций). 
В каждом регионе областного уровня необходимо разработать 

программы инвестиционно-инновационной деятельности на некото-
рый период времени (3-5 лет). При этом специалисты предлагают фор-
мировать задания на каждый год с привлечением инвестиций и систе-
мой местных льгот для инвесторов,  которые будут осуществлять ре-
альные проекты в разных отраслях экономики региона. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ 
 

Розглядаються питання ефективності різних методів оцінки конкурентоспромож-
ності регіону. Пропонується перелік показників для побудови найбільш комплексної 
оцінки конкурентоспроможності регіону та розроблено індикатори рейтингової оцінки 
інвестиційного потенціалу регіону. 
 

Соціально-економічна система регіону постійно перебуває під 
впливом інтеграційного простору, усередині якого відбувається розви-
ток  відтворювальних взаємозв’язків всіх суб’єктів економічної систе-
ми. На сучасному етапі побудови в Україні економіки ринкового типу 
задачі розробки ефективної методики оцінки конкурентоспроможності 
як в цілому країни, так і кожного регіону зокрема, набувають особли-
вої актуальності. 
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Визначення напрямків економічного розвитку регіонів та забез-
печення їх якісного рівня проводяться дослідниками в багатьох краї-
нах світу. Питання оцінки та підвищення конкурентоспроможності 
регіону досліджуються у працях вітчизняних та російських науковців:  
В.В.Антонова, І.М.Вахович, З.В.Герасимчук, А.Г.Гранберга, Л.М.Зай-
цевої, Г.Б. Поляка [1-4] та ін.  Але напрями та проблеми розробки ефе-
ктивної та чіткої методики оцінки конкурентоспроможності регіону в 
українській науковій думці досліджені недостатньо. 

Вищезазначене обумовило мету даної роботи – порівняти існуючі 
методи оцінки конкурентоспроможності регіону та розробити напрями 
їх удосконалення. 

Оцінка конкурентоспроможності регіону являє собою досить 
складний процес. Оцінка ця завжди є імовірнісною. При її визначенні 
використовується ряд методів і враховується безліч показників.  

При визначенні рівня конкурентоспроможності регіону важливим 
є співвідношення в регіоні конкуренції і монополії. Оцінка конкурен-
тоспроможності регіону деякою мірою визначається рівнем монополі-
зації виробництва даного регіону. Загальна характеристика діяльності 
підприємств-монополістів показує досить високий рівень монополіза-
ції в Україні. Але кожний регіон має власний рівень монополізації ви-
робництва. Залежно від переважних галузей виробництва чи комплек-
сів у регіоні визначається рівень його монополізації за виробництвом. 
Вихідною є саме перевага галузей виробництва в регіоні. Так, найбі-
льший ступінь монополізації – в чорній і кольоровій металургії, хіміч-
ній промисловості. Відносно низький рівень монополізації – в легкій, 
харчовій, лісотехнічній промисловості. Отже, регіони, де переважає 
перша група галузей, мають можливість монопольного виходу на вну-
трішній ринок, тобто мають конкурентні переваги по цій позиції. При 
цьому як надмірна монополізація виробництва регіону, так і мала мо-
нополізація виробництва регіону скорочують його конкурентні мож-
ливості. 

Для забезпечення конкурентоспроможності регіону дуже важли-
вим є знаходження конкурентних стратегій. При цьому конкурентосп-
роможність забезпечується тільки комплексним використанням усіх 
можливостей регіону, виробленням відповідних стратегій конкурент-
ної поведінки та їх реалізацією.  

Оцінка конкурентоспроможності регіону залежить від того, яку 
конкурентну стратегію обирає регіон. На наш погляд, найбільш ефек-
тивною є експлерентна конкурентна стратегія як інноваційна стратегія, 
що дозволяє регіону виходити на міжрегіональний конкурентний ри-
нок з інноваційними технологіями, інноваційними товарами, послуга-
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ми. При такій стратегії відбувається вертикальна інтеграція, реалізу-
ється синергетичний ефект об’єднання зусиль учасників конкурентно-
го процесу регіону [5, c. 64]. Однак при виборі будь-якої конкурентної 
стратегії регіон завжди буде платити альтернативну ціну, не обравши 
іншу стратегію. 

Наведені підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону є 
непрямими. Поряд з ними існують методи, орієнтовані на використан-
ня математичних методів. Так можна провести цю оцінку, використо-
вуючи оцінку людського потенціалу регіону, матеріальної бази розви-
тку, рівня розвитку управління, соціально-політичного стану регіону, 
його інвестиційної активності. Такою методикою можна користувати-
ся, на наш погляд, в основному при виявленні рівнів конкурентоспро-
можності районів усередині області. Рівень же конкурентоспроможно-
сті на міжрегіональному рівні, здається, таким чином не можна вияви-
ти, оскільки занадто різними є конкуруючі регіони за всіма названими 
параметрами, немає об’єднуючої основи регіонального єдиного управ-
ління. 

Рейтингові оцінки конкурентоспроможності також є досить об-
меженими в застосуванні. Причому ця оцінка здійснюється не в цілому 
за конкурентоспроможністю регіону, а тільки за її складовими харак-
теристиками. Ми вважаємо, що і цей підхід можна використовувати, 
але тільки при оцінці внутрішньорегіональної конкурентоспроможнос-
ті.  

Зазначені підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону по-
винні враховуватися при розробці оптимальної комплексної оцінки. 
Тільки раціональне поєднання переваг розглянутих методів оцінки 
конкурентоспроможності регіону може дати позитивний результат і 
дозволити оцінювати конкурентоспроможність, співвідносити регіони 
один з одним і, як результат, розробляти програми забезпечення зрос-
тання конкурентоспроможності конкретного регіону. Рейтингове порі-
вняння не може бути визнане як єдина оцінка стану економіки регіону, 
але враховувати його необхідно, у тому числі й при визначенні страте-
гій забезпечення конкурентоспроможності регіону.  

Методично важливо для оцінки конкурентоспроможності регіону 
виявляти в динаміці якість управління бюджетом. Тут традиційно вра-
ховуються: доходи з трансфертами, податковими надходженнями тощо 
і витрати бюджету, його дефіцит, позабюджетні фонди. На наш по-
гляд, цей традиційний підхід не може оцінити конкурентоспромож-
ність регіону, тому що лише в найзагальнішому вигляді показує фінан-
сову ситуацію регіону. Але введення додаткових даних розширює мо-
жливості оцінки конкурентоспроможності регіону.  До  таких додатко- 
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вих даних відносяться: 
− кредитна заборгованість бюджету по оплаті праці; 
− прострочена кредиторська заборгованість бюджету по оплаті ко-

мунальних послуг; 
− середній рівень оплати комунальних послуг населенням; 
− середній тариф на електроенергію для промислових підприємств, 

населення; 
− прострочена кредиторська заборгованість бюджету по оплаті па-

ливно-енергетичних ресурсів; 
− розмір податкових пільг, наданих регіоном підприємствам, розта-

шованим на його території. 
Ці показники дозволяють значно поглибити аналіз фінансового 

стану і фінансового клімату в регіоні. Проаналізовані комплексно, ці 
дані дозволяють приблизно оцінити те фінансове становище, у якому 
знаходиться регіон у даний момент. Оскільки показники будуть розра-
ховуватися в динаміці, то картина конкурентоспроможності буде пред-
ставлена у вигляді тенденцій, що формуються. Відразу ж можна буде 
знайти ті складності, ризики, які існують у конкурентоспроможності 
будь-якого регіону. Можна буде визначити коло заходів для забезпе-
чення зростання цієї конкурентоспроможності. Крім названих показ-
ників, необхідно визначати в динаміці іноземні інвестиції, у тому числі 
у валюті.  

Таким чином, визначальну роль в оцінці конкурентоспроможності 
регіону покликані зіграти фінансові показники регіональної економіки 
і якість управління регіональним бюджетом. При цьому значення ма-
ють не традиційні показники цих процесів, а аналітичні, розрахункові 
показники. Саме вони дають уявлення про певні грані конкурентосп-
роможності регіону.  

Однак оцінити конкурентоспроможність регіону тільки за цією 
методикою просто неможливо. Тільки сукупна оцінка з урахуванням 
рівня використання потенціалів регіону, ступеня використання цих 
потенціалів, значущості для регіону монопольних виробництв, вибору 
конкурентної стратегії дозволить підсилити науковість оцінки конку-
рентоспроможності регіону. Використання рейтингів регіону за різни-
ми його характеристиками у зіставленні з іншими регіонами України 
дозволяє розширити підходи до оцінки конкурентоспроможності регі-
ону. 

Розрахунок конкурентоспроможності регіону може бути здійсне-
ний за такими коефіцієнтами: 
1) питома вага сукупного боргу регіону до обсягу бюджету регіону.  
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Цей коефіцієнт має орієнтир – менший чи дорівнює одиниці, тобто 
К1  ≤  1; 

2) відношення витрат по обслуговуванню сукупного боргу регіону до 
усіх витрат бюджету регіону – К2 < 0,15; 

3) відношення дефіциту бюджету регіону до сукупного доходу цього 
бюджету – К3 < 0,15; 

4) відношення поточних витрат бюджету регіону до його доходів – 
К4 < 1; 

5) питома вага кредитів, виданих юридичним особам регіоном, у за-
гальних витратах бюджету регіону – К5 < 0,03. 
Оцінка конкурентоспроможності регіону потребує наявності нор-

мативів, граничних значень найважливіших показників соціально-
економічного стану регіону [6, c.87]. Ці граничні значення формують 
своєрідний коридор конкурентних значень, прийнятного ризику вели-
чини тих чи інших показників, який може бути прийнятий даним регі-
оном, щоб стати досить високо конкурентоспроможним у міжрегіона-
льних відносинах. 

 Особливо важливою є оцінка інвестиційного потенціалу регіону, 
його інвестиційної привабливості, оскільки саме інвестиційний потен-
ціал є визначальним у сучасному розвитку конкурентоспроможності 
регіону. Оцінка конкурентоспроможності регіону, що здійснюється 
різними методами, із залученням різних показників, як правило, дає 
різні значення цієї конкурентоспроможності. У зв’язку з цим значу-
щою є рейтингова оцінка інвестиційного потенціалу регіону, зважена 
за такими індикаторами: 

• споживча оцінка інвестиційного потенціалу;  
• трудова оцінка цього потенціалу регіону;  
• інтелектуальна оцінка цього ж потенціалу;  
• виробнича оцінка;  
• інфраструктурна оцінка;  
• фінансова оцінка;  
• інноваційна оцінка;  
• інституціональна оцінка;  
• природно-ресурсна оцінка. 
Подібна комплексна оцінка інвестиційного потенціалу регіону, на 

наш погляд, дозволяє повніше виявити, яке ж дійсне становище регіо-
ну в умовах міжрегіональної конкуренції в країні, яка конкурентна 
привабливість регіону. 

По-перше, значення інвестиційного потенціалу регіону при вияв-
ленні реальної конкурентоспроможності регіону є домінуючим. 
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По-друге, всі названі індикатори досить повно представляють по-
тенціал регіону в цілому, конкурентну привабливість, а отже, конку-
рентоспроможність визначеного регіону.  

Таким чином, розглянуті підходи до оцінки конкурентоспромож-
ності регіону повинні враховуватися при розробці оптимальної ком-
плексної оцінки. Тільки раціональне поєднання переваг розглянутих 
методів оцінки конкурентоспроможності регіону може дати позитив-
ний результат і дозволити оцінювати конкурентоспроможність, спів-
відносити регіони один з одним і, як результат, розробляти програми 
забезпечення зростання конкурентоспроможності конкретного регіону. 
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ІПОТЕКА ЯК ВАРІАНТ „ЗАВУАЛЬОВАНИХ” НЕФОРМАЛЬНИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН  
 

Розглядається зміст іпотеки як варіанту економічних відносин, що виникають на 
ринку нерухомості з приводу задоволення нагальної потреби в забезпеченні житлом з 
боку населення і отримання прибутку з боку іпотечних гравців, досліджено природу цих 
відносин з точки зору наявності передумов формування “завуальованого” неформально-
го простору економічної взаємодії. 
 

Поняття іпотеки ("mortgages" – англ. позика на покупку житла) як 
застави на нерухоме майно (землю, виробничі або житлові будівлі) з 
метою отримання довготермінового кредиту, змістовне за суттю, і ви-
магає зосередження уваги на розгляді найбільш дискусійного питання 
сьогоднішньої іпотечної практики з суспільної точки зору – житлових 
будівель. 

Економічні відносини, що виникають з приводу задоволення на-
селенням потреби у житлі за рахунок кредитування під заставу з боку 
комерційного банку і цілої низки учасників ринку нерухомості факти-


