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Тема конкурентоспроможності населених пунктів, а зокрема міст, має 

на сьогодні актуальний характер, у розрізі конкурентоспроможності. І якщо 
питання конкурентоспроможності держави та регіонів більш дослідженні, то 
питання взаємозв’язку конкурентоспроможності міст в контексті 
регіональному, вимагають поглиблених досліджень. 

Місто, як суб’єкт конкурентоспроможності є предметом вивчення 
таких учених, як В.Г.Підвисоцький, Ю.Н.Полунєєв, Л.Л.Ковальська. 
О.А. Карлова в своїх наукових дослідженнях велику увагу приділяє розвитку 
інфраструктури міста, житловому сектору, як частини продуктивного 
потенціалу міста, соціально-економічному розвитку міст і міського 
комплексу. 

Наукові дослідження, в яких розглядаються питання присвячені 
конкуренції, конкурентоспроможності представлені вітчизняними та 
закордонними науковцями, а саме: А.Сміта, Д.Рікардо, М.Портера, 
Й.Шумпетера, Ж-Ж.Ламбена, І.Ансоффа, А.Томпсона. Питанням 
конкурентоспроможності держави присвячені праці науковців: С.Г.Фірсової, 
О.Г.Пенькової, С.Хамініч, І.В.Багрової, О.Г.Нефедової; 
конкурентоспроможності регіону - З.В.Герасимчук, Л.Л.Ковальської, 
Л.А.Яремко, Н.П.Захаревича та ін.. 

Метою нашого дослідження є розгляд теоретичних аспектів 
конкурентоспроможності міста як регіональної складової на прикладі 
Донецької області. Досягнення мети здійснювалось через реалізацію 
наступних завдань: 
− розгляд підходів до визначення поняття «конкурентоспроможності міста»; 
− визначення конкурентних переваг території, які впливають на 
конкурентоспроможність регіону в широкому сенсі, і населених пунктів у 
більш вузькому; 

− дослідження особливостей конкурентоспроможності на прикладі 
Донецької області. 
Найпроблемніші факторами пов’язані з факторами державного 

регулювання, це — нестабільність державної політики, податкова політика, 
неефективність держапарату, інфляція, нестабільність місцевої та державної 
влади, обмежувальне трудове законодавство. До факторів регіонального 
регулювання можна віднести: низька кваліфікація робочої сили, нерозвинена 
інфраструктура, регіональна митна політика та ін. 

Виходячи з аналізу даних, на наш погляд, конкурентоспроможне 
середовище Донецької області поліпшать такі складові: 



− диверсифікованість економіки Донецької області (досягнення балансу 
між металургійною галуззю й іншими найважливішими галузями області); 

− прямі інвестиції в галузі, які мають левову частину при формуванні 
регіонального бюджету й інновації; 

− підвищення рівня освіти й кваліфікації трудового потенціалу регіону; 
− розвиток малого й середнього бізнесу в регіоні. 

Дослідження проблематики конкурентоспроможності регіону ефективно 
сприятиме вирішенню складних соціально-економічних проблем, з якими 
стикається економіка України на рівні регіонів. Набуття регіоном статусу 
конкурентоспроможного дає змогу на подальшу стабілізацію і розвиток 
економіки держави. Отже, у підсумку можна стверджувати, що треба якомога 
більше робити натиск в стратегії підвищення конкурентоспроможності 
регіонів, щоб в цілому покращувати стан економіки країни. 
 
 


