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ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Постановка проблеми. Регіональний рівень 
економічного розвитку з посиленням глобалізацій-
них впливів набуває особливої значимості для під-
вищення міжнародної конкурентоспроможності Ук-
раїни в умовах євроінтеграції. Особливої актуально-
сті набуває проблематика регіональної конкуренто-
спроможності, яка полягає у можливостях регіону 
створювати, розвивати та захищати власні конку- 
рентні переваги для залучення інвестицій та високо-
кваліфікованого працездатного населення з ураху-
ванням змін на глобальному рівні.  

Враховуючи особливості глобалізації цікаво 
дослідити, як змінюється специфіка регіоналізації та 
в якому напрямі розвиватися регіонам для підви-
щення рівня конкурентоспроможності в економіч-
ній, соціальній, науково-технічній сферах з метою 
залучення інвестицій та висококваліфікованого пра-
цездатного населення з урахуванням змін на гло- 
бальному рівні. Особливого пріоритету набуває під-
вищення конкурентоспроможності регіонів України 
в умовах реалізації основних положень Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням формування та проблематики підви-
щення міжнародної конкурентоспроможності регіо-
нів присвячено чимало праць як вітчизняних, так  
і зарубіжних науковців, серед яких можна відзна-
чити А. Томпсона, М. Портера, Е. Дж. Блейклі,  
П. Кругмана, У. Демінга, Б. Губського, І. Брикову, 
М. Назарову, С. Максименка, Л. Альошкіну, Л. Яремко, 
Р. Фатхутдинова та ін. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних за-
сад та практичних рекомендацій щодо оцінки кон-
курентоспроможності регіонів, визначення пріори-
тетів і розроблення системи засобів підвищення 
конкурентоспроможності Вінницького регіону в 
умовах євроінтеграції. 

Виклад основного матеріалу. Експерти Між-
народного економічного форуму аналізуючи конку-
рентоспроможність країн світу поряд із країнами 
проводять дослідження конкурентоспроможності 
окремих регіонів цих країн, причому дедалі частіше 
регіони займають вищі рейтингові позиції, ніж кра-
їна в цілому. Ефективність застосування регіональ-
ної специфіки, що проявляється в унікальних істо-
ричних, природно-кліматичних, культурних, еконо- 

мічних особливостях певного регіону, стає першо-
рядним фактором мінімізації негативних наслідків 
інтеграції в глобальну економічну систему.  

Феномен співвідношення глобального і локаль-
ного в сучасній науковій літературі отримав назву 
«глокалізація», що означає глобальну локалізацію, 
тобто пристосування глобальних цілей і перспектив 
до місцевих умов [1]. Практичність даних тенденцій 
найяскравіше простежується в межах Європей- 
ського союзу (ЄС), де лідируюча позиція регіону у 
забезпеченні національної конкурентоспроможно-
сті представлена у гаслі «Європа регіонів». Остан-
німи роками створено багато організацій, поклика-
них представляти інтереси європейських регіонів у 
Брюсселі: Зібрання регіонів Європи, Комісія регіо-
нів, Рада регіонів і громад Європи тощо. Підвище-
ний інтерес до «Європи регіонів» обумовлений, в 
першу чергу, необхідністю подолання соціально-
економічних диспропорцій в рамках ЄС, а також по-
боюванням майбутньої одноманітності [2]. 

Згідно з економічним підходом, конкуренто-
спроможність розглядають як володіння властивос-
тями, які створюють переваги у конкурентній бо- 
ротьбі. Як стверджують зарубіжні науковці (М. Ду-
дін, П. Єгорушкін, Ф. Сафін, Н. Лясніков), конку-
рентоспроможність є не лише складною економіч-
ною категорією, а й готовністю підприємницького 
середовища прийняти положення інноваційно ак- 
тивного або інноваційно орієнтованого сталого роз-
витку [3]. 

Ураховуючи особливості сучасного процесу 
регіоналізації, тенденцій до децентралізації управ-
ління та збільшення повноважень регіональної 
влади у багатьох країнах переглядають існуючі та 
диктують власні підходи щодо процесу активізації 
територіальної влади і локальних громад та вияв-
лення необхідності формувати основні конкурентні 
переваги саме на рівні регіону.  

За визначенням Європейської Комісії, регіо- 
нальна конкурентоспроможність – це здатність регі-
ону в умовах вільної конкуренції виробляти такі то-
вари та послуги, які відповідають потребам ринку, 
користуються попитом на міжнародних ринках, та 
водночас реалізація яких забезпечує стабільний і ви-
сокий рівень прибутків місцевого населення, підви-
щує добробут регіону, країни та окремих її грома- 
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дян; або (узагальнено) здатність регіону в умовах  
зовнішньої конкуренції забезпечувати відносно ви-
сокий рівень прибутків та зайнятості [4]. 

При дослідженні конкурентних переваг регіону 
виділяють національну та міжнародну конкуренто-
спроможність. Високий рівень національної конку-
рентоспроможності є необхідною, проте недостат-
ньою передумовою забезпечення сталого розвитку 
регіону з метою зайняти свою нішу у світовій госпо-
дарській системі, тобто досягнення його міжнарод-
ної конкурентоспроможності.  

Питання міжнародної конкурентоспроможно-
сті національного регіону дуже змістовно розгля-
нуто в працях І. Брикової, де представлено наступне 
визначення міжнародної конкурентоспроможності 
регіону: «міжнародна конкурентоспроможність на-
ціонального регіону – це його здатність в умовах 
глобальної конкуренції на основі ефективного вико-
ристання наявних традиційних і створення унікаль-
них ресурсів локального розвитку стимулювати під-
вищення продуктивності виробництва та рівня 
життя місцевого населення і, відповідно, забезпечу-
вати високий конкурентний статус у геоекономіч-
ному просторі в довгостроковій перспективі» [5]. 

Відомі економісти Кембриджського універси-
тету Б. Гардінер, Р. Мартін, П. Тайлер у своєму до- 
слідженні «Конкурентоспроможність, продуктив- 

ність та економічне зростання через призму Євро- 
пейських регіонів» ілюструють «піраміду» конку-
рентоспроможності регіону, яка акцентує увагу на 
продуктивності праці, як ключовому індикаторі  
рівня конкурентоспроможності регіону [6]. 

Глобалізація світової економіки змінює вимоги 
до формування конкурентних переваг, оскільки ста-
ють доступними значна кількість засобів виробниц-
тва, інформаційних і фінансових ресурсів, людські 
ресурси завдяки міграційним процесам, постійно 
змінюється ринкова кон’юнктура, спостерігається 
втрата багатьма світовими лідерами своїх позицій, 
формуються нові глобальні центри продукування 
окремих асортиментних груп товарів та послуг [7]. 

Загалом основні чинники забезпечення конку-
рентоспроможності регіону залежно від основної 
мети враховують людські ресурси, інфраструктуру, 
соціально-економічні фактори, культуру та еколо-
гію. Сукупне врахування названих чинників при  
формуванні моделі розвитку території, сприятиме 
забезпеченню сталого розвитку та високому рівню 
конкурентоспроможності регіону. Таким чином, на 
основі узагальнення та аналізу наукових доробок з 
проблеми виокремлення детермінантів, що вплива-
ють на конкурентоспроможність соціально-еконо-
мічної системи, пропонується модель «піраміди між-
народної конкурентоспроможності регіону» (рис. 1). 

Рис. 1. «Піраміда» міжнародної конкурентоспроможності регіону 

Адаптовано авторами на основі джерела [6]. 
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робництв наукомісткого спрямування та інновацій-
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спрямовуються на досягнення конкурентоспромож-
ності регіонів. За цих умов регіональна політика  
розглядається не лише як спосіб усунення регіона-
льних диспропорцій, а й як конкурентна політика та 
всеосяжна стратегія розвитку задля створення умов 
для регіонів повністю реалізувати наявний потен-
ціал і здобути конкурентні переваги [8]. 

Отже, чим ближче країна до числа основних 
інноваторів, тим більша перевага в забезпеченні влас-
ної конкурентоспроможності необхідними інноваці-
ями. Таким чином, інновації та рівень інноваційної 
активності є найпрогресивнішим фактором, що без-
посередньо впливає на зростання конкурентних пе-
реваг економіки регіону. 

Вінницький регіон – сучасний агропромисло-
вий, транспортно-логістичний, науковий, культур-
ний та туристичний, торговельний центр України. 
Область має вигідне географічне розташування, че-
рез її територію пролягають нафтопровід та три ма-
гістральних газопроводи, які постачають природний 
газ до країн ЄС. Близьке розташування до великих 
транспортних коридорів та столиці як основного  
ринку збуту товарів є конкурентною перевагою ре-
гіону.  

Вінницька область має розвинений та диверси-
фікований промисловий сектор, характеризується 
високим розвитком агропромислового комплексу та 
наявністю потенціалу для подальшого зростання. 
Регіон реалізує 10 угод щодо торговельно-еконо- 
мічного, технічного та культурного співробітництва 
з регіонами Республіки Молдова, Румунії, Респуб-
ліки Білорусь, Чеської Республіки, Польщею та ін-
шими. Прикордонне положення гарантує регіону 
значні можливості для розвитку транскордонного 
співробітництва та зовнішньоекономічної діяльно-
сті. Вінницький регіон є учасником державної про-
грами розвитку транскордонного співробітництва та 
входить до складу Єврорегіону «Дністер», що ство-
рило нові можливості взаємодії у різних галузях між 
прикордонними регіонами України та Республіки 
Молдова.  

Традиційною мірою конкурентоспроможності 
та рівня життя в регіоні, в основу якої покладена  
оцінка продуктивності використання регіональних 
ресурсів, у першу чергу робочої сили та капіталу, є 
обсяг валового регіонального продукту. Динаміку 
структури валового регіонального продукту Вінни-
цького регіону у 2013-2019 рр. наведено в табл. 1.  

Таблиця 1 
Динаміка структури ВРП Вінницького регіону за 2013-2019 рр., млн грн 

Вид економічної діяльності 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Валовий регіональний продукт, млн грн  36191 43990 59871 74411 92427 98342 112324
Податки за виключенням субсидій  
на продукти, млн грн 3451 4701 8266 10813 15727 16734 20152
Валова додана вартість, млн грн 32740 39289 51605 63598 76700 81609 94447

Систематизовано авторами на основі джерела [8]. 

Станом на 2017 р. ВРП Вінницького регіону 
становив 92427 млн грн. Індекси фізичного обсягу 
ВРП у 2018 р. дорівнював 106,4%, порівняно з 
2017 р. обсяг зріс на 5915 млн грн. У 2019 р. обсяг 
ВРП області (розраховано з попередніми даними) у 
розмірі 104170 млн грн збільшився на 67979 млн 
грн, тобто майже втричі у порівнянні з показником 

2013 р. Висхідна динаміка є характерною тенден-
цією для цього показника за аналізований період 
2013-2019 рр. 

За даними Головного управління статистики 
Вінницької області у 2019 р. Вінниччина здійсню-
вала експортно-імпортні операції з партнерами з  
68 країн світу (рис. 2).  

Рис. 2. Динаміка експортно-імпортних операцій з товарами та послугами  
Вінницького регіону за період 2012-2019 рр., млн дол. США 

Побудовано автором на основі джерела [8]. 
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Станом на 2019 р. головним експортером това-
рів Вінницького області був Китай – 152,9 млн дол., 
за імпортом дана країна також посідає перше місце – 
127,4 млн дол. Товарна структура імпорту Вінни- 
цького регіону у 2019 р. представлена наступними 
групами товарів, а саме: машини, обладнання та ме-
ханізми; засоби наземного транспорту, літальні апа-
рати, плавучі засоби, продукція хімічної та пов'яза-
них з нею галузей промисловості, недорогоцінні ме-
тали та вироби з них. Обсяг імпорту товарів Вінни-
цького регіону у 2019 р. у порівнянні з 2012 р. у кра-
їни ЄС збільшився та склав 47,8% від загального ім-
порту. 

Аналізуючи зміну загального обсягу експорту 
послуг Вінницького регіону у 2019 р., що становить 
102,1 млн дол., спостерігаємо його збільшення у  
2,2 раза відносно показника 2012 р. Імпорт послуг 
досяг рівня 17 млн дол. та зменшився у порівнянні з 
2012 р. на 27% (див. рис. 2). Станом на 2019 р. го- 
ловним споживачем послуг Вінницького регіону 
був Ізраїль, за імпортом перше місце посідала Ве-
лика Британія. Обсяг загального імпорту послуг 
Вінницького регіону на 2019 р. становив близько  
17 млн дол., що на 28% менше в порівнянні з 2012 р. 
(23,5 млн дол.).  

Для Вінницької регіону характерними є вис-
хідні тенденції зростання експорту, скорочення ім-
порту товарів та послуг, позитивне сальдо зовніш-
ньоторговельного обороту. 

Важливу роль у створенні сприятливих умов 
для розвитку міжнародної конкурентоспроможності 
виконує процес залучення прямих іноземних інвес-
тицій (ПІІ). Іноземні інвестиції є вагомим фактором 
розвитку вітчизняної економіки, сприяють покра-
щенню стану регіонального господарства та націо-
нального господарства в цілому, нарощуванню екс- 

портного потенціалу, впровадженню інноваційних 
технологій.  

Сприятливий інвестиційний імідж області від-
значили ділові партнери близько 50 країн світу, ін-
вестуючи свої кошти у створення та розширення 
майже 400 потужних підприємств з високим рівнем  
стандартизації виробництва та соціальної відпові- 
дальності. Вінницька область першою в Україні за-
снувала Агенцію регіонального розвитку, скоорди-
новану на покращення інвестиційного клімату та за-
лучення коштів для соціально-економічного роз- 
витку регіону.  

Вінницький регіон дотримується сучасних під-
ходів до місцевого управління та втілює ідеї smart-
спеціалізації, які підтримані та імплементовані на 
державному рівні. Ціллю регіональної стратегії 
стало виробництво харчових продуктів з високою 
доданою вартістю, важливим фактором smart-роз- 
витку регіону є співпраця з науковими закладами та 
вдосконалення IT-сфери [9].  

Індикатором зміни рівня довіри іноземних ін- 
весторів, тобто умов підприємницької діяльності, 
що сформувалися, та рейтингу регіону вважається 
динаміка прямих іноземних інвестицій. Станом на 
2019 р. акціонерний капітал надійшов з близько  
50 країн світу. Переважна більшість інвестицій на-
дійшла з країн ЄС – 186,8 млн дол. (83,6% загаль-
ного обсягу). Польща, Німеччина, Франція, Австрія 
та Кіпр – п’ятірка основних країн-інвесторів, на які 
припадає 74,8% загального обсягу прямих інвести-
цій в регіон. 

Динаміку надходження прямих іноземних ін- 
вестицій в економіку Вінницького регіону та обсягів 
прямих іноземних інвестицій з Вінницького регіону 
у 2012-2019 рр. наведено на рис. 3.  

Рис. 3. Динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку Вінницького регіону та обсягів прямих 
іноземних інвестицій з Вінницького регіону за період 2012-2019 рр., млн дол. США 

Побудовано авторами на основі джерела [8]. 

За 2012-2019 рр. обсяги інвестицій в регіон по-
казують позитивну тенденцію. Низхідна динаміка є 
характерною тенденцією для загального обсягу пря-
мих іноземних інвестицій з Вінницького регіону в 
економіку країн світу за аналізований період 2012-

2019 рр. У 2019 р. в порівнянні з 2012 р. обсяг інве-
стицій з Вінницького регіону скоротився на 97%. За-
гальний обсяг ПІІ з регіону представлений у розмірі 
5 тис. дол. Низький темп підвищення показників ін-
вестиційної діяльності викликаний складною полі-
тичною ситуацією в країні.  
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Отже, доцільно сприяти нарощенню регіональ-
ного експорту і при цьому дбати не лише про збіль-
шення його обсягів, належну увагу слід приділити 
і  створенню довгострокових конкурентних переваг, 
стабільному розширенню та якісному поліпшенню 
на їх основі позиції регіону. Інвестиційна позиція 
Вінницького регіону залишається привабливою для 
залучення іноземного капіталу. Однак є невикорис-
тані резерви для підвищення зовнішньоекономічної 
діяльності, на яку впливає й міжнародна конкурен-
тоспроможність регіону. 

Міжнародна конкурентоспроможність регі-
ону – це здатність економіки регіону передбачати та 
успішно адаптовуватися до зовнішніх і внутрішніх 
викликів шляхом створення нових економічних  
можливостей за рахунок використання стійких кон-
курентних переваг регіону [1]. Національні регіони 
в умовах євроінтеграції потребують оцінки міжна-
родної конкурентоспроможності, що є орієнтиром 
для соціально-економічного розвитку регіону та ос-
новою для розроблення стратегії їх розвитку. 

Першим документом, що містив складові та 
критерії оцінки конкурентоспроможності був Звіт 

про конкурентоспроможність у світі [5]. Проаналі-
зувавши методичні підходи до оцінки конкуренто-
спроможності регіонів [10, с. 90–97; 11, с. 53–60; 12, 
с. 43–59; 13; 14, с. 23–31; 15; 16, с. 154–166], на наш 
погляд, варто зазначити про: 

– відсутність методу оцінки міжнародної кон-
курентоспроможності регіону; 

– велику кількість підходів, що пояснюється
висуванням різних цілей оцінки конкурентоспромо-
жності регіону; 

– використання статистичних показників та ре-
зультатів експертної оцінки; 

– суб’єктивність показників оцінки конкурен-
тоспроможності через використання методу експер-
тних оцінок для визначення вагомості показників; 

– відсутність статистичних даних для прове-
дення розрахунків за певними методиками. 

Все це доводить необхідність удосконалення 
методів дослідження міжнародної конкурентоспро-
можності регіонів. На нашу думку, оцінку міжна- 
родної конкурентоспроможності регіонів доцільно 
здійснювати відповідно до наведеного нижче алго-
ритму (рис. 4). 

Рис. 4. Алгоритм оцінки міжнародної конкурентоспроможності регіону 

Складено авторами. 

При кластеризації національних регіонів пер-
шочерговим завданням є визначення групи подіб-
них регіонів за рівнем валового регіонального про-
дукту на душу населення та Індекс людського роз-
витку. 

Оцінювання рівня міжнародної конкуренто-
спроможності регіонів можливе на основі системи 
показників. 

Для цього пропонується показники об’єднати в 
такі блоки:  

а) поточна конкурентоспроможність (група 
економічних та соціальних показників);  

б) стратегічна конкурентоспроможність (група 
інвестиційної привабливості).  

На третьому етапі проводиться нормування. 
Для цього визначимо часткові індекси (як відно-
шення фактичного значення j-го показника для кож-
ного регіону (Х )  до кращого в певному регіоні), 
поділивши показники конкурентоспроможності на 
показники-стимулятори і показники-дестимулятори 
та розрахувавши за такими формулами:  

для показників стимуляторів:    = Х , (1)

для показників дестимуляторів:  = Х . (2)

Ці формули, на нашу думку, є найбільш опти-
мальними.  
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Розрахунок індикатора по кожній з груп показ-
ників міжнародної конкурентоспроможності (рівень 
економічного розвитку, рівень соціального розвитку 
та рівень інвестиційної привабливості регіону) про-
понується здійснювати за формулою:   Кгруп = ∏ іі . (3) 

Розрахунок інтегрального індексу міжнародної 
конкурентоспроможності відповідного регіону здій-
снюється за формулою:   ІМК = Кек × Ксоц × Кінв. (4) 

Наступний етап передбачає аналіз результатів 
оцінки рівня міжнародної конкурентоспроможності 
регіонів за кластером на основі ранжування отрима-
них інтегральних індексів у відповідному році, що є 
передумовою розробки управлінських рішень для 
підвищення рівня міжнародної конкурентоспро- 
можності регіону. Проведемо апробацію методич-
ного підходу для оцінки міжнародної конкуренто-
спроможності Вінницького регіону у порівнянні з 
іншими регіонами в наступному пункті конкурсної 
роботи. 

Згідно із методичним підходом оцінки міжна-
родної конкурентоспроможності регіону проведемо 
кластерний аналіз регіонів України для визначення 
регіонів близьких до Вінниччини за валовим регіо-
нальним продуктом на душу населення та Індексом 
людського розвитку.  

За допомогою програми STATISTICA отри-
мано результати графічного аналізу у вигляді ден- 
дрограми, що дозволило розділити досліджувану су-
купність національних регіонів на 5 кластерів. Він-
ниччина знаходиться в першому кластері разом з 
Львівською, Миколаївською, Одеською та Черкась-
кою областями.  

Необхідні показники для розрахунку інтеграль-
ного показника міжнародної конкурентоспромож-
ності Вінницького регіону згруповані у три блоки: 
показники рівня економічного розвитку (валовий 
регіональний продукт, експорт товарів, обсяги реа-
лізованої промислової продукції на особу та загаль-
ний обсяг роздрібної торгівлі), показники рівня со-
ціального розвитку (середньомісячна номінальна за-
робітна плата найманих працівників, чисельність 
безробітних (за методологією МОП) у віці 15-70 ро-
ків, наявний дохід населення на особу) та показники 
рівня інвестиційної привабливості (частка підпри-
ємств, які одержали прибуток, обсяги прямих іно- 
земних інвестицій, витрати підприємств на вико-
нання НДР). 

Динаміка часткових коефіцієнтів та інтеграль-
ного показника міжнародної конкурентоспромож-
ності Вінницького регіону за 2016-2019 рр. наведена 
в табл  2).  

Таблиця 2 
Розрахунок загального коефіцієнту конкурентоспроможності Вінницького регіону за 2016-2019 рр. 

Показники 2016 2017 2018 2019
Показники рівня економічного розвитку

Валовий регіональний продукт, млн грн 0,662 0,823 0,876 1
Загальний експорт товарів, млн дол.  0,625 0,774 0,909 1
Обсяг реалізованої промислової продукції  
на 1 особу, грн 0,705 0,860 1 0,998
Обсяг роздрібної торгівлі, млн грн 1 0,566 0,689 0,861
К ек 0,735 0,746 0,861 0,963

Показники рівня соціального розвитку
Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих 
працівників, грн 0,450 0,658 0,839 1
Безробіття населення (за методологією МОП)  
у віці 15-70 років, тис. осіб 0,968 0,898 0,959 1
Наявний дохід населення на 1 особу, грн 0,549 0,714 0,876 1
К соц 0,621 0,750 0,889 1

Показники рівня інвестиційної привабливості
Підприємства, які одержали прибуток у % до загальної кіль-
кості підприємств 1 0,976 0,985 0,919
Прямі іноземні інвестиції в область, млн. дол. США 0,761 0,837 0,938 1
Витрати підприємств на виконання наукових досліджень і ро-
зробок, млн грн 0,696 0,78952 0,864 1 
К інв 0,809 0,864 0,928 0,972
I МК 0,717 0,785 0,892 0,978

Розраховано авторами. 

Аналогічним чином здійснено розрахунок ін- 
тегрального показника міжнародної конкуренто-
спроможності Львівської, Миколаївської, Одеської 
та Черкаської областей, що ввійшли до одного клас-
теру із Вінницькою областю.  

Результати порівняльного аналізу інтеграль-
ного показника міжнародної конкурентоспромож-
ності Вінницької, Львівської, Миколаївської, Одесь-
кої та Черкаської областей за 2016-2019 рр. наведені 
на рис. 5. 
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Рис. 5. Динаміка загального інтегрального індексу міжнародної конкурентоспроможності  
Вінницької, Львівської, Миколаївської, Одеської та Черкаської областей за 2016-2019 рр. 

Розраховано авторами. 

Отже, порівнюючи п’ять схожих за рівнем еко-
номічного розвитку областей України, можемо зро-
бити висновок про стабільність зростання їх позиції 
за інтегральним показником міжнародної конкурен-
тоспроможності за досліджуваний період 2016- 
2019 рр. У 2019 р. лідерство мала Львівська область 
з індексом 0,999, хоча слід зазначити, що темпи  
зростання показників інших областей підвищуються 
доволі швидкими темпами, в тому числі Вінницької 
області. 

Для підвищення міжнародної конкурентоспро-
можності Вінницької області необхідним є розробка 
шляхів підвищення її рівня (рис. 6).  

У сучасних умовах розвитку ринкових відно-
син і посилення конкуренції, все більшого значення 
для посилення міжнародної конкурентоспроможно-
сті регіонів та України в цілому, набуває форму-
вання розвиненої підтримки інноваційної діяльності 
та масштабне впровадження інновацій у всі сфери 
господарського комплексу. Саме це забезпечує без-
перервне оновлення техніко-технологічної бази під-
приємств, освоєння і випуск нової конкурентоспро-
можної продукції, оперативне поширення на світові 
ринки товарів і послуг та підвищення добробуту на-
селення.  

Рис. 6. Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності регіону 

Побудовано авторами. 
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щодо важливості прискореного інноваційного роз-
витку галузей національного господарства України. 
Згідно із статистичними даними, за ступенем тех- 
нічної озброєності Україна майже втричі відстає від 
розвинутих європейських країн. При цьому, в екс- 

портуванні високотехнологічної продукції – у 4- 
8 разів, а за енергоефективністю – в десять. Завдяки 
втіленню інновацій у виробничо-господарські про-
цеси приріст ВВП України сягає 0,7% у той час, як 
у розвинених країнах він складає 60-90% [18].  

У світовому рейтингу Global Innovation Index за 
2018 р. Україна знаходиться на 43 місці. При цьому, 
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за такими складовими як «креативні товари й по- 
слуги», «інноваційні зв'язки», «вплив знань», «за-
своєння технологій» – активність вітчизняного біз-
несу знаходиться на дуже низьких позиціях. Сто- 
совно рейтингу Global Competitiveness Index за 
2018 р. наша держава займає 85 зі 138 можливих 
місць [19]. 

16 листопада 2018 р. у Кремнієвій долині 
(США) в рамках інноваційного саміту відбулося  
відкриття офісу київського проєкту «розумного  
міста» Kyiv Smart City Accelerator, команда якого 
обиратиме найкращі інноваційні проєкти, залуча-
тиме більше інвестицій для їх реалізації. Світові ін-
ститути прогнозують науково-технічне зростання 
основним двигуном виживання регіонів та країн у 
сучасному конкурентному середовищі. Інфраструк-
тура повинна сприяти територіальному поширенню 
інновацій та науково-технічних можливостей дер-
жави у напрямі задоволення суспільних інтересів.  

Створення наукоємних структур, які спро- 
можні забезпечити розробку конкурентоспромож-
ної продукції і залучити інвестиції в реалізацію пер-
спективних інноваційних проєктів повинно стати 
пріоритетним державним завданням. Безпосередньо 
до суб’єктів інноваційної інфраструктури, які по- 
кликані координувати роботу учасників інновацій-
ної діяльності, відносяться: науково-технічні (тех-
нологічні) парки, зони інтенсивного науково-тех- 
нічного розвитку (технополіси), бізнес-інкубатори, 
фінансово-кредитні установи, консалтингові фірми, 
інноваційні центри та ін. Важливо оптимізувати  
роботу з об’єднання зусиль окремих потенційних  
учасників інноваційного процесу на регіональному 
рівні, що передбачає визначення пріоритетів роз- 
витку регіону, структуризацію бізнес-середовища за 
рахунок розвитку мережевих інноваційних структур 
і формування технологічних платформ. 

Індустріальні парки сьогодні є одним із дієвих 
організаційних інструментів програм соціально-
економічного розвитку територій їх розташування 
та формування «точок регіонального зростання» за 
рахунок залучення потужних інвесторів та передо-
вих технологій, застосування системи стимулю- 
ючих організаційно-економічних умов, пільг для їх 
учасників. Метою створення таких парків є забезпе- 
чення підприємств спільною інфраструктурою для 
здійснення їх основної діяльності та поширення  
контролю над виробництвом і впливом на довкілля. 
В Україні станом на 31.12.2019 р. до Реєстру індуст-
ріальних (промислових) парків включено 39 індуст-
ріальних парків.  

Вінниччина теж має певний досвід функціону-
вання механізму індустріалізації економіки та залу-
чення інвестицій. Вінницький індустріальний парк – 
перший індустріальний парк площею 60 га на тери-
торії Вінницького регіону, створення якого передба-
чено стратегією розвитку «Вінниця 2020» за ініці- 
ативи Вінницької міської ради [9]. За результатами 
конкурсного відбору була обрана керуюча компа-
нія – КП «Вінницький муніципальний центр іннова- 

цій», яка займатиметься проєктуванням і комуніка-
ціями логістичного парку, а також самим науково-
технологічним парком. Рішенням міської ради від 
28 квітня 2017 р. у м. Вінниця створено індустріаль-
ний парк «Вінницький кластер холодильного маши-
нобудування» та затверджено Концепцію індустрі- 
ального парку. Ініціатором створення кластеру 
стали Вінницька міська рада та ПрАТ «Українська 
пивна компанія» (UBC Group) – торговельно-про- 
мисловий холдинг, світовий лідер, працюючий у га-
лузі холодильної техніки та промо-продуктів. Керу-
ючою компанією індустріального парку обрано 
ТОВ «Промислово-інвестиційна компанія». TOВ 
«Green Cool» – завод з виробництва холодильного 
обладнання компанії UBC Group – перше підприєм-
ство, що запрацювало на території індустріального 
парку.  

З метою забезпечення економічного розвитку 
міста, створення нових робочих місць, реалізації ін-
вестиційних проєктів, розвитку сучасної виробничої 
інфраструктури у Вінницькому індустріальному  
парку розпочнеться будівництво заводу спортив-
ного спорядження «HEAD». Наразі вже придбано 
земельну ділянку площею 25 га за понад 34 млн грн. 
Head International Holding GmbH – австрійська кор-
порація, світовий виробник спортивних товарів для 
зимових видів спорту, тенісу та підводного пла-
вання з аквалангом. На будівництво заводу з вироб-
ництва спортивного спорядження у Вінниці компа-
нія HEAD витратить 80 млн євро та з виходом на  
повну виробничу потужність на заводі буде працев-
лаштовано біля 1000 працівників. 

Інновації, як форма реального інвестування в 
різні галузі регіону, позитивно впливають на його 
розвиток. Так, із застосуванням нових прогресивних 
технологій зростає кількість робочих місць та по- 
кращуються умови праці, підвищується кваліфіка-
ція працівників, збільшується обсяг виробленої про-
дукції та наданих послуг, знижується собівартість, 
підвищується якість продукції, збільшується рента-
бельність та продуктивність.  

У рамках впровадження «Програми посилення 
конкурентоспроможності малого та середнього під-
приємництва міста Вінниці на 2017-2020 роки» у 
2019 р. планується затвердити Концепцію розвитку 
Вінницького інноваційно-технологічного парку, 
створення та відкриття його основних компонентів: 
Центру розвитку підприємництва; стартап-акселе-
ратора. В Україні функціонує мережа регіональних 
центрів інноваційного розвитку. Зокрема, і у м. Він-
ниці функціонує Південно-Західний регіональний 
центр інноваційного розвитку, діяльність якого роз-
повсюджується на Вінницьку, Хмельницьку та Чер-
нівецьку області.  

Ініціативу організації публічно-приватного 
партнерства університетів світу, створення диску-
сійної платформи для дієвого механізму форму-
вання та підготовки висококваліфікованих спеціалі-
стів проявила Вишеградська асоціація університе-
тів. Представником даного майданчику є Всеукраїн- 
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ський науково-навчальний консорціум, до складу 
якого входить: Вінницький національний аграрний 
університет, інститути біоенергетичних культур та 
продовольчих ресурсів НААНУ. Основним завдан-
ням Консорціуму є організація, координація і прове-
дення прикладних наукових досліджень у сфері аг-
ропромислового комплексу України. 

Проєкт «Створення регіональної системи ком-
плексної підтримки інноваційної діяльності» роз- 
роблено з метою формування та впорядкування  
реальних інноваційних потреб області, особливо, 
коли регіон характеризується найбільшою концент-
рацією наукового потенціалу за усі роки існування, 
і ця обставина має бути використана для форму-
вання умов переходу регіону до структурно-іннова-
ційної моделі розвитку. Організації-партнери про- 
єкту: Вінницька обласна державна адміністрація, 
Донецький національний університет, новостворені 
науковий парк «ДонНУ-Поділля» та Регіональний 
інноваційний центр.  

Науковий парк «ДонНУ-Поділля» – основа для 
комерціалізації результатів наукових досліджень і їх 
впровадження на вітчизняному та закордонному  
ринках. Донецький регіональний науковий центр 
НАПрНУ покликаний забезпечити підвищення ролі 
правової науки в розробці й реалізації ефективної 
регіональної політики та координацію наукових до-
сліджень у галузі держави і права всіх установ у ре-
гіоні незалежно від відомчого підпорядкування. 

У рамках проєкту «Підвищення енергоефек- 
тивності і стимулювання використання відновлюва-
ної енергії в агрохарчових та інших малих та серед-
ніх підприємствах (МСП) України», планується 
створити екоіндустріальний парк у Ладижинській 
промисловій зоні Вінницької області [20]. 

22.02.2019 р. було підписано установчі доку- 
менти щодо створення громадської спілки «Кластер 
«Енергетичний пул» між Вінницьким Національним 
Технічним університетом, Вінницькою торгово-
промисловою палатою та ТОВ «Енергоефективне 
будівництво» у рамках Європейських Індустріаль-
них Днів «Енергоефективність та енергозбереження 
у промисловості як фактор підвищення конкуренто-
спроможності економіки».  

Підвищення інноваційної активності та резуль-
тативності інноваційної сфери є одним з ключових 
завдань та пріоритетів управління стратегічним роз-
витком регіону. Інтенсивний інноваційний розвиток 
регіону визначає здатність до швидкого оновлення, 
оперативної адаптації до змін, гнучкого функціону-
вання, надання переваги науково-технічному про-
гресу. 

Отже, сталий розвиток регіону та підтримка 
його міжнародної конкурентоспроможності зале-
жить від ресурсного потенціалу, дієвої економічної 
політики уряду та інноваційної активності в регіоні. 
У зв’язку з цим, пріоритетним завданням розвитку 
держави та її регіонів виступає побудова ефективної 
інноваційної системи, що створює передумови для 
активізації регіональної інноваційної діяльності 

пріоритетних галузей, сприяє їх поширенню в усіх 
сферах соціально-економічного середовища та під-
вищує конкурентоспроможність національних ви-
робників і, тим самим, зміцнює рівень міжнародної 
конкурентоспроможності регіонів та країни в ці-
лому. 

Висновки. Сучасні економічні процеси такі, як 
глобалізація, регіоналізація, формування «нової 
економіки», значно розширюють коло учасників 
конкурентних відносин та обумовлюють підви-
щення ролі регіонів окремих держав в системі світо-
вого господарства, перетворюючи окремі території 
на стратегічних гравців світового ринку.  

Актуалізується розробка та впровадження ме-
ханізмів так званого «нового регіоналізму», які 
спрямовуються на досягнення конкурентоспромож-
ності регіонів. Необхідним елементом досягнення 
сталості економічного зростання регіону є досяг-
нення позитивного синергетичного ефекту від поєд-
нання економічних, соціальних та екологічних інте-
ресів суспільства. Пріоритетність інновацій визна-
чає їх частка у формуванні загального індексу між-
народної конкурентоспроможності. 

Запропонована та апробована методика оцінки 
рівня міжнародної конкурентоспроможності регіо-
нів України, яка враховує економічні, соціальні по-
казники та показники інвестиційної привабливості. 

Отже, досягнення посилення міжнародної кон-
курентоспроможності Вінницького регіону на гло-
бальному рівні ставить потребу вирішення ряду на-
ступних стратегічних завдань: 

– посилення взаємозв’язку між регіональними
суб’єктами господарювання, посилення їх консолі-
дації навколо ідеї конкурентоспроможності; 

– стимулювання реалізації продукції та послуг
власного виробництва, що характеризується висо-
кою якістю та відповідає стандартам; 

– стимулювання модернізації та оновлення тех-
ніко-технологічної бази промислових підприємств, 
розвитку наукомісткого та високотехнологічного 
виробництва; 

– створення сприятливих умов в регіоні для за-
лучення прямих іноземних інвестицій;  

– сприяння укладенню нових та виконанню
діючих угод про співробітництво між регіонами-
партнерами; розробка спільних інвестиційних про- 
єктів з іноземним партнерами; безпосередня участь 
області у діяльності міжнародних організацій; 

– вдосконалення інфраструктури підтримки
інноваційної діяльності, створення технопарків, біз-
нес акселераторів та бізнес-інкубаторів; досягнення 
ефекту синергії трьох основних складових: влади, 
бізнесу та громади; 

– мінімізації рівня адміністративних перешкод
на шляху входу на товарні та ресурсні ринки нових 
підприємств. 
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Савченко М. В., Витяганець І. М. Підвищення 
міжнародної конкурентоспроможності Вінницької 
області в умовах євроінтеграції 

У результаті дослідження встановлено, що су-
часні економічні процеси такі, як глобалізація, регіона-
лізація, формування «нової економіки», значно розши-
рюють коло учасників конкурентних відносин та обу-
мовлюють підвищення ролі регіонів окремих держав у 
системі світового господарства, перетворюючи окремі 
території на стратегічних гравців світового ринку. На 
основі аналізу показників соціально-економічного 
стану Вінницького регіону виокремлено детермінанти 
його міжнародної конкурентоспроможності. Проаналі-
зовано методичні підходи щодо оцінки конкуренто-
спроможності регіонів, що дозволило розробити алго-
ритм оцінки міжнародної конкурентоспроможності ре-
гіону. У конкурсній роботі на основі запропонованого 
методичного підходу проведено оцінку міжнародної 
конкурентоспроможності Вінницького регіону, зо- 
крема здійснено кластерний аналіз регіонів України на 
основі розрахунку загального інтегрального індексу 
міжнародної конкурентоспроможності за 2016-2019 рр. 
Для підвищення міжнародної конкурентоспроможно-
сті Вінницької області розроблено шляхи підвищення 
її рівня. Доведено, що підвищення результативності 
інноваційної сфери є одним з ключових пріоритетів 
підвищення міжнародної конкурентоспроможності ре-
гіону.  

Ключові слова: міжнародна конкурентоспромож-
ність, регіон, інновації, детермінанти, кластери, інтег-
ральний індекс, конкурентні переваги, глобалізація. 

Savchenko M., Vytiahanets I. Increasing the inter-
national competitiveness of Vinnytsia region in terms of 
European integration 

The study found that modern economic processes 
such as globalization, regionalization, the formation of a 
"new economy", significantly expand the range of partici-
pants in competitive relations and increase the role of re-
gions of individual states in the world economy, turning 
individual territories into strategic players in the world 
market. Based on the analysis of indicators of socio-eco-
nomic condition of Vinnytsia region, the determinants of 
its international competitiveness are singled out. Methodo-
logical approaches to assessing the competitiveness of re-
gions are analyzed, which allowed to develop an algorithm 
for assessing the international competitiveness of the re-
gion. In the competitive work on the basis of the offered 
methodical approach the estimation of the international 
competitiveness of the Vinnytsia region is carried out, in 
particular the cluster analysis of regions of Ukraine on the 
basis of calculation of the general integral index of the in-
ternational competitiveness for 2016-2019 is carried out. It 
is proved that increasing the efficiency of the innovation 
sphere is one of the key priorities for increasing the inter-
national competitiveness of the region. 

Keywords: international competitiveness, region, in-
novations, determinants, clusters, integrated index, com-
petitive advantages, globalization. 

Савченко М. В., Вытяганец И. Н. Повышения 
международной конкурентоспособности Винниц-
кой области в условиях евроинтеграции 

В результате исследования установлено, что со-
временные экономические процессы такие, как глоба-
лизация, регионализация, формирование «новой эко-
номики», значительно расширяют круг участников 
конкурентных отношений и обусловливают повыше-
ние роли регионов отдельных государств в системе ми-
рового хозяйства, превращая отдельные территории на 
стратегических игроков мирового рынка. На основе 
анализа показателей социально-экономического состо-
яния Винницкого региона выделены детерминанты его 
международной конкурентоспособности. Проанализи-
рованы методические подходы к оценке конкуренто-
способности регионов, что позволило разработать ал-
горитм оценки международной конкурентоспособно-
сти региона. В конкурсной работе на основе предло-
женного методического подхода проведена оценка 
международной конкурентоспособности Винницкого 
региона, в частности осуществлено кластерный анализ 
регионов Украины на основе расчета общего инте-
грального индекса международной конкурентоспособ-
ности за 2016-2019 гг. Для повышения международной 
конкурентоспособности Винницкой области разрабо-
таны пути повышения ее уровня. Доказано, что повы-
шение результативности инновационной сферы явля-
ется одним из ключевых приоритетов повышение меж-
дународной конкурентоспособности региона. 

Ключевые слова: международная конкурентоспо-
собность, регион, инновации, детерминанты, кла-
стеры, интегральный индекс, конкурентные преиму-
щества, глобализация. 
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