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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління конкурентоспроможністю регіону буде

ефективним та дієвим тоді, коли вироблені не лише тео$
ретичні положення реалізації суб'єктами системи за$
ходів, передбачених процесом. Важливою є розробка
методики оцінки рівня конкурентоспроможності регі$
ону. Це дасть змогу впровадити дієві заходи щодо ак$
тивізації внутрішнього потенціалу регіону на основі
комплексного дослідження стану його конкурентосп$
роможності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
З початку дослідження даного явища і до сьогодні

не виробилась єдина методика щодо оцінки конкурен$
тоспроможності регіонів. Розробити концептуальні
підходи щодо побудови методики оцінки рівня конку$
рентоспроможності вдалось небагатьом, зокрема: Бе$
зугла В.О. [2], Герасимчук З.В., Ковальська Л.Л. [3],
Дмитрієва В.О. [4], Меркушов В.В. [7], Нечай О.О. [9],
Стасюк О.М., Бевз І.А. [11], Ушвицький, Л.І. [12], Чай$
никова Л.М. [13], Анноні П., Козовська К. [14] та ін. Але
у зв'язку зі становленням нової парадигми регіональ$
ного розвитку необхідно розробити нову методику
оцінки конкурентоспроможності регіону відповідно до
нових реалій.
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ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження та аналіз наукових над$

бань з даної тематики, а також розробка власної мето$
дики оцінки конкурентоспроможності регіону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для того щоб зрозуміти зміст методик оцінки рівня

конкурентоспроможності, було проведено їх аналіз. Під
час дослідження виділялись такі основні елементи: ав$
тор, актуальні положення методики, сфери оцінки,
відбір та значення показників, що використовуються під
час оцінки розвитку, математична інтерпретація мето$
дики оцінки.

Виходячи з положень, що були проаналізовані, ре$
зультати дослідження можна розподілити на позитивні
та негативні аспекти. Позитивними аспектами розгля$
нутих методичних підходів є наступні:

1) враховуються всі сфери регіональної системи
[14—17];

2) запропоновано інтегральний індекс конкурентос$
проможності регіону [1; 3; 6—8; 11; 12; 14—17];

3) пропонується розподіл показників на стимулято$
ри та дестимулятори [3];

4) деякі із методик мають практичне застосування
за кордоном [14—17];
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5) використовується середнє геометричне для роз$
рахунку комплексних індексів [11; 12].

У проаналізованих підходах до оцінки конкурентос$
проможності регіону негативними є такі положення:

1) деякі методики беруть до уваги лише окремі скла$
дові конкурентоспроможності регіону [1; 3; 6—8; 11; 12];

2) методика використовує рейтингові оцінки для
визначення конкурентоспроможності регіону [8];

3) застосовується середнє арифметичне для розра$
хунку комплексних індексів [1; 3; 6; 7].

Враховуючи те, що вченими на сьогодні не розроб$
лена єдина методика оцінки конкурентоспроможності
регіону, існує необхідність детального дослідження у
даному напрямку. Варто зазначити, що дана методика
повинна відповідати основним положенням конкурен$
тоспроможності регіону як об'єкту управління.

Враховуючи вищезазначені положення, пропонує$
мо виділити два етапи методики оцінки конкурентосп$
роможності регіону.

На першому етапі повинне здійснюватись обгрунту$
вання аналітичного дослідження. Воно повинно вклю$
чати визначення мети, завдання, об'єкту, предмету та
методів аналітичного дослідження конкурентоспро$
можності регіону.

Метою аналітичного дослідження є аналіз та оцін$
ка конкурентоспроможності регіону. Об'єктом дослід$
ження є конкурентоспроможність регіону. Предметом
аналітичного дослідження є з'ясування рівня конкурен$
тоспроможності регіону.

Основними завданнями, що постають перед нами у
даній методиці, є наступні:

— відібрати індикатори конкурентоспроможності
регіону (стимуляторів та дестимуляторів);

— провести аналіз та оцінку конкурентоспромож$
ності регіону;

— визначити рівень конкурентоспроможності регі$
ону за допомогою інтегрального індексу.

Методи дослідження передбачають використання
дієвих форм математично$статистичного аналізу для як$
існої оцінки конкурентоспроможності регіональних
систем. Результативними, на наш погляд, є такі методи:
метод інтегральних показників, метод порівняння, ме$
тоди побудови та аналізу рядів динаміки та трендів, ме$
тоди групування, методи стандартизації показників,
графічні методи тощо.

На другому етапі необхідно провести аналіз та оці$
нку рівня конкурентоспроможності регіонів. Для цього
необхідно представити показники, що характеризують
рівень конкурентоспроможності регіонів.

За способом отримання показники поділяються на
експертні та статистичні. Експертна оцінка, яка неми$
нуче є значною мірою суб'єктивною, адже кожен екс$
перт суб'єктивно підходить до визначення сильних та
слабких сторін регіону, не дає точної оцінки рівня кон$
курентоспроможності регіону [3, с. 78]. Тому вважає$
мо за доцільне використання статистичних даних, які от$
римані за єдиною методикою та дають можливість по$
рівнювати стан регіонів у різні періоди.

При визначенні переліку показників слід керувати$
ся наступними вказівками:

— вибрані показники повинні мати необхідну для
проведення розрахунків статистичну базу;

— враховуючи цілі аналізу, показники повинні відоб$
ражати найбільш суттєві властивості або характеристи$
ки системи і водночас їх кількість повинна бути обме$
жена;

— показники не повинні бути занадто взаємопов'я$
зані, що може призвести до багатократного повторен$
ня інформації і викривлення достовірності результатів.

Показники, що будуть застосовуватися для оцінки
рівня конкурентоспроможності регіону, вибираються з
офіційних статистичних даних Державного комітету
статистики України, профільних міністерств та відомств,
громадських установ та організацій, науково$дослідних

інститутів та інших об'єктів статистичної інформації.
Слід відмітити, що останнім часом провідні вітчиз$

няні науковці у галузі регіональної економіки все част$
іше групують показники регіонального розвитку за ве$
ликими групами відповідно до сфер життєдіяльності
населення регіону: соціальні, економічні та екологічні.
Такий підхід є оптимальним, адже дає змогу найповні$
ше розкрити всі відносини, що відбуваються у регіоні.
Тому ми погоджуємося з позицією цих вчених щодо
виділення соціальних, економічних та екологічних інди$
каторів при визначенні рівня конкурентоспроможності
регіону.

У процесі розрахунків також будуть розраховува$
тись: 1) стандартизовані індекси конкурентоспромож$
ності регіону — окремі показники, сформовані на ос$
нові стандартизації основних індикаторів конкурентос$
проможності, що характеризуватимуть кожну сферу
регіональної системи; 2) комплексні індекси конкурен$
тоспроможності регіону — узагальнюючі показники, що
характеризуватимуть кожну сферу життєдіяльності
регіону. Комплексні індекси будуть покладені в основу
формування інтегрального індексу конкурентоспро$
можності регіону.

Конкурентоспроможність є складною системною
властивістю регіону. Тому підхід при оцінці рівня кон$
курентоспроможності регіону повинен враховувати ос$
новні положення системного аналізу [5; 10].

Рівень конкурентоспроможності регіону описувати$
ме інтегральний індекс конкурентоспроможності регі$
ону. Даний показник формується на основі певної мно$
жини комплексних індексів конкурентоспроможності
регіону:

(1),
де IIRC 

k
 — інтегральний індекс конкурентоспро$

можності k$ого регіону;
ICRC j,

k
 — множина j$их комплексних індексів кон$

курентоспроможності k$ого регіону;
r 

k
 — кількість комплексних індексів конкурентосп$

роможності k$ого регіону;
k — загальна кількість регіонів, що досліджуються.
Множина комплексних індексів конкурентоспро$

можності регіону формується на основі множини стан$
дартизованих індексів конкурентоспроможності регіо$
ну:

(2),
де ISRC 

d,k
 — множина d$их стандартизованих

індексів конкурентоспроможності n$ого регіону;
t 

k
 — кількість стандартизованих індексів конкурен$

тоспроможності k$ого регіону.
Стандартизовані індекси конкурентоспроможності

формуються на основі двох множин — множини показ$
ників$стимуляторів та множини показників$дестимуля$
торів:

(3),
(4),

(5),
де P 

jd,k
 — множина показників$стимуляторів кон$

курентоспроможності k$ого регіону;
N 

jd,k
 — множина показників$дестимуляторів конку$

рентоспроможності k$ого регіону;
i 

jdp,k
 — p$ий показник$стимулятор конкурентоспро$

можності k$ого регіону;
i 

jdn,k
 — n$ий показник$дестимулятор конкурентос$

проможності k$ого регіону.
Далі розглянемо алгоритм знаходження інтеграль$

ного індексу конкурентоспроможності регіону більш
детально.

1. Відбір показників, що характеризують конкурен$
тоспроможність регіонів. Показники, що характеризу$
ють конкурентоспроможність, варто виділяти за сфе$
рами життєдіяльності на три групи: соціальні, еко$
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номічні та екологічні. До показників, що характеризу$
ють соціальну конкурентоспроможність регіону, слід
віднести: показники$стимулятори та показники$дести$
мулятори соціальної конкурентоспроможності регіону.
Такий розподіл зумовлений тим, що зростання показ$
ників може свідчити як про позитивний, так і негатив$
ний вплив на регіон. Тому показники$стимулятори —
це показники, зростання яких свідчить про покращен$
ня та стабілізацію стану регіональної системи. Показ$
ники$дестимулятори — це показники, збільшення зна$
чення яких характеризує погіршення стану регіону.

Загальна кількість показників$стимуляторів, що за$
стосовуються при аналізі конкурентоспроможності ре$
гіону, описується сукупністю P 

jd,k
 (P 

jd,k
 = {i

1
,i

2
, i

3
,…,

p
jd,k

}). Таким чином загальна кількість показників$сти$
муляторів, що застосовуються у соціальній сфері регі$
ону, становить сукупність P 

soc,k
 (P 

soc,k
 = {i

soc,1
,i

soc,2
,

i
soc,3

,…,p
soc,k

}), в економічній — P 
econ,k

 (P 
econ,k

 =
{i

econ,1
,i

econ,2
, i

econ,3
,…,p

econ,k
}) та в екологічній — P 

ecol,k
 (P

ecol,k
 = {i

ecol,1
,i

ecol,2
, i

ecol,3
,…,p

ecol,k
}). У свою чергу, загальна

кількість показників$дестимуляторів, що застосовують$
ся при аналізі конкурентоспроможності регіону, опи$
сується сукупністю N 

jd,k
 (N 

jd,k
 = {i

1
,i

2
, i

3
,…,n

jd,k
}). Відпо$

відно, загальна кількість показників$дестимуляторів, що
застосовуються у соціальній сфері регіону, становить
сукупність N 

soc,k
 (N 

soc,k
 = {i

soc,1
,i

soc,2
, i

soc,3
,…,n

soc,k
}), в еко$

номічній — N 
econ,k

 (N 
econ,k

 = {i
econ,1

,i
econ,2

, i
econ,3

,…,n
econ,k

})
та в екологічній — N 

ecol,k
 (N 

ecol,k
 = {i

ecol,1
,i

ecol,2
,

i
ecol,3

,…,n
ecol,k

}).
Серед показників$стимуляторів соціальної конку$

рентоспроможності регіону можна виділити такі: 1) де$
мографічні показники: загальна чисельність населення
регіону, тис. чол.; загальна кількість народжених у рег$
іоні, чол.; загальна кількість укладених шлюбів у регі$
оні, од.; загальна чисельність іммігрованого населення
регіону, на 100 тис. осіб; загальна чисельність економі$
чно активного населення у регіоні, тис. осіб; 2) освітні
показники: кількість учнів, слухачів професійно$техні$
чних навчальних закладів на 10 000 населення регіону,
чол.; кількість студентів ВНЗ І—IV рівнів акредитації
на 10 000 населення регіону, чол.; 3) показники, що ха$
рактеризують охорону здоров'я: кількість лікарів усіх
спеціальностей на 10 тис. населення, осіб; 4) показни$
ки, що характеризують доходи та працю населення: ва$
ловий обсяг доходів населення, що проживає на тери$
торії регіону, млн грн.; середня місячна заробітна плата
у регіоні, грн.; кількість працюючого населення, тис.
осіб; 5) показники соціальної інфраструктури: обсяг
приватного житлового фонду у регіоні, тис. кв. м; за$
гальна кількість закладів культури та мистецтва на те$
риторії регіону, од.; забезпеченість населення основни$
ми домашніми телефонними апаратами на 100 сімей,
одиниць; загальна кількість легкових автомобілів у при$
ватній власності у регіоні, тис. шт.

Показники$дестимулятори соціальної конкурентос$
проможності регіону включають такі показники: 1) де$
мографічні показники: загальна чисельність емігрован$
ного населення регіону, на 100 тис. осіб; загальна
кількість померлих у регіоні, чол.; загальна кількість
розлучень у регіоні, од.; 2) показники, що характеризу$
ють охорону здоров'я: загальна кількість хворих на ВІЛ/
СНІД, вперше виявлених у житті, чол.; 3) показники, що
відображають кримінальну ситуацію: кількість зареєст$
рованих злочинів, випадків; 4) показники, що характе$
ризують доходи та працю населення: безробіття насе$
лення у регіоні, тис. осіб; валовий обсяг витрат населен$
ня, що проживає на території регіону, млн грн.

До показників$стимуляторів економічної конкурен$
тоспроможності регіону варто віднести наступні показ$
ники: 1) загальний обсяг ВРП, млн грн.; 2) показники
виробництва продукції та наданих послуг: індекс обся$
гу продукції промисловості у регіоні, %; індекс обсягу
продукції сільського господарства у регіоні, %; обсяги
обороту роздрібної торгівлі, млн грн.; обсяг роздрібно$

го товарообороту підприємств, млн грн.; вантажопере$
везення автомобільного транспорту на території регіо$
ну, млн т; введено в експлуатацію житла в регіоні, тис.
кв. км; загальний обсяг продукції, робіт та послуг лісо$
вого господарства, млн грн.; загальний обсяг основних
засобів у регіоні, млн грн.; 3) показники платіжного ба$
лансу регіону: обсяг експорту товарів, вироблених на
території регіону, млн дол. США; обсяг експорту по$
слуг, наданих регіоном, млн дол. США; 4) показники,
що характеризують рівень підприємництва регіону: за$
гальна кількість суб'єктів ЄДРПОУ, зареєстрованих на
території регіону, од.; обсяг реалізованої продукції
(робіт, послуг) малих підприємств за регіонами, млн грн.;
відсоток підприємств, які одержали прибуток, %; 5) по$
казники, що характеризують наукову та інноваційну
діяльність регіону: кількість організацій, які виконують
наукові та науково$технічні роботи, од.; кількість інно$
ваційно активних підприємств у регіоні, од.; 6) обсяг
виробленої електроенергії в регіоні, млн кВт. год.

У свою чергу, до показників$дестимуляторів еконо$
мічної конкурентоспроможності регіону варто віднес$
ти: 1) показники, що відображають стан фінансів регіо$
ну: індекс споживчих цін регіону, %; 2) показники плат$
іжного балансу регіону: обсяг імпорту товарів, ввезе$
них на територію регіону, млн дол. США; обсяг імпорту
послуг, наданих регіону, млн дол. США; 3) показники,
що характеризують підприємства регіону: відсоток
підприємств, які одержали збиток, до загальної кіль$
кості підприємств, %; збиток від звичайної діяльності
до оподаткування збиткових підприємств, млн грн.;
4) обсяг використання електроенергії в регіоні, млн кВт.
год.

Екологічна сфера регіону може характеризуватися
наступними показниками: показники$стимулятори та
показники$дестимулятори екологічної конкурентосп$
роможності регіону. До показників$стимуляторів еко$
логічної конкурентоспроможності регіону необхідно
віднести показники: 1) показники стану довкілля: за$
гальна площа екологічної мережі, тис. га; площа земель
об'єктів природно$заповідного фонду, тис. га; загальна
довжина річок регіону, км; загальна площа водосховищ
по регіонах, тис. га; чисельність видів тварин та рослин
у регіоні, од; чисельність видів мінеральних ресурсів у
регіоні, од; 2) показники, що характеризують боротьбу
із забрудненням середовища: обсяг знешкоджених
відходів І—ІІІ класів небезпеки на території регіону,
тис. т; утилізовано відходів І—ІІІ класів небезпеки на
території регіону, тис. т; обсяг оборотної та послідов$
но (повторно) використаної води, млн куб. м; по$
тужність очисних споруд, млн куб. м; витрати на охо$
рону та відтворення мисливських тварин, включаючи
біотехнічні заходи, тис. грн.; відтворення лісів на зем$
лях регіону, га;

Показники$дестимулятори екологічної конкурен$
тоспроможності регіону повинні включати такі показ$
ники: 1) показники забруднення довкілля шкідливими
речовинами: викиди шкідливих газів в атмосферу, тис.
т.; загальний обсяг утворених відходів І—ІІІ класів не$
безпеки на території регіону на кінець року, тис. т.; 2)
показники, що свідчать про природний та антропоген$
ний вплив на стан довкілля: загальна площа мисливсь$
ких угідь, тис. га; загальний обсяг виловленої риби та
інших водних живих ресурсів, т.; споживання свіжої
води в регіоні, млн куб. м.; відношення скинутих зворот$
них забруднених вод до забраної води з природних дже$
рел, %.

2. Стандартизація показників. У зв'язку з тим, що
відібрані показники не є співвимірними, необхідно їх
привести до стандартизованого вигляду. Математичний
вигляд рівня конкурентоспроможності регіону, як і всі
ієрархічні складові його структурної системи, матимуть
при цьому такий набір умов:

}|{ ,,,, kjdpnkjdpnkjdpnkjdpnk iiiiIIRC (6),
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де kjdpni , , kjdpni , — найменше та найбільше допустимі
значення показників конкурентоспроможності k$ого
регіону відповідно;

i 
jdpn,k

 — фактичне значення показників конкурентос$
проможності k$ого регіону.

Стандартизація показників конкурентоспромож$
ності передбачає приведення на основі варіаційного роз$
маху всіх показників до одного числового вимірювача,
що змінюється у межах від 0 до 1.

Кожен з показників$стимуляторів чи показників$де$
стимуляторів повинен трансформуватися у відповідний
індекс показника (наприклад, валовий обсяг ВРП пови$
нен трансформуватися у індекс валового обсягу ВРП).
Показники$стимулятори можна знайти за такою фор$
мулою:

pp

pp
ikp

ik xx
xxX

minmax

min
(7),

де p
tkX  — стандартизований i$ий показник$стимуля$

тор k$ого регіону;
p
ikx  — фактичне значення i$ого показника$стимуля$

тора k$ого регіону;
pxmin — мінімальне значення i$ого показника$стиму$

лятора із сукупності регіонів;
pxmax — максимальне значення i$ого показника$сти$

мулятора із сукупності регіонів.
Показники$дестимулятори також знаходяться

на основі варіаційного розмаху за наступною фор$
мулою:

nn

n
ik

n
n
ik xx

xxX
minmax

max
(8),

де n
tkX  — стандартизований i$ий показник$дестиму$

лятор k$ого регіону;
n
ikx  — фактичне значення i$ого показника$дестиму$

лятора k$ого регіону;
nxmin — мінімальне значення i$ого показника$дести$

мулятора із сукупності регіонів;
nxmax — максимальне значення i$ого показника$дес$

тимулятора із сукупності регіонів.
3. Оцінка рівня конкурентоспроможності регіону

за сферами життєдіяльності. З'ясувавши індекси всіх
показників, взятих для оцінки рівня конкурентоспро$
можності, знаходимо комплексні індекси конкурен$
тоспроможності регіону. Загальна їх кількість відпо$
відає кількості складових досліджуваної конкурен$
тоспроможності регіону, тобто три. Таким чином
формуються три базових комплексних індекси: індекс
соціальної конкурентоспроможності регіону
(ICRCsoc), індекс економічної конкурентоспромож$
ності (ICRCecon) та індекс екологічної конкурентосп$
роможності (ICRCecol).

Знайдемо кожен запропонований комплексний
індексів конкурентоспроможності регіону. Індекс
соціальної конкурентоспроможності регіону пови$
нен враховувати всі показники, що характеризують
соціальні відносини у регіоні, як стандартизовані по$
казники$стимулятори, так і показники$дестимулято$
ри, а тому буде знаходитись за наступною форму$

лою:

1)1(
1

,
,

np
np

i

np
iksoc

soc
k XICRC (9),

де soc
kICRC  — індекс соціальної конкурентоспромож$

ності k$ого регіону;
p

iksocX ,  — стандартизований i$ий показник$стимуля$
тор соціальної конкурентоспроможності k$ого регіону;

n
iksocX , — стандартизований i$ий показник$дестимуля$

тор соціальної конкурентоспроможності k$ого регіону;
p — кількість показників$стимуляторів, i=1…p;
n — кількість показників$дестимуляторів, i=1…n.
Комплексні індекси економічної та екологічної кон$

курентоспроможності регіону будуть знаходитись ана$
логічно до індексу соціальної конкурентоспроможності
регіону. Для знаходження даних комплексних показ$
ників необхідно скористатися наступними формулами:

1)1(
1

,
,

np
np

i

np
ikecon

econ
k XICRC (10),

де econ
kICRC  — індекс економічної конкурентоспро$

можності k$ого регіону;
p

ikeconX ,  — стандартизований i$ий показник$стимулятор
економічної конкурентоспроможності k$ого регіону;

n
ikeconX ,  — стандартизований i$ий показник$дестимуля$

тор економічної конкурентоспроможності k$ого регіону;

1)1(
1

,
,

np
np

i

np
ikecol

ecol
k XICRC (11),

де ecol
kICRC  — індекс екологічної конкурентоспро$

можності k$ого регіону;
p

ikecolX ,  — стандартизований i$ий показник$стимулятор
екологічної конкурентоспроможності k$ого регіону;

n
ikecolX ,  — стандартизований i$ий показник$дестимуля$

тор екологічної конкурентоспроможності k$ого регіону.
4. Інтегральна оцінка рівня конкурентоспроможності

регіонів. Після визначення комплексних індексів розпо$
чинаємо обчислення рівня конкурентоспроможності,
тобто знаходимо інтегральний індекс конкурентоспро$
можності регіону. Оскільки всі комплексні показники
рівноцінні для конкурентоспроможності регіону, то
інтегральний показник конкурентоспроможності регіо$
ну повинен знаходитись за наступною формулою:

)(1 ecol
k

econ
k

soc
kk ICRCICRCICRC

r
IIRC (12),

де IIRC
k
 — інтегральний індекс конкурентоспро$

можності k$ого регіону;
r — загальна кількість комплексних показників

інтегрального індексу конкурентоспроможності регі$
онів (r=3).

5. Наступним етапом є групування регіонів за досяг$
нутим рівнем конкурентоспроможності. Для цього не$
обхідно враховувати отриманні індекси конкурентосп$
роможності. Групування передбачає виокремлення п'я$
ти груп регіонів: рівень конкурентоспроможності низь$
кий; рівень конкурентоспроможності нижче середньо$
го; рівень конкурентоспроможності середній; рівень
конкурентоспроможності достатній; рівень конкурен$

 
    

    
    

 
    

    

Таблиця 1. Матриця конкурентоспроможності за сферами життєдіяльності k5ого регіону
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тоспроможності високий. Дана кількість груп буде де$
тальніше відображати рівень конкурентоспроможності
регіону.

Також важливо з'ясувати критичне та нормативне
значення показників. Ми знаємо, що внаслідок стандар$
тизації всі показники конкурентоспроможності регіо$
ну змінюються в межах від 0 до 1, де 0 — найгірший стан
конкурентоспроможності регіону, а 1 — найкращий, то
можемо стверджувати, що відповідно вони є критичним
та нормативним значеннями.

Таким чином, рівні конкурентоспроможності регі$
ону на проміжку від 0 до 1 матимуть наступний вигляд:
1) проміжок від 0 до 0,2 відображатиме низький рівень
конкурентоспроможності регіону; 2) проміжок від 0,2
до 0,4 відображатиме рівень конкурентоспроможності
регіону нижче середнього; 3) проміжок від 0,4 до 0,6
відображатиме середній рівень конкурентоспромож$
ності регіону; 4) проміжок від 0,6 до 0,8 відображатиме
достатній рівень конкурентоспроможності регіону;
5) проміжок від 0,8 до 1 відображатиме високий рівень
конкурентоспроможності регіону.

6. Графічна деталізація рівня конкурентоспромож$
ності регіону за сферами життєдіяльності. Даний етап
аналізу, хоча і не основний, але, на нашу думку, він є
ефективним інструментом відображення рівня конку$
рентоспроможності за сферами життєдіяльності систе$
ми. Це необхідно проводити для того, щоб визначити,
які сфери є недостатньо конкурентоспроможними, в
яких шукати переваги, а в яких недоліки.

Для реалізації даного етапу можна використати
метод побудови матриці або\та графічний метод кон$
курентоспроможності сфер життєдіяльності регіо$
ну.

Перший метод передбачає побудову матриці у виг$
ляді таблиці, де кожна клітинка відповідатиме певному
рівню конкурентоспроможності відповідної сфери жит$
тєдіяльності регіону, прикладом є таблиця 1.

Зміст другого методу аналогічний першому, але в
даному випадку будується графік, який складається з
трьох осей відповідно кожній сфері життєдіяльності
регіону, прикладом є рис. 1.

ВИСНОВКИ
На нашу думку, отримана методика оцінки та анал$

ізу конкурентоспроможності регіонів повинна бути до$
статньо ефективною. Методика враховує вітчизняний
та зарубіжний досвід аналітичного дослідження конку$
рентоспроможності. Запропоновані показники, що ви$
користовуються для оцінки рівня конкурентоспромож$
ності регіонів, є взаємопов'язаними та взаємодоповню$
ючими, допомагають всебічному дослідженню рівня ста$
ну конкурентоспроможності регіонів в Україні. До того
ж, запропонована методика дає змогу комплексно
підійти до з'ясування рівня конкурентоспроможності
регіонів. Такий методичний підхід сприяє дослідженню
переваг та недоліків, тенденцій розвитку конкретних
регіонів.
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Рис. 1. Графік конкурентоспроможності за сферами життєдіяльності k5ого регіону


