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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Зміщення акценту в реалізації ринкових реформ на 

регіональний рівень господарювання шляхом децентралізації управління і 

перерозподілу повноважень на користь органів місцевого самоврядування 

обумовлює активізацію діяльності регіонів стосовно формування системних 

конкурентних переваг, сукупність яких забезпечує належний рівень функціонування 

регіональної економіки та відповідне їх позиціонування у конкурентному оточенні.  

Підвищення конкурентоспроможності економіки регіону набуває реальності за 

умови запровадження сучасних форм і методів, серед яких найбільш ефективним є 

стратегічне управління. Воно забезпечує регіон інструментарієм стратегічного 

аналізу поліваріантності розвитку, методами прийняття проактивних рішень, 

механізмами їх імплементації для забезпечення сталого розвитку та набуття 

регіональною економікою якостей, що визначають її бенефіціарну позицію.  

Інструментарій стратегічного управління конкурентоспроможністю регіону 

спрямовується на активізацію його стратегічного потенціалу, зміцнення виробничо-

ресурсного потенціалу, забезпечення розвитку людських ресурсів і 

міжрегіонального співробітництва. Стратегічне управління передбачає застосування 

такої моделі регіональної економіки, яка гарантує оптимальне, ефективне та 

раціональне використання потенціалу регіону. 

Дослідженню проблематики та перспектив стратегічного управління розвитком 

економіки присвятили наукові праці А.С.Гальчинський, М.В.Геєць, В.В.Гоблик, 

І.Ю.Єгоров, Г.В.Жаворонкова, О.В.Зарічна, Н.Ю.Кубіній, В.П.Мікловда, 

О.І.Мілашовська, В.В.Папп, С.М.Писаренко, М.І.Пітюлич, В.М.Полтерович, 

В.Ф.Проскура, В.П.Семіноженко, С.С.Слава, І.З.Сторонянська, Л.І.Федулова, 

Т.В.Чернова, А.А.Чухно, Я.В.Шевчук та ін. 

Разом з тим питання конкурентоспроможності регіону не досліджені в аспекті 

ефективного використання його потенціалу, що стримує можливості формування та 

реалізації стратегічних конкурентних переваг. Крім того, стратегічне управління 

конкурентоспроможністю регіону не розглядалося з позиції системного підходу, 

який дозволяє структуризувати компонентну будову системи зазначеного 

управління та окреслити її функціональні зв’язки.  

Актуальність розроблення теоретичних засад стратегічного управління 

конкурентоспроможністю, а також необхідність прикладного формування 

організаційно-економічних механізмів активізації стратегічного потенціалу регіону 

обумовили вибір теми дисертаційної роботи, її мету та завдання. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідницьких робіт кафедри 

економіки підприємства ДВНЗ «Ужгородський національний університет» у межах 

теми економічного факультету «Інституційне забезпечення розвитку пріоритетних 

сфер Закарпаття – основа інтеграції регіональної господарської системи в 

посткризовий період». Участь автора в її виконанні полягає у поглибленні 

концептуальних підходів до сутності конкурентоспроможності регіональної 

економіки та утилітарного наповнення стратегічного управління компонентами 

випереджального розвитку регіону, а також в обґрунтуванні пропозицій з активізації 
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інноваційного потенціалу регіональної конкурентоспроможності, вдосконалення 

стратегічних управлінських важелів для підсилення людського потенціалу 

Закарпатської області. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне 

обґрунтування концептуальних положень та розробка практичних рекомендацій 

щодо формування системи стратегічного управління конкурентоспроможністю 

регіональної економіки, функціонування якої дозволить реалізувати її конкурентні 

переваги. 

Досягнення поставленої мети реалізується через вирішення таких 

дослідницьких завдань: 

- на основі критичного огляду існуючих концептів конкурентоспроможності 

обґрунтувати доцільність застосування системного підходу, що надасть можливість 

окреслити синергетичну та кібернетичну складові регіональної 

конкурентоспроможності; 

- розвинути тлумачення сутності поняття «потенціал конкурентоспроможності 

регіональної економіки», запропонувати механізми його запровадження та 

активізації; 

- узагальнити погляди зарубіжних та вітчизняних економістів на сутність 

стратегічного управління конкурентоспроможністю регіональної економіки та 

поглибити його змістове навантаження з позиції системного підходу; 

- дослідити основні тренди соціально-економічного розвитку Закарпатської 

області та визначити її місце в рейтингу конкурентоспроможності регіонів України; 

- проаналізувати ефективність використання інноваційного потенціалу 

Закарпаття як визначальної складової його конкурентоспроможності, здійснити 

оцінку ролі людського потенціалу в формуванні конкурентоспроможності регіону; 

- розкрити компонентну експозицію регіональної інноваційної системи як 

інноваційно-інвестиційного механізму активізації стратегічного управління 

конкурентоспроможністю економіки регіону; 

- побудувати дерево стратегічних цілей розвитку людського потенціалу 

Закарпатської області, обґрунтувати пропозиції щодо методики вдосконалення його 

моніторингу на основі інтегральної адитивної моделі, побудованої за загальними, 

структурними та функціональними критеріями; 

- на основі вивчення й узагальнення досвіду розвинутих зарубіжних країн 

обґрунтувати логіку загального устрою та складові елементи експлікативної моделі 

стратегічного управління конкурентоспроможністю регіональної економіки з 

позиції системного підходу. 

Об’єктом дослідження є процеси стратегічного управління 

конкурентоспроможністю регіональної економіки. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні засади 

системного підходу до стратегічного управління конкурентоспроможністю 

регіональної економіки. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи формують 

такі методи: монографічного дослідження, застосування якого дозволило здійснити 

критичну оцінку існуючих теоретичних підходів до сутності 

конкурентоспроможності та визначити їх позитивні й негативні аспекти; метод 
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категоріального аналізу, що надав можливість змістового наповнення поняття 

потенціалу конкурентоспроможності регіональної економіки; метод логічних 

абстракцій дозволив побудувати платформу імперативів стратегічного управління 

конкурентоспроможністю.  

Метод системного підходу дав змогу виокремити складові кібернетичної 

підсистеми та синергетичної частини системи стратегічного управління 

регіональною економікою.  

Широко застосовано методи математичного та імітаційного моделювання: на 

основі кореляційного аналізу побудовано стохастичну модель впливу інноваційних 

факторів на рівень розвитку регіональної економіки, на базі методу детермінованого 

адитивного моделювання проведено оцінку рівня розвитку людського потенціалу 

Закарпаття за допомогою експлікативного моделювання окреслено імітаційну 

модель стратегічного управління конкурентоспроможністю регіональної економіки. 

Для аналітичних розрахунків застосовано статистичні прийоми порівняння, 

динамічних рядів, середніх величин та ін. 

Інформаційну базу дисертації становлять вітчизняні нормативні акти, джерела 

теоретико-методологічного, методичного та аналітичного змісту. У процесі роботи 

також використано стратегії та стратегічні плани, концепції, довідково-інформаційні 

та статистичні матеріали, опубліковані в Україні, деякі зарубіжні дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

вперше:  

- сформовано платформу імперативів стратегічного управління 

конкурентоспроможністю регіональної економіки, яка містить принципи 

функціонування системи стратегічного управління: емерджентність, холізм, 

каузальну індукцію та фідбек; принципи розвитку людського потенціалу 

конкурентоспроможності: креативність, гармонійність, компетентність, 

відповідальність; принципи розвитку інноваційного потенціалу: перманентність, 

радикальність, дифузійність, інтерактивність; принципи розвитку інвестиційного 

потенціалу: ефективність, оптимальність, демократичність, що сприятиме 

створенню адекватної сучасним вимогам системи стратегічного управління 

конкурентоспроможністю регіону; 

- побудовано інтегральну адитивну модель оцінки рівня розвитку людського 

потенціалу за загальними, компонентними та функціональними критеріями, 

застосування якої дозволить з’ясувати вплив динаміки окремих чинників на 

конкурентоспроможність людського потенціалу; 

удосконалено: 

- на основі критичного аналізу сучасних концептів конкурентоспроможності 

поглиблено змістове навантаження сутності поняття «конкурентоспроможність 

регіону», яка являє собою систему, що забезпечує трансформацію регіональної 

економіки до нової якості порівняно з іншими територіями і характеризується 

наявністю якостей, відсутніх у конкурентів та набутих внаслідок взаємодії 

синергетичної та кібернетичної складових. Синергетична складова системи 

конкурентоспроможності формує ендогенні імпульси розвитку, що виникають у 

точці біфуркації внаслідок дії певних аттракторів. Кібернетична складова забезпечує 

цілісність та взаємодію управлінських механізмів розвитку регіону; 
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- експлікативну модель стратегічного управління конкурентоспроможністю 

регіональної економіки, побудовану на засадах системного підходу, яка включає 

кібернетичну підсистему з такими елементами, як суб’єкт та об’єкт управління, 

принципи, функції, методи, механізми, та синергетичну підсистему саморозвитку та 

самоорганізації; 

отримали подальший розвиток: 

- типологізація механізмів активізації потенціалу конкурентоспроможності 

залежно від джерел приведення її в дію (екзогенні, ендогенні), від логіки дії 

(збалансовані та конфліктні), від суб’єктивного чинника (раціональні та 

ірраціональні), від стилю управління (волюнтаристський та органічний), від 

способів впливу на конкурентоспроможність (фокусні та дифузійні); 

- підходи до формування дерева цілей людського потенціалу 

конкурентоспроможності, що дозволило з’ясувати компонентну будову, механізми 

активізації людського потенціалу та контролінг.  

Практичне значення проведеного дослідження. Практична цінність 

дисертаційної роботи полягає в обґрунтуванні моделі стратегічного управління 

конкурентоспроможністю регіональної економіки; у виявленні обструкції розвитку 

регіональних інноваційних систем і на цій основі – в розробленні рекомендацій 

щодо алгоритму формування регіональної інноваційної системи та його 

процедурного наповнення; діагностиці вузьких місць у розвитку венчурного 

інвестування в Україні та в Закарпатській області, зокрема, в обґрунтуванні 

можливостей застосування досвіду провідних країн світу у стратегічному управлінні 

конкурентоспроможністю регіональної економіки. 

Результати дослідження використані Закарпатським регіональним центром 

соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України у процесі 

розроблення Стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року 

(довідка про впровадження № 23/1 від 30.03.2015 р.). Матеріали дисертаційної 

роботи використані також у навчальному процесі ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» при розробленні методичних матеріалів з курсу 

«Економіка підприємства» (довідка № 1367/01-27 від 05.05.2015 р.). Пропозиції 

щодо розвитку інноваційного потенціалу, викладені в дисертаційній роботі, були 

обговорені та прийняті до впровадження ТОВ «Воєводино» (довідка про 

впровадження № 801-03 від 17.03.2015р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним самостійним 

науковим дослідженням. Викладені у дисертаційній роботі положення є 

результатами, отриманими автором особисто та у співпраці, оприлюднені у 16 

наукових працях. 

Апробація результатів. Основні теоретичні, методичні та практичні 

результати дослідження були обговорені та схвалені на ІІ Всеукраїнській науково-

практичній інтернет-конференції «Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми 

та перспективи» 11 листопада 2014 р. у м. Полтава; на IV Міжнародній науково-

практичній конференції «Соціально-економічні проблеми регіону в умовах 

інноваційного розвитку територій» 30 квітня 2014 р. у м. Нижньовартівськ (Росія); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-економічна інтеграція 

України у глобальну інноваційну економіку: досвід підприємств і регіонів», 26–27 
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вересня 2014 р. у м. Черкаси; Міжнародній конференції «Podnikanie a inovacie 

podnikatel’sych aktivit x» 29–30 квітня 2015 р. у м. Пряшів (Словаччина); 

Міжнародній науково-практичній інтернет-експозиційній та вербально-

демонстраційній конференції «Вдосконалення механізмів активізації економічних 

процесів та формування конкурентоспроможності національної економіки, регіону, 

підприємства в умовах глобалізації» 20–24 квітня 2015 р. у м. Ужгород; III 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Проблеми управління процесами модернізації сучасної 

економіки» 3 березня 2014 р. у м. Майкоп (Росія). 

Публікації. Основні положення дисертації, які є особистим доробком автора, 

викладено у шістнадцяти публікаціях, з яких – дві монографії, одна – у 

закордонному виданні, вісім – у фахових виданнях, три з яких входять до 

наукометричних баз, п’ять публікацій – за матеріалами конференцій. Загальний 

обсяг публікацій – 76,5 д.а., з яких особисто авторові належить 4,2 д.а. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг 

дисертації становить 243 сторінки, в тому числі 43 рисунка, 32 таблиці, з яких 7 

займають повний аркуш. Десять додатків розміщено на 12 сторінках.  

Список використаних літературних джерел за темою дисертації налічує 206 

найменувань і займає 25 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі висвітлено актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету та 

завдання дослідження, представлено його об’єкт, предмет та методи, окреслено 

теоретичне та практичне значення основних положень та розкрито наукову новизну 

роботи. 

У першому розділі «Теоретичні основи системного підходу до стратегічного 

управління конкурентоспроможністю регіональної економіки» висвітлено 

сучасні концептуальні погляди на сутність конкурентоспроможності та її системний 

контент, охарактеризовано стратегічний потенціал системи 

конкурентоспроможності та механізми його активізації, поглиблено теоретичні 

основи стратегічного управління конкурентоспроможністю регіону на засадах 

системності та обґрунтовано його імперативну платформу. 

Дослідження сутності конкурентоспроможності охоплює широкий спектр 

концепцій, серед яких можливо виділити епістемологічний підхід з позиції 

конкурентних переваг, факторний гносеологічний ракурс, інтегральний, 

концептуальний, товарний підходи та інші.  

Виявлення сутності цих концептів дозволяє зробити висновок про доцільність 

застосування системного підходу до визначення сучасного контенту 

конкурентоспроможності як з позицій кібернетики, так і синергетики. В межах 

цього підходу конкурентоспроможність розглядається як сукупність комплексу 

взаємопов’язаних компонентів, що знаходяться у взаємодії між собою та із 

зовнішнім середовищем, функціонування яких забезпечує випереджальний розвиток 

регіональної економічної системи.  
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Конкурентоспроможність регіону являє собою систему, що забезпечує перехід 

регіональної економіки на якісно більш високий, порівняно з іншими територіями, 

рівень розвитку.  

Цей розвиток визначено як наявність якостей, відсутніх у конкурентів та 

набутих внаслідок взаємодії синергетичної та кібернетичної складових.  

Синергетична складова системи конкурентоспроможності містить ендогенні 

фактори розвитку, що виникають у точці біфуркації внаслідок дії певних 

аттракторів. Кібернетична складова будується на цілепокладанні та управлінських 

механізмах розвитку регіону.  

Конкурентоспроможність, яка розглядається з системних позицій, є одночасно 

синергетичним та кібернетичним утворенням.  

Як синергетична система вона містить ендогенний імпульс та механізми 

розвитку, її вдосконалення є результатом об’єктивної динаміки. При цьому динаміка 

економічного розвитку залежить від інноваційності платформи, на якій побудована 

економічна система.  

У кібернетичному плані система конкурентоспроможності є керованою, і мета 

розвитку регіональної економіки як складової конкурентоспроможності 

визначається підсистемою, що управляє розвитком, а відповідно і досягненням 

мети.  

Регіон або інша економічна система набувають радикальних конкурентних 

переваг тоді, коли кібернетичний та синергетичний ефекти поєднуються і виникає 

ефект, який у нашому дослідженні названо ефектом вибуху 

конкурентоспроможності. 

Ефект вибуху конкурентоспроможності являє собою результат взаємодії 

синергетики, тобто саморозвитку економічної системи, та кібернетики або 

цілеспрямованого управління темпоральністю та орієнтацією її динаміки. 

При цьому конкурентоспроможність економічної системи регіону можна 

розглядати у різних часових відрізках. Поточна конкурентоспроможність 

характеризує ретроспективу рівня якості управлінської діяльності в регіоні. 

Конкурентоспроможність як категорія стратегічного управління включає цільову 

орієнтацію та потенціал розвитку економічної системи, її подальшого перетворення 

та набуття нею особливих, притаманних лише цій економічній системі, 

конкурентних переваг. 

Регіони країни мають різний потенціал розвитку, його реалізація дозволяє 

отримати довгострокові конкурентні переваги та відповідно сформувати стратегічну 

конкурентоспроможність. Щодо потенціалу конкурентоспроможності, то він являє 

собою сукупність можливостей економічного суб'єкта, які є результатом дії у 

попередньому періоді функціонування, а також можливостей, що забезпечать 

унікальність певних його позицій у майбутньому.  

Потенціал конкурентоспроможності можна розглядати як стратегічний та 

поточний. Відповідно стратегічний потенціал, адекватний стратегічній 

конкурентоспроможності, забезпечує формування довготривалих конкурентних 

переваг і більшою мірою оперує можливостями подальшого розвитку регіональної 

економіки.  
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Стратегічним компонентом потенціалу конкурентоспроможності регіональної 

економіки, в першу чергу, є людський потенціал, який проявляє якості робочої сили, 

що забезпечують реалізацію як поточних завдань, так і стратегічних цілей. Другим 

компонентом стратегічного потенціалу конкурентоспроможності регіональної 

економіки є інноваційний потенціал, наступним компонентом виступає потенціал 

інвестиційний. 

Механізми активізації потенціалу конкурентоспроможності регіональної 

економіки класифіковані таким чином.  

Залежно від джерела приведення механізмів конкурентоспроможності в дію 

вони поділяються на екзогенні та ендогенні. Екзогенними є такі механізми, джерела 

дії яких знаходяться поза суб'єктом господарювання. Ендогенними вважаємо такі, 

які приводяться в дію чинниками в межах економічної системи.  

Залежно від логіки дії механізми конкурентоспроможності поділяються на 

збалансовані і конфліктні. До збалансованих віднесено такі, що забезпечують 

перманентний розвиток конкурентоспроможності. До конфліктних запропоновано 

відносити ті, що можуть викликати протидію інших елементів. 

Залежно від форми впливу окремих особистостей або груп людей, організацій 

механізми поділені на раціональні та ірраціональні. Раціональні – це важелі, які 

діють внаслідок їх логічної, раціональної розробки та обґрунтування. Ірраціональні 

важелі виникають спонтанно і не є продуктом людських досліджень і розробок.  

Залежно від стилю управління механізми ділять на волюнтаристські й 

органічні. До волюнтаристських віднесено способи формування 

конкурентоспроможності, які суперечать економічним законам розвитку і є 

продуктом волі керівництва. Органічними запропоновано вважати механізми, які 

відповідають законам економіки.  

Залежно від способу впливу на конкурентоспроможність механізми активізації 

її потенціалу поділені на фокусні і дифузійні. Фокусними є такі, що націлені на 

вузький сегмент економіки і змінюють імпульс розвитку вибірково. Дифузійними є 

важелі, що підсилюють розвиток різноманітних сфер господарської діяльності.  

Враховуючи те, що конкурентоспроможність регіональної економіки 

формується під впливом як кібернетичних, так і синергетичних важелів, стратегічне 

управління конкурентоспроможністю розглянуто як кібернетичний вплив на 

формування регіональних конкурентних переваг, що виникають як внаслідок 

попередніх цілеспрямованих дій керуючої підсистеми, так і внаслідок синергетики 

регіонального розвитку.  

Головним об’єктом стратегічного управління запропоновано розглядати 

стратегічний потенціал регіону, який формується на основі взаємодії широкого кола 

компонентів, але провідну роль серед них відіграють людський, інноваційний та 

інвестиційний потенціали. 

Стратегічне управління базується на платформі імперативів, на якій розміщені 

як принципи стратегічного управління, так і принципи розвитку стратегічних видів 

потенціалу регіональної економіки (рис. 1).  
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Рис. 1. Платформа імперативів стратегічного управління 

конкурентоспроможністю регіональної економіки  
(розроблено автором) 

 

У другому розділі «Оцінка конкурентоспроможності економіки 

Закарпатської області та її потенціалу» досліджено основні тенденції соціально-

економічного розвитку регіону та їх вплив на рівень конкурентоспроможності, 

проаналізовано ефективність використання інноваційно-інвестиційного потенціалу 

конкурентоспроможності Закарпаття, здійснено оцінку конкурентоспроможності 

людського потенціалу та ефективності його використання. 

Аналіз трендів основних показників, що характеризують розвиток регіону, 

дозволяє зробити висновок, що Закарпатська область та Україна за період з 2003 

року по 2013 рік погіршили динаміку темпів зростання валового регіонального 

продукту (рис. 2).  
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Рис. 2. Динаміка темпів зростання ВВП України та ВРП Закарпатської 

області у розрахунку на одну особу у 2004–2013 роках, %  
(джерело: дані Державної служби статистики України та Головного управління статистики у 

Закарпатській області) 

Якщо у 2004 році темпи зростання ВРП України та Закарпаття були вищими за 

120%, то у 2013-му – знизилися до 100%. 

Разом з тим активізувалася зовнішньоекономічна діяльність підприємств 

регіону, що є ознакою підвищення рівня відкритості економіки та її 

конкурентоспроможності. Так, обсяг експорту товарів із Закарпаття у 2003 році 

становив 414,6 млн дол. США, що дорівнювало 1,80 % від загального обсягу 

експорту товарів України, а у 2013 році цей показник сягнув 1300,0 млн дол. США, 

що становило 2,05% від загального обсягу експорту товарів з України.  

У Закарпатській області обсяг імпорту товарів у 2003 році становив 453,3 млн 

дол. США, що дорівнював 1,97 % загального обсягу імпорту товарів в Україну. У 

2013 році імпорт товарів у Закарпатську область становив 2062,5 млн дол. США, що 

дорівнювало 2,68% загального обсягу імпорту товарів в Україну. 

Незважаючи на зростання обсягів експортних операцій, у 2013 році 

залишається від’ємне сальдо міжнародної торгівлі товарами Закарпатської області.  

Також спостерігається зниження рівня конкурентоспроможності Закарпатської 

області, який оцінено на основі розрахунку глобального індексу 

конкурентоспроможності, що здійснюється Фондом ефективного управління. 

Глобальний індекс конкурентоспроможності Закарпатської області становив у 2008 

році 4,22, а у 2013 році зменшився на 0,26 і становив 3,96.  

Таким чином, Закарпатська область втратила свої позиції, спостерігається 

тенденція до зниження її конкурентоспроможності. Рейтинг 

конкурентоспроможності регіону знизився з третього місця у 2008 році до 14 місця 

у 2013 році. 

Важливою складовою потенціалу конкурентоспроможності області є 

інноваційна активність підприємств. Основні показники інноваційної діяльності 

Закарпатської області наведені в таблиці 1. 

За даними, представленими в таблиці 1, було проведено кореляційний аналіз 

впливу інноваційних чинників на ВРП Закарпатської області та побудовано 

регресивну модель, яка після перевірки на адекватність набула вигляду: 

 

Y = 19700,101 – 191,111Х1 + 0,051Х3 + 0,005Х6 – 1,164Х7                    (1) 
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Таблиця 1 

Показники використання інноваційного потенціалу стратегічного розвитку 

Закарпатської області * 
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 Y X1 X2 X3 X4 X5 Х6 Х7 Х8 

2
0
0
3
 

4016 14 62 9453,2 27 25 402942,7 12228 424,65 

2
0
0
4
 

5297 21 57 8543,2 25 35 677412,8 12372 524,96 

2
0
0
5
 

6700 10 33 6031,5 16 32 100270,1 11371 640,62 

2
0

0
6
 

8185 4 34 14031 28 25 153769,2 10255 818,01 

2
0

0
7
 

10508 11 54 40702,7 23 22 114700 8446 1106,25 

2
0

0
8
 

13208 13 22 14020 26 24 151959,9 5162 1423,41 

2
0

0
9
 

12542 9 11 39317,3 24 22 445416,4 7016 1868 

2
0

1
0
 

15299 8 16 72615,4 23 21 878597,8 9955 2405 

2
0

1
1
 

18054 6 14 31336,6 20 20 918513,8 5430 2945 

2
0

1
2
 

21404 4 11 32769,1 14 12 1052480 4065 2540 

2
0
1
3
 

21400 6 20 25026,7 15 11 1363892,4 4491 2541 

* Джерело: дані Державної служби статистики України та Головного управління статистики 

у Закарпатській області. 

 

Ця модель дозволяє стверджувати, що для формування інноваційного 

потенціалу регіональної конкурентоспроможності потрібно збільшувати 

фінансування інноваційної діяльності та нарощувати обсяги реалізації інноваційної 

продукції. 

Якість трудового потенціалу регіональної економіки значною мірою залежить 

від рівня розвитку людського капіталу регіону, що забезпечує платформу 

високопродуктивної творчої праці. Інтегральний індекс регіонального людського 
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розвитку у Закарпатській області у 2005 році становив 3,9957 і був найвищим серед 

інших регіонів України. У 2013 році він знизився на 0,0140 і дорівнював 3,9817, це 

п’яте місце серед інших регіонів України. У Закарпатті, однак, спостерігається 

недостатній рівень ефективності використання трудового потенціалу. Якщо в 

Україні у 2012 році рівень продуктивності праці сягав 71,68 тис. грн, у 

Закарпатській області цей показник становив лише 40,32 тис. грн, що є свідченням 

неефективного використання трудового потенціалу регіонального розвитку. 

Проведений аналіз свідчить про відсутність адекватного сучасним внутрішнім 

трендам та зовнішнім викликам стратегічного управління економікою області. 

Результати дослідження дозволяють також стверджувати, що не використовується 

повною мірою інноваційний потенціал, який в умовах переходу економіки на 

інновативно-інноваційну модель розвитку є визначальним чинником формування 

регіональних конкурентних переваг.  

У третьому розділі «Стратегічні важелі формування 

конкурентоспроможності регіональної економічної системи» розкрито 

інноваційно-інвестиційні чинники конкурентоспроможності, запропоновано шляхи 

розвиту людського потенціалу та побудовано модель стратегічного управління 

конкурентоспроможністю Закарпатської області. 

Серед системних факторів стратегічного управління конкурентоспроможністю 

Закарпатської області виділені інноваційно-інвестиційні чинники, які обумовлюють 

формування можливостей випереджального розвитку регіональної економіки. Серед 

інноваційних факторів особливе місце займає регіональна інноваційна система. Для 

забезпечення ефективності діяльності регіональної інноваційної системи 

рекомендовано до її змісту включити такі елементи: моніторингову підсистему, 

підсистему генерування знань, фінансову підсистему, суб’єктів інноваційної 

діяльності, підсистему трансферу знань; інституціональну підсистему та інші.  

Запропоновано практичні рекомендації з упровадження регіональної 

інноваційної системи Закарпатської області, як основні етапи з певним набором 

процедур виділено: визначення цілей, завдань, пріоритетних видів діяльності в 

регіоні в контексті його стратегічного розвитку та формування системи регіональної 

конкурентоспроможності; формування інституціональної бази регіональної 

інноваційної системи, яка включає нормативно-законодавчу, організаційно-

управлінську та культурну складові; створення моніторингового центру; створення 

інноваційного регіонального кластеру, спрямованого на концентрацію інноваційних 

ресурсів та їх перетворення на інноваційний потенціал конкурентоспроможності 

регіональної економіки; розвиток венчурного підприємництва. 

Вагомим важелем інвестиційної діяльності в Україні та її регіонах є більш 

активне впровадження венчурного інвестування, використання досвіду Силіконової 

долини США, спрямованого на формування фінансових, інституціональних та 

організаційних умов точкового інноваційного зростання, що забезпечує конкурентні 

переваги певної території. 

Стратегічне управління конкурентоспроможністю базується на людському 

потенціалі, який включає як здібності, так і можливості регіональної громади і при 

цьому є умовою ефективного та якісного менеджменту. Конкурентоспроможність 

регіону стає реальністю лише за умови перманентного розвитку людського 
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потенціалу, який є стратегічною метою управління регіоном. За допомогою методу 

декомпозиції цілей визначено, що реалізацію стратегічної мети розвитку людського 

потенціалу Закарпатської області обумовлює вирішення таких стратегічних завдань, 

як розвиток компонентної будови людського потенціалу, впровадження механізмів 

активізації людського потенціалу та застосування відповідної методичної бази 

контролінгу, яка передбачає визначення критеріїв розвитку людського потенціалу та 

їх моніторинг. Розвиток компонентів людського потенціалу передбачає посилення 

трудового, креативного, інноваційного та інших видів стратегічних складових, які є 

елементами системи цього потенціалу. До механізмів активізації людського 

потенціалу віднесено вдосконалення техніко-технологічної політики регіональної 

влади, формування системи мотивації розвитку людського потенціалу Закарпатської 

області та інші. Завдання формування методичної бази сконцентровані на визначенні 

критеріїв розвитку людського потенціалу регіону, моніторинг яких у динаміці та 

порівнянні з іншими регіонами є умовою отримання інформації про реальний стан 

справ та основою прийняття стратегічних управлінських рішень.  

Рівень розвитку людського потенціалу як динамічного процесу рекомендовано 

оцінювати за допомоги показника рівня розвитку людського потенціалу (РРЛП), який 

розраховується за адитивною моделлю, що, у свою чергу, визначається як підсумок 

темпів зростання показників за трьома групами критеріїв. Загальний критерій 

передбачає розрахунок темпу зростання ВРП на одну особу (Iz). Компонентними 

ознаками визначені такі ознаки, що характеризують трудовий, креативний та 

інноваційний потенціали регіону. Розвиток трудового потенціалу оцінено показником 

темпу зростання продуктивності праці (It). Показником критерію креативності є темп 

зростання кількості патентів на 1000 осіб (Ik). Показником критерію інноваційності 

запропоновано темп зростання обсягу інноваційної продукції, виробленої в регіоні 

одним зайнятим (Ii). Функціональний критерій рівня освіти передбачає розрахунок 

темпу зростання кількості осіб, що навчаються у вищих навчальних закладах, на одну 

тисячу населення регіону (Io). Рівень здоров’я оцінено за показником відтворення 

населення – як темп зростання кількості народжених на одну тис. населення (In). 

Адитивна модель РРЛП набуває вигляду: 

 

.noiktzr IIIIIIІРРЛП                                                                (2) 

 

Зіставлення показника динаміки розвитку по регіону з результатом аналогічної 

адитивної моделі по Україні дозволяє визначити, наскільки цей регіон є 

конкурентоспроможним щодо людського потенціалу серед областей України та 

м.Київ. Як свідчать результати адитивної моделі, розвиток людського потенціалу 

Закарпатської області відбувається активніше, ніж у середньому по Україні. Так, 

РРЛП України у 2013 році становив 587,7 пунктів, а у Закарпатті – 621,7. 

Вдосконалення стратегічного управління конкурентоспроможністю на засадах 

системності вимагає побудови його експлікативної моделі, яка передбачає опис 

системних складових, що функціонують, для реалізації місії, завдань розвитку 

регіону та взаємодії між ними (рис. 3).  
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Модель стратегічного управління конкурентоспроможністю в умовах 

системного підходу передбачає визначення критеріїв управлінських дій, тобто 

ознак, за якими може здійснюватися оцінка рівня конкурентоспроможності 

регіональної економіки. Саме рівень конкурентоспроможності регіональної 
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економіки є оціночним важелем адекватності стратегічного управління завданням 

розвитку регіону та відповіддю на загрози. 

Основні складові моделі стратегічного управління конкурентоспроможністю 

економіки Закарпаття включають кібернетичну підсистему, яка містить такі 

елементи, як суб’єкт та об’єкт управління, елементи, що включають принципи, 

функції, методи та механізми, а також синергетичну підсистему саморозвитку, 

самоорганізації та самонавчання, а взаємодія кібернетичної та синергетичної 

підсистем формує аттрактори, що призводять до появи точки біфуркації та 

подальшого розвитку регіональної економіки.  

Модель стратегічного управління конкурентоспроможністю регіональної 

економіки дозволяє систематизувати уявлення про його визначальні складові та 

організувати управління на ефективних та оптимальних засадах. 

ВИСНОВКИ 

1. У межах системного підходу конкурентоспроможність регіону являє собою 

систему, яка забезпечує перехід регіональної економіки на якісно вищий, порівняно 

з іншими територіями, рівень розвитку, що характеризується наявністю якостей, 

відсутніх у конкурентів і набутих внаслідок взаємодії синергетичної та 

кібернетичної складових. Синергетична складова містить ендогенні імпульси 

розвитку, що виникають у точці біфуркації внаслідок дії певних аттракторів. 

Кібернетична складова будується на цілепокладанні та управлінських механізмах.  

Конкурентоспроможність як категорія стратегічного управління, на відміну від 

поточної конкурентоспроможності, включає цільову орієнтацію та потенціал 

розвитку економічної системи, її подальшого перетворення та набуття нею 

особливих, притаманних лише певній економічній системі, конкурентних переваг.  

2. Потенціал конкурентоспроможності – це сукупність здатностей 

економічного суб'єкта, які є результатом досвіду попереднього функціонування, а 

також можливостей, що гарантують унікальність певних позицій у майбутньому. 

Стратегічний потенціал забезпечує формування довготривалих конкурентних 

переваг і більшою мірою оперує можливостями подальшого розвитку регіональної 

економіки. Стратегічними компонентами потенціалу конкурентоспроможності 

регіональної економіки в першу чергу визначено людський, інноваційний та 

інвестиційний потенціали. Важелі активізації потенціалу конкурентоспроможності 

класифіковано залежно від джерел приведення в дію механізму потенціалу 

конкурентоспроможності (екзогенні, ендогенні), від логіки дій (збалансовані та 

конфліктні), від форми впливу суб’єктивного фактора (раціональні та 

ірраціональні), від стилю управління (волюнтаристський та органічний), від 

способів впливу на конкурентоспроможність (фокусні та дифузійні). 

3. Стратегічне управління конкурентоспроможністю регіональної економіки 

являє собою сукупність кібернетичного впливу на формування регіональних 

конкурентних переваг, які виникають унаслідок попередніх цілеспрямованих дій 

керуючої підсистеми та синергетики регіонального розвитку. Стратегічне 

управління конкурентоспроможністю регіональної економіки базується на 

платформі імперативів, на якій розміщені як принципи стратегічного управління, 

так і принципи розвитку стратегічних видів потенціалу регіональної економіки. 

Принципами стратегічного управління конкурентоспроможністю регіональної 
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економіки визначено емерджентність, холізм, каузальну індукцію та фідбек. 

Принципами розвитку людського потенціалу як чинника формування 

конкурентоспроможності виділено креативність, гармонійність, компетентність, 

відповідальність. До принципів розвитку інноваційного потенціалу віднесено 

перманентність, радикальність, дифузійність, інтерактивність. До принципів 

розвитку інвестиційного потенціалу включено ефективність, оптимальність, 

демократичність, культурність.  

4. Аналіз даних за 2003-2013 роки показав, що темпи розвитку економіки 

Закарпаття уповільнюються. Спостерігається зниження рівня 

конкурентоспроможності області: глобальний індекс конкурентоспроможності 

Закарпатської області становив у 2008 році – 4,22, а у 2013 році зменшився на 0,26, 

тобто впав до рівня 3,96. Таким чином, Закарпатська область втратила свої позиції, 

її рейтинг знизився з третього місця у 2008 році до 14 місця у 2013 році. Проведений 

аналіз свідчить про відсутність адекватного сучасним внутрішнім трендам та 

зовнішнім викликам стратегічного управління розвитком та 

конкурентоспроможністю економіки області. 

5. Результати проведеного аналізу дозволяють стверджувати, що не 

використовується повною мірою інноваційний потенціал, який в умовах переходу 

економіки на знаннєву основу виступає визначальним чинниками створення 

регіональних конкурентних переваг. Якщо ВРП Закарпаття у період 2003-2013 років 

збільшився у понад 5 разів у фактичних цінах, обсяг інноваційної продукції за цей 

період збільшився у 2,6 раза. Відбувається погіршення стану людського потенціалу 

в процесі формування регіональної конкурентоспроможності Закарпатської області. 

Якщо у 2005 році інтегральний індекс регіонального людського розвитку у 

Закарпатській області був найвищим серед інших регіонів України, то у 2013 році 

він знизився на 0,0140 і становив 3,9817, що забезпечило області лише п’яте місце. 

Також Закарпаття характеризується низьким рівнем продуктивності праці, що 

свідчить про недостатній рівень функціонування трудового потенціалу.  

6. Посилення регіональної конкурентоспроможності Закарпатської області в 

умовах переходу до інформаційного суспільства викликає необхідність активізації 

інноваційного потенціалу, механізмом якого виступає регіональна інноваційна 

система. До її змісту рекомендовано включати такі елементи: моніторингову 

підсистему, підсистему генерування знань, фінансову підсистему, суб’єктів 

інноваційної діяльності, підсистему трансферу знань; інституціональну підсистему 

та інші.  

7. Окреслене дерево цілей розвитку людського потенціалу в умовах 

стратегічного управління конкурентоспроможністю регіональної економіки 

дозволило визначити, що реалізацію стратегічної мети розвитку людського 

потенціалу Закарпатської області обумовлює вирішення таких стратегічних завдань, 

як розвиток компонентної будови людського потенціалу, впровадження механізмів 

його активізації та застосування відповідної методичної бази контролінгу, яка 

передбачає визначення критеріїв розвитку зазначеного потенціалу та їх моніторинг. 

Рівень розвитку людського потенціалу як динамічного процесу розраховується за 

адитивною моделлю, що визначається як підсумок темпів зростання показників за 

трьома групами критеріїв: загальних, компонентних та функціональних. 
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Застосування моделі дозволило визначити, що розвиток людського потенціалу 

Закарпатської області здійснюється більш високими темпами, ніж у середньому по 

Україні, що суттєвим чином впливає на можливості посилення регіональної 

конкурентоспроможності.  

8. Основні складові моделі стратегічного управління конкурентоспроможністю 

економіки Закарпаття з позиції системного підходу включають кібернетичну та 

синергетичну підсистеми. Перша містить такі елементи, як суб’єкт та об’єкт 

управління, принципи, функції, методи та механізми. Синергетична підсистема 

базується на саморозвитку, самоорганізації та самонавчанні.  

Список опублікованих праць за темою дисертації 

Монографії 

1. Мошак С.М. Стратегічний потенціал економічної системи : інноваційні та 

інституціональні механізми його активізації : монографія / В.П.Мікловда, 

Ф.Ф.Шандор, Н.Ю.Кубіній, С.М.Мошак та ін. – Ужгород, 2014. – 420 с. Особистий 

внесок автора полягає в обґрунтуванні важелів формування та посилення 

потенціалу конкурентоспроможності регіону з позиції механіцизму та 

редукціонізму. 

2. Мошак С.М. Конкурентоспроможність економічних систем та стратегічне 

управління нею : гносеологічний та утилітарний ракурси : монографія / 

В.П.Мікловда, Ф.Ф.Шандор, Н.Ю.Кубіній, С.М.Мошак та ін. – Ужгород : 

Карпатська вежа, 2015. – 416 с. Особистий внесок автора полягає у проведенні 

кореляційного аналізу та побудові регресивної моделі впливу інноваційних факторів 

на рівень розвитку регіону. 

Статті у провідних закордонних виданнях 

3. Moshak S. Imitating model of strategic management of innovation potential 

[Електронний ресурс] / V.Miklovda, V.Kubiniy, S.Moshak // Aktuálne trendy v 

informačnej spoločnosti 2015 : Zborník vedeckých statí. Ekonomická univerzita v 

Bratislave. – Bratislava, 2015. – p. 108 – 115. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 

см. Особистий внесок автора полягає у визначенні основних складових імітаційної 

моделі стратегічного управління. 

Статті у фахових журналах,  

що індексуються міжнародними наукометричними базами: 

4. Мошак С.М. Можливості та обструкції розвитку інноваційного потенціалу 

Закарпаття як фактора регіональної конкурентоспроможності / В.П.Мікловда, 

Н.Ю.Кубіній, С.М.Мошак // Економіка промисловості. – 2015. – № 1. – С. 31 – 39 

(IndexCopernicus). Особистий внесок автора полягає в окресленні факторів, що 

гальмують розвиток інноваційного потенціалу Закарпаття. 

5. Мошак С.М. Темпоральність зовнішньоекономічної діяльності 

Закарпатського регіону та її обструкції / В.П.Мікловда, В.В.Кубіній, С.М.Мошак // 

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2015. – Вип. 1, 

том 3. – С. 5 – 11(IndexCopernicus). Особистий внесок автора полягає в аналізі 

основних показників зовнішньоекономічної діяльності Закарпатської області. 

6. Мошак С.М. Зовнішньоекономічна діяльність як ознака 

конкурентоспроможності економічної системи / Н.Ю.Кубіній, Е.В.Мусаєв, 

С.М.Мошак // Культура народів Причорномор’я. – 2014. – № 278. – С. 137 – 140 



17 

(Google Scholar). Особистий внесок автора полягає у визначенні впливу 

зовнішньоекономічної діяльності на розвиток регіональної економіки. 

Статті у фахових журналах України 

7. Мошак С.М. Венчурний бізнес як стратегічний фактор розвитку економіки 

регіону : досвід США та його застосування в Україні / С.М.Мошак // Розвиток 

методів управління та господарювання на транспорті : зб. наук. пр. – Вип. 3 (48). – 

Одеса, 2014. – С. 182 – 194. 

8. Мошак С.М. Кібернетичний та синергетичний підходи до теоретичного 

контенту конкурентоспроможності / В.П.Мікловда, О.В.Пулянович, С.М.Мошак // 

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2014. – Вип. 3 

(44). – С. 5 – 8. Особистий внесок автора полягає у висвітленні взаємодії 

кібернетичних та синергетичних складових конкурентоспроможності регіональної 

економіки. 

9. Мошак С.М. Інноваційна система як фактор формування 

конкурентоспроможності регіону / С.М.Мошак // Розвиток методів управління на 

транспорті : зб. наук. пр. – Вип. 1 (50). – Одеса, 2015. – С. 101 – 110. 

10. Мошак С.М. Механізми активізації людського потенціалу як стратегічного 

фактора регіональної конкурентоспроможності / Н.Ю.Кубіній, В.В.Кубіній, 

С.М.Мошак, Т.В.Теличко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і 

торгівлі. – 2014. – № 2 (64). – C. 18 – 22. Особистий внесок автора полягає у 

побудові дерева стратегічних завдань розвитку людського потенціалу регіону. 

11. Мошак С.М. Системний концепт стратегічного управління 

конкурентоспроможністю регіону / С.М.Мошак // Розвиток методів управління на 

транспорті : зб. наук. пр. – Вип. 2 (51). – Одеса, 2015. – С. 95 – 104. 

Публікації за матеріалами конференцій 

12. Мошак С.М. Переваги та обструкції венчурного інвестування як фактора 

розвитку регіональної економіки / Н.Ю.Кубіній, С.М.Мошак, Т.В.Теличко // 

Розвиток фінансового ринку в Україні : проблеми та перспективи : 2 Всеукр. наук.-

практ. інтернет-конф. ; матеріали конф., 11 листопада 2014 р. – Полтава : ПолтНТУ, 

2014. – С. 170 – 173. Особистий внесок автора полягає у розкритті досвіду регіонів 

США у формуванні венчурного підприємництва. 

13. Мошак С.Н. Экономическое развитие как платформа стратегической 

конкурентоспособности / Н.Ю.Кубиний, С.Н.Мошак, В.Кузмишинова // Социально-

экономические проблемы региона в условиях инновационного развития территорий 

: III Междунар. науч.-практ. конф.; материалы конф., 30 апреля 2014 г., 

Нижневартовск. – Новосибирск : ООО агентство «Сибпринт», 2014. – С. 96 – 103. 

Особистий внесок автора полягає у визначенні сучасних моделей регіонального 

розвитку. 

14. Мошак С.Н. Конкурентоспособность с позиции механицизма и 

редукционизма / С.Н.Мошак // Проблемы управления процессами модернизации 

современной экономики : III Междунар. науч.-практ. интернет-конф. ; сб. науч. 

статей студентов, аспирантов и молодых ученых, 03 марта – 03 мая 2014 г., Майкоп. 

– Майкоп, 2014. – С. 296 – 299. 



18 

15. Мошак С.М. Стратегічне управління формуванням 

конкурентоспроможності регіональної економіки [Електронний ресурс] / 

С.М.Мошак // Вдосконалення механізмів активізації економічних процесів та 

формування конкурентоспроможності національної економіки, регіону, 

підприємства в умовах глобалізації : міжнар. наук.-практ. Інтернет-експозиційна та 

вербально-демонстраційна конф. ; матеріали конф., 20 – 24 квітня 2015 р., Ужгород. 

– 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. 

16. Мошак С.М. Принципи системного підходу до регіональної 

конкурентоспроможності / С.М.Мошак // Соціально-економічна інтеграція України 

у глобальну інноваційну економіку : досвід підприємств і регіонів ; міжнар. наук.-

практ. конф. ; матеріали конф., 26 – 27 вересня 2014 р., Черкас. держ. технол. ун-т. – 

Черкаси : ЧДТУ, 2014. – 184 с. – С. 69 – 72. 

АНОТАЦІЯ 

Мошак Сергій Миколайович. Системний підхід до стратегічного управління 

конкурентоспроможністю регіональної економіки. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.05. – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», 

Ужгород, 2015.  

Висвітлені сучасні концептуальні погляди на сутність конкурентоспроможності 

та її системний контент, охарактеризовано стратегічний потенціал системи 

конкурентоспроможності та важелі механізму його активізації, класифікацію яких 

здійснено за ознаками джерел приведення механізму конкурентоспроможності в 

дію, залежно від логіки дії, форми впливу окремих індивідуумів або груп людей, від 

стилю управління, від способу впливу. Розкрито теоретичні основи стратегічного 

управління конкурентоспроможністю на засадах системності та обґрунтовано його 

імперативну платформу. 

Визначено основні тенденції соціально-економічного розвитку Закарпатської 

області та їх вплив на рівень регіональної конкурентоспроможності, наведено 

результати аналізу інноваційно-інвестиційного потенціалу регіональної 

конкурентоспроможності, здійснено оцінку людського потенціалу та ефективності 

його економічного прояву. 

Обґрунтовано інноваційно-інвестиційні фактори конкурентоспроможності, 

запропоновано шляхи розвитку людського потенціалу та побудовано модель 

стратегічного управління конкурентоспроможністю Закарпатської області. 

Ключові слова: регіональна економіка, конкурентоспроможність, система, 

розвиток, потенціал, стратегія, стратегічне управління, інновація, інвестиція, 

людський потенціал, модель. 
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Освещены современные концептуальные взгляды на сущность 

конкурентоспособности и ее системный контент, охарактеризованы стратегический 

потенциал системы конкурентоспособности и рычаги механизма его активизации, 

классификация которых осуществлена по признаку источников приведения 

механизма конкурентоспособности в действие, в зависимости от логики действия, 

формы влияния отдельных индивидуумов или групп людей, от стиля управления, от 

способа воздействия.  

Раскрыты теоретические основы стратегического управления 

конкурентоспособностью на принципах системности и обоснована его 

императивная платформа. 

Определены основные тенденции социально-экономического развития области 

и их влияние на уровень региональной конкурентоспособности, приведены 

результаты анализа инновационно-инвестиционного потенциала региональной 

конкурентоспособности, осуществлена оценка человеческого потенциала и 

эффективности его экономического проявления. 

Обоснованы инновационно-инвестиционные факторы конкурентоспособности, 

построено дерево целей и предложены пути развития человеческого потенциала, 

разработана модель стратегического управления конкурентоспособностью 

Закарпатской области. 

Ключевые слова: региональная экономика, конкурентоспособность, система, 

развитие, потенциал, стратегия, стратегическое управление, инновация, инвестиция, 

человеческий потенциал, модель. 

ANNOTATION 

Moshak Sergey. A systematic approach to strategic management of 

competitiveness of the regional economy. – Manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of economic sciences on specialty 08.00.05. – 

The development of productive forces and regional economy. State Higher Educational 

Institution «Uzhgorod National University», Uzhhorod, 2015. 

The paper covers the modern conceptual views on the essence of the regional 

economy competitiveness and its content, which is characterized by the strategic potential 

of competitiveness and leverage its activation mechanism. Competitiveness as a category 

of strategic management, in contrast to the current competitiveness, includes a target 

orientation and potential for development of the economic system, further transformation 

and joining competitive advantages special, unique for this economic system. As part of a 

systematic approach competitiveness of the region is a system, which ensures the 

transition of the regional economy to a higher compared to other territories level of 

development, characterized by the presence of qualities missing from competitors, and the 

resulting synergetic interactions and cybernetic components. 

The mechanisms of activation of potential competitiveness are classified according to 

the driving source of competitiveness in the action mechanism, the logic of action, and 

influence on the shape of individuals or groups of people from the management style, the 

method of exposure. The theoretical bases for strategic management of competitiveness 

are based on the principles of consistency and justified his peremptory platform. Strategic 

management of competitiveness of the regional economy is a set of cybernetic impact on 

the formation of regional competitive advantages that arise as a result of targeted actions 
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of previous management subsystem, and the synergy of regional development. The 

principles of strategic management of competitiveness of the regional economy mark the 

emergence, holism, causal induction and feedback. Principles of human development as a 

factor of formation of competitiveness include the creativity, harmony, competence and 

responsibility. The principles of development of innovative potential attribute permanence, 

radical defusing interactivity. The principles of the investment potential cover the 

effectiveness, optimality, democratic, culturally. 

The main tendencies of socio-economic development of the region and their impact 

on regional competitiveness, the results of the analysis of the innovation and investment 

potential of regional competitiveness, provided an assessment of the human potential and 

the efficiency of its economic manifestations. 

The results of the analysis suggest that not using fully human, investment and 

innovation potential that are important in the transition to the knowledge-economy, where 

the information base is the determining factor in the creation of regional competitive 

advantages. 

The analysis indicates the absence of adequate internal modern trends and external 

challenges of strategic management development and competitiveness of the regional 

economy. 

The thesis presents the results of the correlation analysis and regression model of the 

innovation influence on the economical development was constructed. 

It is grounded, that the innovation-investment competitive factors are the ways of 

human development.  

In the paper it is substantiated the content of the regional innovation system and the 

algorithm of its formation is offered. In content of regional innovation systems is 

recommended to include the following elements: monitoring subsystem, subsystem of 

knowledge generation, financial subsystem business innovation, knowledge transfer 

subsystem; institutional and other subsystem. 

The human development goals tree in terms of the strategic management of the 

regional economy competitiveness is built. The paper determines that the implementation 

of the strategic goal of human development of the Transcarpathian region has a prospect in 

solving strategic tasks such as the development of the component devices of human 

potential, the introduction of mechanisms to activate the human potential and the use of 

appropriate methodological basis of controlling. Controlling involves the determination of 

the criteria of human development and monitoring. The additive model of human potential 

development is proposed. 

In the thesis, a model of the strategic management of competitiveness of the 

Transcarpathian region is offered. The main components of the model of strategic 

management of competitiveness of the economy of Transcarpathia with the systems 

approach include cybernetic and synergetic subsystem. The first contains elements such as 

subject and object of management, principles, functions, methods and mechanisms. 

Synergistic subsystem is based on self-development, self-organization and self. Cybernetic 

and synergetic interaction subsystems form attractors, bifurcation point and the 

development of the regional economy. 

Key words: regional economy, the competitiveness of the system, development 

potential, strategy, strategic management, innovation, investment, human capital model. 


