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У статті проаналізовано сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків Одеського регіону, визначено його 

місце в якості суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Визначено роль міжнародних транспортних 

коридорів, що проходять територією Одеського регіону, та транскордонного співробітництва в межах 

єврорегіону «Нижній Дунай» у активізації євроінтеграції на регіональному рівні. Проведено аналіз 

міжнародної конкурентоспроможності Одеського регіону за допомогою SWОТ-аналізу чинників міжнародної 

конкурентоспроможності, побудовано багатокутник конкурентоспроможності, виявлено чинники, що 

протидіють підвищенню позицій Одеського регіону в якості суб’єкту зовнішньоекономічних відносин. 

Визначено напрямки та заходи, реалізація яких має сприяти поліпшенню показників регіональної 

конкурентоспроможності та підвищенню її загального рівня. 
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Постановка проблеми. Сучасний стан розвит-

ку зовнішньоекономічної діяльності України вису-

ває необхідність вирішення проблеми підвищення 

регіональної міжнародної конкурентоспромож-

ності, особливо це стосується приморських регіо-

нів як самостійних суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності. Аналіз слабких місць при дослідженні 

регіональної конкурентоспроможності – це акту-

альне питання сьогодення, саме шляхом постійно-

го моніторингу проблем та визначення перспектив-

них шляхів їх вирішення надає змогу інтегруватися 

у світову економічну спільноту як окремим регіо-

нам, так і Україні в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблематики міжнародної конку-

рентоспроможності Одеського регіону присвячено 

праці багатьох науковців, серед яких можна 

виокремити О.В. Горняка, Л.Х. Доленко, Н.Я. 

Алексєєнко, Т.В Ігнатова. Зазначені праці містять 

ґрунтовий аналіз щодо окремих чинників міжна-

родної конкурентоспроможності Одеського регіо-

ну, однак визначення міжнародної конкуренто-

спроможності регіональному рівні є досить дина-

мічним питанням та потребує постійного, цілісного 

моніторингу задля вирішення проблеми її 

подальшого підвищення.  

Метою статті є визначення сучасного стану 

міжнародної конкурентоспроможності Одеського 

регіону та визначення чинників, що впливають на 

його міжнародну конкурентну позицію. 

Основні результати дослідження. Одеський 

регіон – сучасний транспортно-логістичний вузол, 

науковий, промисловий, торговельний центр 

України. Прикордонне положення регіону забезпе-

чує значні можливості для розвитку міжнародного 

співробітництва та зовнішньоекономічної діяль-

ності. Регіон має визначне географічне положення 

- його територією проходить декілька важливих 

транспортних коридорів серед яких: Пан-

Європейский № 9, Ґданськ – Одеса, Європа – 

Кавказ – Азія. Регіон входить до складу єврорегіо-

ну «Нижній Дунай», є членом 6 європейських 

регіональних організацій: Асамблеї Європейських 

регіонів; Асоціації європейських прикордонних 

регіонів; Робочої співдружності придунайських 

країн; Конференції Приморських регіонів Європи; 

Асамблеї європейських виноробних регіонів та бе-

ре участь в спільних програмах Європейського 

інструменту сусідства та партнерства «Румунія-

Україна-Республіка Молдова». Важлива складова 

конкурентного потенціалу Одеського регіону – йо-

го морегосподарський комплекс, що представ-

лений морськими торговими портами, а саме: 

Одеським, Іллічівським, Ренійським, Усть–

Дунайським, Ізмаїльським, портом «Южный» та 

Білгород–Дністровським портом. Вищевикладені 

фактори мають визначну роль при визначенні ста-

ну міжнародної конкурентоспроможності регіону. 

Одна спочатку слід зупинитися на чинниках, що 

сприяють або протидіють її формуванню. 

Для визначення міжнародної конкуренто-

спроможності Одеського регіону проведемо аналіз 

чинників, що впливають на розвиток зовнішньо-
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економічної діяльності. Результати аналізу 

викладемо у вигляді таблиці (табл. 1.). 

Для наочного зображення стану факторів між-

народної конкурентоспроможності регіону вико-

ристаємо дані індексу глобальної конкурентоспро-

можності регіонів України за 2016 рік [12] (рис. 2). 

Таблиця 1  

SWОТ-аналіз чинників міжнародної конкурентоспроможності Одеської області 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Географічне положення та природно-ресурсний 

потенціал 

- Вигідне географічне розташування 

- Довга берегова лінії 

- Розташування на перехресті міжнародних 

транспортних коридорів 

Економічний потенціал 

- Сильний промисловий потенціал 

- Сильний агропромисловий комплекс  

- Великий міжгалузевий транспортний комплекс 

- Розвинений морегосподарський комплекс  

Науково-технічний потенціал 

Географічне положення та природно-ресурсний 

потенціал 

- Некомпактна регіональна територія   

- Лімітована мінерально-сировинна база 

Економічний потенціал 

- Неоднакова розподіленість промислового 

комплексу  

- Висока частка зношених основних засобів 

- Низька частка впровадження інновацій 

- Малий обсяг інвестицій в основний капітал 

- Недостатній розвиток та модернізація 

транспортної інфраструктури,  

Науково-технічний потенціал 

- Значна концентрація наукових закладів та центрів 

науково-технічної інформації 

- Висококваліфіковані науково-технічні кадри 

- Збільшення науково-технічної діяльності 

Трудовий потенціал 

- Високі показники освітнього рівня населення 

- Позитивна динаміка економічної активності 

населення. 

 

Можливості 

- Зменшення кількості організацій, які займаються 

науковими дослідженнями та розробками, а також 

обсягу науково-дослідних робіт 

- Скорочення кількості науковців 

Трудовий потенціал 

- Низька тривалість життя 

- Велика частка людей похилого вік 

 

 

Загрози 

Геоекономічне та геополітичне положення 

- Участь у європейських міжрегіональних 

об'єднаннях 

- Співпраця з країнами Чорноморського регіону 

- Транзитний потенціал території регіону 

- Можливості для розвитку ринку послуг 

- Постійне нарощування потужностей в сфері 

транспорту  

Макроекономічна та політична ситуація держави 

- Стратегія економічного зростання країни  

- Збільшення попиту на товари та послуги, 

вироблених регіоном на закордонних ринках  

Геоекономічне та геополітичне положення 

- Залежність від ресурсів мінерального складу  

- Енергозалежність від постачальників  

- Нераціональна структура зовнішніх інвестицій 

- Слабка інформованість можливих інвесторів  

- Недовіра закордонних інвесторів до системи 

захисту економічних інтересів та інвестицій 

Макроекономічна та політична ситуація держави 

- Регіональна конкуренція 

- Уповільнене економічне зростання  

 

Джерело: складено авторами на базі [9]  

 

 
Рис. 2. Багатокутник міжнародної конкурентоспроможності Одеського регіону 

Джерело: [12] 
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Слід зазначити, що порівняно з 2015 роком 

область дещо покращила свій результат у рейтингу 

за складовими: 

 ефективність ринку товарів (плюс 11 

позицій),  

 рівень розвитку бізнесу (плюс 7 позицій), 

 інноваційний розвиток (плюс 6 позицій). 

У бальних оцінках порівняно з 2015 роком 

Одеський регіон поліпшив свій результат по 7 з 12 

складових конкурентоспроможності. Найбільше 

зростання бальних оцінок відзначається за складо-

вими ефективності ринку товарів, інститутів, вищої 

освіти та професійної підготування, рівня розвитку 

фінансового ринку та інновацій. 

Найбільше падіння відбулося за: 

 ефективністю ринку праці та технологічної 

готовності  

 ефективністю ринку товарів (регіону 

вдалося максимально поліпшити свій результат у 

порівнянні з минулим роком, піднявшись з 12-го на 

1-е місце з 27 регіонів).  

Незважаючи на лідерство по ефективності 

ринку товарів в національному рейтингу, в 

світовому зрівнянні ця категорія не забезпечує 

регіону високих конкурентних переваг (Україна в 

цілому займає 74 місця серед 148 країн, між 

Португалією та Словаччиною).  

Конкурентною перевагою Одеського регіону у 

світовому зрівнянні залишається інфраструктура. 

Другий рік складова «інфраструктура» займає 2-е 

місце серед регіонів України, посівши рівень 45-го 

місця в світі, що можливо порівняти  з показника-

ми таких країн, як Кіпр, Литва та Естонія. У 

Одеського регіоні кращі показники в Україні не 

тільки за якістю портової інфраструктури (1-е 

місце), що цілком обґрунтовано, але й за рівнем 

проникнення телефонії. За цими показниками 

область цілком конкурентоспроможна і в світово-

му просторі: відповідно до показників вона займає 

39-й і 2-й позиції серед 148-и держав. У той же час 

показники якості електропостачання Одеського 

регіону одні з найгірших у державі (25-е місце), що 

відповідає 92 місцю серед країн світу. 

Самим проблемним показником є показник 

доступності нових технологій (12-е місце у держа-

ві, рівень 140-го місця з 148 держав світу). Третій 

рік поспіль Одеський регіон отримує майже остан-

нє місце (26-е) в рейтингу 27 регіонів  України за 

показником  розвитку інституцій (85-е місце серед 

держав світу). У 2016 році регіон продемонстрував 

зростання складових рівня розвитку фінансового 

ринку. Незважаючи на це, загальний бал регіону та 

його позиція є невисокою. 

Як показують результати аналізу індексу глоба-

льної конкурентоспроможності, Одеському регіону 

насамперед потрібні дії, спрямовані на покращення 

якості інститутів і розвитку фінансового ринку. 

Особливої уваги потребує підвищення інновацій-

ної складової Одеського регіоні, тому  що дуже 

швидко втрачаються можливості щодо розвитку 

досліджень інноваційного характеру, оперативного 

впроваджування їх результатів у практику, реагу-

вання на світові науково-технологічні досягнення.  

Дослідники зазначають, що міжнародну 

конкурентоспроможність Одеського регіону можна 

підвищувати за рахунок поліпшення інноваційної 

складової. Як демонструє європейський досвід, 

саме завдяки проведенню інноваційної політики 

значна частка Євросоюзу, в першу чергу Фінлян-

дія, Швеція, Данія, Нідерланди і Великобританія, 

займають лідируючі позиції за багатьма показника-

ми НДДКР. Серед дій ЕС щодо стимулювання 

інноваційної складової виділимо [14]: 

• безпроцентні позики на придбання новітньої 

техніки;  

• пільгове оподаткування витрат на НДДКР;  

• заохочення малого наукомісткого бізнесу;  

• пряме фінансування підприємств для заохо-

чення нововведень в сферах новітніх технологій;  

• стимулювання співробітництва університет-

ської науки і компаній, що виготовляють 

наукомістку продукцію;  

• удосконалення системи фінансування 

інноваційної діяльності підприємств; 

• розвиток освіти, науки і технологій. 

Аналіз показав, що основними механізмами 

сприяння інноваційному розвитку в розвинутих та 

нових індустріальних країнах є [13]: 

1) Китай – державна фінансова підтримка 

підприємств з інноваційними технологіями, 

пільгове оподаткування, пільгові кредити; 

2) Сінгапур – сприяння у розробці техноло-

гічної «дорожньої карти», надання технічної підт-

римки, надання науково-технічної інфраструк-

турної підтримки, податкові пільги, механізм 

стимулювання утворення інноваційних компаній;  

3) США – прямі механізми: програмно-цільове 

фінансування, державні замовлення на контрактній 

основі, надання субсидій, грантів; непрямі 

механізми: система податкових пільг і податкових 

кредитів, наприклад пільгове оподаткування 

венчурних фірм та фірм, що здійснюють НДДКР, 

інвестиційний податковий кредит, зменшення 

податку на прибуток для організацій із цінними 

паперами венчурних структур, пільгові кредити, 

прискорена амортизація, механізми патентної, 

зовнішньоторговельної та антитрестової політики, 

підтримка кластерів, венчурів і малого бізнесу; 

4) Канада - добре розвинена багатокомпонентна 

інфраструктура державної підтримки інноваційної 

діяльності, що постійно удосконалюється, 

наприклад, у вигляді наступних заходів[13]: 

- субсидії на реалізацію проектів промислових 

досліджень  
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- податкові кредити у розмірі 10-25% капіталь-

них і поточних витрат на НДДКР залежно від мас-

штабу корпорації та її територіального розміщення; 

- зменшені корпоративні податки на суму, 

еквівалентну частині приросту власних витрат 

фірми на НДДКР стосовно до попереднього рівня. 

Для України вважається доцільним перейняти 

світовий досвід державного стимулювання науко-

во-технічної й інноваційної діяльності, який для 

Одеського регіону може проводитися у таких 

напрямках як зменшення податків на прибуток, що 

сплачують венчурні підприємства, надання подат-

кових знижок на приватні інвестиції в НДДКР, на-

дання пільгових кредитів венчурним фондам, 

стимулювання інноваційної діяльності малих 

інноваційних підприємств, створення товариств 

взаємного кредитування. 

Вважаємо, що підвищення інноваційної складо-

вої Одеського регіону можливо також шляхом : 

• розроблення законодавчої, нормативно-

правової та науково-методичної бази для підтрим-

ки та розвитку інноваційних структур різних типів;  

• запровадження бюджетної підтримки роз-

витку інноваційної інфраструктури (надання піль-

гових цільових кредитів та здешевлення кредитів 

комерційних банків за рахунок коштів місцевих 

бюджетів);  

• розвиток мережі регіональних інновацій-

них структур: інноваційних центрів, інноваційних 

бізнес-інкубаторів і центрів трансферу технологій;  

• створення наукових парків на базі 

провідних вищих навчальних закладів;  

• формування інноваційно-активних 

територій (технополісів, наукових парків).  

Здійснення проведення вищезазначених 

пропозицій сприятиме: 

• прискоренню підвищення рівня 

продуктивності виробництва; 

• забезпеченню збільшення обсягів 

виробництва; 

• прискоренню структурних зрушень, 

сприяння перерозподілу ресурсів на перспективні 

напрями суспільно-економічного розвитку; 

• зростанню експорту продукції та його 

диверсифікації; 

• створенню нових робочих місць; 

• трансферту технологій; 

• підвищенню технологічного рівня 

промисловості. 

За умови реалізації таких заходів в Одеському 

регіоні буде створено підґрунтя для активної 

інноваційної діяльності, розвитку інноваційної 

науково-виробничої інфраструктури, забезпечення 

інтеграції науково-технічної сфери, освіти та 

виробництва, як основних напрямків підвищення 

міжнародної конкурентоспроможності Одеського 

регіону. Результатом цього має стати створення в 

регіоні повної, багатофункціональної, ефективної 

національної інноваційної системи. 

Висновки та пропозиції. Розвиток міжнарод-

ної регіональної конкурентоспроможності - це важ-

ливий чинник економічного зростання держави. В 

сучасних світогосподарських зв’язках саме міжре-

гіональна конкуренція стає найбільш актуальним 

завданням та проблемою, яку мають враховувати 

при розробці стратегій економічного розвитку, 

активізації інтеграційних процесів та стимулюван-

ня розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

регіонів як окремих суб’єктів ЗЕД. Сучасний стан 

міжнародної конкурентоспроможності Одеського 

регіону свідчить про те, що наявні конкурентні пе-

реваги у вигляді вдалого географічного положення, 

розміщення на перехресті важливих міжнародних 

транспортних коридорів, наявності портів, 

високого наукового потенціалу, можливостей для 

розвитку бізнесу використовуються не в повному 

обсязі. Незначне покращення конкурентних пози-

цій, які дозволив виявити багатокутник конкурен-

тоспроможності, не дає можливості реалізувати 

потенціал Одеського регіону на міжнародній арені. 

Подальші дослідження у сфері міжнародної 

конкурентоспроможності регіону мають спрямо-

вуватись на аналіз ефективності нової Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 

року, а заходи підвищення рівня міжнародної 

конкурентної позиції мають враховувати необхід-

ність активізації транскордонного співробітництва, 

поліпшення діяльності відповідних інституцій, 

покращення умов для ділової активності, 

стимулювання експортно-імпортних операцій та 

реалізацію транспортного потенціалу регіону. 
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Уханова И.О., Бондаренко О.И. 

AНАЛИЗ СOВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОДЕССКОГО РЕГИОНА: ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ 

В статье проведен анализ современного состояния внешнеэкономических связей Одесского региона, 

определено его место в качестве субъекта внешнеэкономической деятельности. Определена роль 

международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Одесского региона, а также роль 

трансграничного сотрудничества в пределах еврорегиона «Нижний Дунай» в активизации евроинтеграции на 

региональном уровне. Проанализирована международная конкурентоспособность Одесского региона при 

помощи SWОТ-анализа факторов международной конкурентоспособности, построен многоугольник 

конкурентоспособности и выявлены факторы, противодействующие повышению позиций Одесского региона в 

качестве субъекта внешнеэкономических отношений. Определены направления и мероприятия, реализация 

которых должна содействовать улучшению показателей региональной конкурентоспособности и повышению 

ее общего уровня. 

Ключевые слова: международная конкурентоспособность, экономика Одесского региона, факторы 

международной конкурентоспособности, инновационное развитие, прямые иностранные инвестиции, 

региональное развитие. 

 

Ukhanova I.O, Bondarenko O.I. 

ANALYSIS OF  CURRENT ODESA REGION INTERNATIONAL COMPETITIVNESS: COMPETITIVE 

POSITION FACTORS  

The article analyses the modern state of international relations of the Odessa region, defines its place as a subject of 

the international activity. The aim of the international transport corridors, which goes throughout the  Odessa region, 

is defined. The role of “Nizhniy Dunay” collaboration and its importance in European integration on  regional level. 

The analysis of international competitiveness of the Odessa region has been done; the polygon of competitiveness has 

been constructed; the factors, which counteract the increase of the Odessa region's position as a subject of 

international activity have been defined. The events which help to improve region competitiveness indexes  are defined 

Key words: an international competitiveness, the economy of the Odessa region, factors of international 

competitiveness, an innovative development, a foreign direct investment, a regional development. 
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