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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Конкурентоспроможність регіону – це складне у 

компонентному та за просторовою ієрархією явище. Київський регіон належить 

до найбільш конкурентоспроможних щодо людського капіталу, залучення 

інвестицій, наукового та інноваційного потенціалів в Україні. Звертає на себе 

увагу значна відмінність територій регіону за наявними конкурентними 

перевагами та позицією у конкурентних середовищах держави, регіону та на 

міжнародному рівні. З позицій суспільної географії конкурентоспроможність 

Київського регіону, насамперед, розкривається у дослідженнях диференціації 

розвитку ядра, прилеглої до нього та периферійної території. У фокусі 

географічного дослідження вирівнювання у розвитку територій регіону за 

наступними траєкторіями: ядро-приміська зона-периферія; центр-північ; центр-

південь; столиця-велике місто-середнє місто-мале місто-селище-сільська 

місцевість.  

Різним аспектам конкурентоспроможності людської діяльності та території 

присвячено праці зарубіжних і вітчизняних науковців, економістів  та  географів:  

М. Енрайт, П. Кругман, М. Портер, Є. Фезер, К. Фримен, Дж. Сакс, Р. 

Фатхутдінов, В. Геєць,  А. Гальчинський  та  Б. Асхайм,  А. Ізаксен,  Г. Йонсон,  

Р. Каплінські, І. Гукалова, Ф. Заставний,  С. Запотоцький, С. Іщук,  С. Лісовський, 

Є.  Маруняк, К. Мезенцев,  Я. Олійник, М. Пістун, В. Руденко, Л. Руденко та ін.  

У надскладних питаннях визначення конкурентоспроможності Київського 

регіону переломлюються у практику планування та забезпечення його розвитку 

теоретичні та прикладні розробки, насамперед, праці українських вчених 

суспільних географів 1990-х – 2010-х  рр.:  С. Іщука [59],  К. Мезенцева [82],  

Я. Олійника [105 – 107, 109 – 111], Г. Підгрушного [119], М.  Пістуна [120 – 122]. 

В той же час, дослідження конкурентоспроможності Київського регіону в 

умовах докорінної трансформації пострадянської епохи, на нашу думку, вивчені 

недостатньо та потребують продовження. Особливо потребують наукового 

розкриття питання впливу суспільних трансформацій на 

конкурентоспроможність регіону, просторовий вияв конкурентоспроможності 

Київського регіону та його складових, визначеного людським капіталом, 

економічним потенціалом, соціально-демографічним розвитком, ПРП, НТП  

тощо. Найбільш актуальними є також теоретичні та прикладні питання 

забезпечення підвищення рівня конкурентоспроможності регіону в нових умовах 

господарювання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконане 

дисертаційне дослідження пов’язане з тематикою науково-дослідних робіт, які 

виконувались науково-дослідним сектором “Регіональних проблем економіки і 

політики”, географічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, зокрема бюджетної теми "Просторові трансформації в 

Україні: моделі модернізації та планування міських територій" № державної 

реєстрації 0116U002636, в якій використані авторські дослідження з аналізу 

внутрішньо-регіональних відмін конкурентоспроможності територій Київської 

області, розробки пропозиції по удосконаленню та активізації 

конкурентоспроможності регіону (довідка №050/579-30 від 17.04.2018). 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теоретико-методичних підходів до суспільно-географічного 

дослідження конкурентоспроможності регіону та обґрунтування практичних 

рекомендацій з її підвищення в Київському регіоні. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання: 

- розкрити теоретико-методологічні засади суспільно-географічного 

дослідження конкурентоспроможності регіону; 

- розробити методичні підходи до дослідження конкурентоспроможності 

регіону з позицій суспільної географії; 

- виявити вплив сучасних суспільних трансформацій на 

конкурентоспроможність регіону; 

- оцінити чинники формування конкурентних переваг Київського регіону; 

- виявити внутрішньо-регіональні відміни конкурентоспроможності 

територій Київської області; 

-розробити пропозиції по удосконаленню та активізації 

конкурентоспроможності Київського регіону. 

Об’єктом дослідження є конкурентоспроможність Київського регіону, його 

конкурентні переваги та позиція у конкурентних середовищах держави та на 

міжнародному рівні. 

Предметом дослідження є просторові аспекти конкурентоспроможності 

Київського регіону, формування і задіяння його основних конкурентних переваг.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження стали наукові засади суспільної географії, зокрема економічної 

географії, соціальної географії, розробки вітчизняних та іноземних науковців з 

питань управління розвитком території, територіальної організації влади, 

адміністративно-територіального устрою, дослідження територіального ресурсу, 

стратегування та планування території. 

Теоретико-методичні основи суспільно-географічного дослідження 

конкурентоспроможності у першому розділі розкрито із використанням 

монографічного методу, аналізу та синтезу, системного підходу, методів логіки. 

Застосування цих методів дозволило узагальнити наукові підходи до дослідження 

конкурентоспроможності території: виявити її сутність, багатоаспектність, 

структуру, складові, детермінанти, закони та закономірності. У другому розділі 

провідними стали методи географічного, економіко-статистичного аналізу, 

картографічні та графічні методи, які дозволили здійснити оцінку чинників 

конкурентоспроможності Київського регіону. Для виявлення ролі окремих 

функцій у формуванні конкурентоспроможності територій Київського регіону, 

його територіальних відмін, проблем та розробки пропозицій щодо підвищення 

конкурентоспроможності були застосовані методи просторового аналізу, 

математико-статистичні та картографічні методи, опитування експертів. 

Інформаційну базу дисертаційного дослідження становлять матеріали 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, 

Державної служби статистики України, науково-публіцистичні матеріали, 

статистичні щорічники, а також тези доповідей та наукові публікації у фахових 

виданнях. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Проведене дослідження дало 

змогу отримати наступні результати: 

Уперше: 

- здійснено комплексну суспільно-географічну оцінку 

конкурентоспроможності Київського регіону, що дозволило виявити 

територіальні відмінності, конкурентні переваги та позиції, які він займає за 

виробничо-фінансовим, трудовим і природно-ресурсним потенціалами та 

потенціалом соціо-демографічного розвитку; 

- встановлено центр-периферійні закономірності конкурентоспроможності за 

топологічною та груповою ознаками, що дозволило виявити територіальні 

складові центр-периферійної системи Київської області. Встановлено, що центр-

периферійний градієнт інтегральної конкурентоспроможності за топологічною 

ознакою має поліноміальний характер «затухання» у напрямку відцентровості 

щодо Києва. 

Удосконалено: 

- методичні підходи до суспільно-географічного дослідження 

конкурентоспроможності регіону, яке включає чотири етапи: теоретико- 

методологічний, оцінювальний, аналітичний та синтетичний етапи. Оцінка 

конкурентоспроможності регіонів базується на методах рангових порівнянь; 

- засади регіональної політики щодо врегулювання проблем розвитку 

Київської агломерації. Пропонується створити Пристоличний адміністративний 

район із сильною контролюючою функцією законності прийняття рішень органів 

місцевого самоврядування, формування спільної стратегії, порядку дня розвитку 

у системі столиця-передмістя-регіон. 

Отримали подальший розвиток: 

- теоретичні та методологічні засади суспільно-географічного дослідження 

конкурентоспроможності регіону, зокрема, розкрита багатоаспектність, 

складники регіональної конкурентоспроможності, узагальнено представлення 

законів, закономірностей конкурентоспроможності регіону; запропоновані його 

методологічні принципи; 

- оцінка конкурентоспроможності Київського регіону шляхом обрахунку 

індексів впливу природно-ресурсного потенціалу, людського капіталу, 

економічного потенціалу, ринкової кон’юнктури та інвестиційно-інноваційної 

діяльності на конкурентоспроможність регіону та інтегрального індексу; 

- підходи до забезпечення зростання конкурентоспроможності Київського 

регіону шляхом розробки пропозицій щодо підвищення ролі столиці у 

конкурентоспроможності регіону, рівня конкурентоспроможності приміської 

території, забезпечення ефективності їх взаємодії, підвищення рівня 

конкурентоспроможності периферії Київської області, підвищення рівня 

конкурентоспроможності депресивних територій Київської області, 

конкурентоспроможності міських населених пунктів різних рангів та сільської 

місцевості. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані теоретичні 

положення та практичні висновки дають змогу вдосконалити механізми 

формування конкурентного середовища у регіоні, оптимізувати взаємодію в 

системі управління-бізнес-громада щодо підвищення рівня 
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конкурентоспроможності, використання ресурсів розвитку території та 

конкурентних переваг; визначити перспективні напрями забезпечення взаємодії 

територій Київського регіону у системі координат моделі центр-периферія для 

посилення конкурентоспроможності регіону, вдосконалити механізми 

забезпечення економічного росту та підвищення стандартів життя населення 

через функціонування ефективного конкурентного середовища для територій 

Київського регіону. Результати дослідження можуть бути використані органами 

місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання для розробки стратегій 

регіонального розвитку та розвитку територій Київського регіону, плануванні, 

прийнятті обґрунтованих управлінських рішень щодо забезпечення 

функціонування висококонкурентного середовища в регіоні та інших регіонах 

України. Матеріали дисертаційного дослідження впроваджено у навчальний 

процес кафедри економічної та соціальної географії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка при викладанні навчальних дисциплін 

«Географія України», «Бізнес-планування в управлінні розвитком регіону», 

«Сучасні концепції регіонального розвитку» для студентів географічного 

факультету (довідка №050/624-30 від 25.05.2018) та навчальних курсів 

«Економічна та соціальна географія України», «Геоурбаністика», «Основи 

георуралістики» кафедри географії Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова (довідка № 07-10/973 від 18.06.18).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею, в якій викладено результати власних досліджень суспільно-

географічних аспектів конкурентоспроможності Київського регіону, розвитку 

його територій на конкурентних засадах. Наукові висновки і положення, 

представлені в дисертації, сформульовані особисто. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у роботі використані лише ідеї та положення, 

отримані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та висновки 

дисертації викладені в доповідях на: ІІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції „Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук 

шляхів вирішення” (м. Херсон, 23-25 вересня 2009 р.); ІІІ Всеукраїнській 

науково-практичній конференції „Географія та екологія: наука і освіта” (м. 

Умань, 15-16 квітня 2010 р.); VІІI Міжнародній міждисциплінарній науково-

практичній конференції молодих вчених „Шевченківська весна 2010” (м. Київ, 

22-26 березня 2010 р.); VІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

“Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних 

процесах” (м. Луцьк, 14-15 жовтня 2010 р.); Міжнародній конференції 

„Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України” (м. Київ, 

21 - 23 жовтня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

„Географічні засади вирішення регіональних проблем” (м. Кам`янець-

Подільський, 18-19 листопада 2010 р.); ІХ Міжнародній міждисциплінарній 

науково-практичній конференції молодих вчених „Шевченківська весна 2011” (м. 

Київ, 21-25 березня 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів і молодих науковців „Європейські інтеграційні процеси і 

транскордонне співробітництво” (м. Луцьк, 25-26 травня 2011 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції „Географічні проблеми розвитку продуктивних 
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сил України” (м. Київ, 3-4 листопада 2011 р.); VI міжнародній науково-

практичній конференції „Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення” (м.  

Херсон, 8-9 жовтня 2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

„Освітні й наукові виміри географії”, присвяченій 25-річчю спеціальності 

„Географія” та 15-річчю кафедри географії та краєзнавства ПНПУ імені В.Г. 

Короленка (м. Полтава, 25-26 квітня 2016 р.); II международной научно-

практической конференции „Географические аспекты устойчивого развития 

регионов”  (г. Гомель, 23–24 марта 2017 г.); Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів та молодих науковців ”Регіон – 2017: 

суспільно-географічні аспекти” (м. Харків, 20-21 квітня 2017 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції „Регіон – 2017: стратегія оптимального 

розвитку” (м. Харків, 19-20 вересня 2017 р.). 

Публікації. За матеріалами досліджень, представлених у дисертації, 

опубліковано 32 наукові праці загальним обсягом 12,46 др.арк.: 13 наукових 

статей (7,64 др.арк.), з них 10 статей у фахових наукових виданнях України, 1 

стаття в науковому періодичному виданні Республіки Білорусь, 2 статті в інших 

зарубіжних виданнях, 19 тез доповідей у матеріалах наукових конференцій (4,82 

др.арк). 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, 3 розділів, 

висновків, списку використаних джерел (203 найменування, розміщених на 22 

сторінках, з них 41 латиницею), містить 15 рисунків, 17 таблиць та 7 додатків 

(розміщених на 9 сторінках). Загальний обсяг дисертаційного дослідження 

становить 217 сторінок, з них – 172 сторінки основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади суспільно-

географічного дослідження конкурентоспроможності регіону» розглянуто 

теоретичні питання суспільно-географічного дослідження 

конкурентоспроможності регіону, розкрито понятійно-термінологічний апарат 

щодо географічного дослідження конкурентоспроможності регіону, виявлено 

вплив сучасних суспільних трансформацій на конкурентоспроможність регіону 

та запропоновано методику її суспільно-географічного дослідження.  

Регіональний розвиток тісно пов’язується із завданням досягнення 

конкурентоспроможності регіону. Конкурентоспроможність регіону опирається 

на поглиблення спеціалізації регіону та ефективності сформованих між- та 

внутрішньо-регіональних зв’язків. Визначальними чинниками, які обумовлюють 

регіональну конкурентоспроможність є географічне положення (особливо щодо 

ринків, джерел сировини, робочої сили, наукових центрів тощо), наявність 

якісної робочої сили, розвиток підприємництва та малого бізнесу, доступу до 

інформації, розвиток інфраструктури (насамперед ринкової, логістичної), 

ефективність управління регіональним розвитком.  

Попри широку вживаність поняття конкурентоспроможність в наукових 

дослідженнях досі триває дискурс щодо його трактування та практичної 

імплементації основних засад підвищення конкурентоспроможності території. 

Українські та зарубіжні науковці роблять акценти на різних складових цієї 

багатовимірної категорії, висуваючи їх як основні критеріальні ознаки. Відтак, 
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спектр визначень коливається від суто технологічних, що випливають з 

розширеного трактування конкурентоспроможності фірми, до розгорнутих 

суспільно-економічних, які розглядають конкурентоспроможність як 

узагальнений показник стійкості суспільно-економічної системи країни. 

Підсумовуючи існуючі теоретичні положення, з суспільно-географічних 

позицій та з урахуванням всіх наведених визначень, пропонується власне 

тлумачення конкурентоспроможності.  

Конкурентоспроможність – інтегроване міждисциплінарне поняття, що 

характеризує властивість певного суспільно-географічного об’єкту 

(підприємства, галузі, регіону, країни) до поступального інноваційного розвитку 

на основі використання переваг суспільно-географічних чинників під дією низки 

економічних та суспільно-географічних законів розвитку і спрямоване на 

покращення якості життя населення. 

Конкурентоспроможність регіону – багатоаспектне інтегроване поняття, що 

розкриває стан, процес та результат розвитку території як інноваційної соціально-

економічної системи з певним потенціалом, здатної ефективно функціонувати в 

ринковому середовищі на основі використання переваг суспільно-географічних 

чинників, з урахуванням впливу низки законів, що мотивується потребами 

покращення якості життя населення.  

Українське суспільство, як і світове загалом, характеризують глибинні 

трансформації, які сьогодні, насамперед, зумовлюють процеси поглиблення 

науково-технологічної революції, політико-адміністративні зміни, структурні 

трансформації в системі світового господарства. Трансформаційні процеси, що 

спостерігаються у суспільстві, торкаються політичної, економічної, соціальної, 

адміністративно-управлінської та інших ланок регіональної системи і 

визначаються, перш за все, впливом глобалізації. Серед трансформаційних 

процесів також позначаються соціалізація та гуманізація людського розвитку.  

Видозмінюється та ускладнюється просторова структура об’єктів 

територіального управління. У економічно та організаційно високорозвинутих 

регіонах з’являються нові за сутністю та формою територіальні утворення. Ці 

утворення є «продуктом», насамперед процесу зміцнення територіальних громад 

та підвищення їх значення у регіональному розвитку та територіальному 

управлінні. Конкурентні позиції регіону суттєво залежать від якості управління. 

Нове управлінське мислення скеровано на зниження усіх видів витрат керованих 

систем, постійний пошук методів і форм вдосконалення їх організації управління 

територією, підвищення продуктивності праці, рівня життя населення, 

збереження екологічної рівноваги у природних системах.  

Залежно від цілей оцінки дослідження обрані як інтегральні, так і часткові 

показники конкурентоспроможності регіону. Інтегральні показники 

використовуються для роботи над створенням сприятливого іміджу регіону, 

визначення внеску регіону в економічний розвиток країни. Часткові показники 

характеризують конкурентоспроможність регіону по конкретним напрямкам.  

У другому розділі «Оцінка чинників формування конкурентних переваг 

Київської області» проведено детальний аналіз чинників формування 

конкурентних переваг Київської області та здійснена їх суспільно-географічна 

оцінка. Київська область розташована у східній частині Європи на перетині 
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транс’європейських та трансконтинентальних магістралей широтного і 

меридіонального напрямів. Велика комунікативна значимість території регіону 

для європейських геополітичних суб’єктів обумовлює включеність його у 

міжнародне політико-економічне життя. Для Столичного регіону характерні 

динамічно зростаючі центральні території (адміністративні райони), що сприяють 

також зростанню (повільнішому) більш віддалених від центру його частин. За 

таких умов мають сформуватися економічно активні райони, що здатні 

позиціонувати перш за все, за рахунок інновацій і периферія, як середовище їх 

поширення. Тобто, рівень економічного розвитку регіону залежить від руху 

конкурентоспроможних галузей спеціалізації та сфер діяльності на Київщині від 

центру (м. Києва) до периферії. Галузі спеціалізації, що найбільше відповідають 

статусу центра, зокрема „старі” галузі промисловості, трудомісткі виробництва в 

нових галузях та вузькоспеціалізовані напрями діяльності поступово 

витісняються у найближчу, а згодом, віддалену периферію. Особливо, суттєвий 

вплив столиці позначається на території Київської агломерації.  

Одним з головних ендогенних факторів розвитку будь-якої території є 

особливості її природних умов та ступінь забезпеченості природними ресурсами. 

Було здійснено ранжування адміністративних районів України за природно-

ресурсним потенціалом. На його основі адміністративні одиниці регіону було 

поділено на п’ять груп. Найвищим рівнем можливості досягнути розвитку 

території за рахунок використання ПРП характеризуються Білоцерківський, 

Бориспільський, Києво-Святошинський та Переяслав-Хмельницький 

адміністративний райони. Крім високого сумарного рангу ПРП їх 

характеризують значні показники забезпечення територій окремими видами 

природних ресурсів та, зокрема, рекреаційними ресурсами.  

Особливої уваги потребує усвідомлення впливу найбільшого міста на 

приміську територію та весь регіон загалом. У приміській зоні Києва 

відбувається інтенсивний розвиток його міст-супутників (Ірпінь, Буча, Вишгород, 

Васильків, Бориспіль, Бровари тощо). Для визначення впливу столиці на 

територію регіону здійснено ранжування його адміністративних одиниць за 

основними демографічними та соціальними параметрами. Результати свідчать 

про вплив Києва на конкурентоспроможність в регіоні – наближені до столиці 

адміністративні одиниці мають яскраво вищий рівень демографічного та 

соціального розвитку, особливо добре пов’язані із Києвом транспортними 

комунікаціями. Спостерігається різка поляризація конкурентоспроможності 

людського капіталу. Конкурентоспроможність людського капіталу Києва у понад 

3 рази більша, ніж, наприклад, у Київській чи Дніпропетровській області. Левова 

частка регіонів України мають нижче середнього та низький Інтегральний 

регіональний індекс конкурентоспроможності людського капіталу, що не може не 

позначатись на якості життя населення та соціальному розвитку як регіонів, так і 

країни в цілому. 

Київська область належить до групи регіонів з високим рівнем поточного 

розвитку ринкової кон’юнктури. Конкурентними перевагами регіону серед інших 

є достатньо високий рівень роздрібного товарообороту підприємств, ВРП (у 

розрахунку на душу населення) та наявного доходу населення (у розрахунку на 

душу населення), а також низький рівень безробіття та слабке навантаження на 
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одне вільне робоче місце. Абсолютна лідируюча позиція регіону спостерігається 

за рівнем капітальних інвестицій та обсягом прийняття в експлуатацію загальної 

площі житла. 

Київський регіон відноситься до групи регіонів з високим рівнем розвитку 

інвестиційно-інноваційної діяльності. Конкурентними перевагами регіону серед 

інших регіонів є високий рівень капітальних інвестицій  та прямих іноземних 

інвестицій  – відповідно перше та друге місце, і як результат – абсолютне 

лідерство за індексом розвитку інвестиційної діяльності. Інноваційна діяльність 

регіону має рівень розвитку вище середнього, адже регіон посідає сьому 

конкурентну позицію за індексом розвитку інноваційної діяльності.  

Інвестиційний потенціал Київської області на сучасному етапі формують ряд 

провідних промислових підприємств, що мають важливе значення для держави. 

Зокрема, Трипільська ТЕС, Укргідроенерго (м. Вишгород), найбільший в Європі 

ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (м. Обухів), ПІІ «Кока-Кола 

Бевереджис Україна» (Броварський район), відомий далеко за межами України 

товаровиробник шин – ПАТ «Росава» (м. Біла Церква), автобусів – ЗАТ 

«Бориспільський автозавод», скловиробів – ВАТ «Гостомельський склозавод» і 

ряд інших провідних підприємств Київської області. Обсяг реалізованої 

промислової продукції у 2017 році становить понад 35 млрд. гривень (7,9% від 

реалізованої промислової продукції України). В той же час, Київська область має 

високорозвинене сільськогосподарське виробництво. За обсягами основних видів 

сільськогосподарських культур область займає одне з провідних місць серед 

інших регіонів України. Господарською діяльністю в Київській області 

займаються 2213 сільськогосподарських підприємства (4,6% від України). 

Найбільша частка загальнообласного експорту товарів припадає на Яготинський, 

Миронівський райони та місто Бориспіль. Найбільші імпортні надходження 

здійснювалися у Києво-Святошинський, Вишгородський, Бориспільський, 

Броварський райони та місто Бориспіль. 

У третьому розділі «Суспільно-географічні підходи до формування 

напрямів з підвищення конкурентоспроможності територій Київської області» 

визначено рівень розвитку та роль окремих функцій території регіону у 

формуванні його конкурентоспроможності, виявлено внутрішньо-регіональні 

відміни конкурентоспроможності територій Київської області, дано пропозиції 

щодо удосконалення та актуалізації. 

Для аналізу сприйняття конкурентоспроможності Київського регіону у 

експертному середовищі проведене експертне опитування. Основна мета даного 

опитування – дослідити як експерти визначають конкурентоспроможність 

території, які ознаки (положення) її досягнення вони вбачають, і з якими 

індикаторами асоціюють, які відмінності щодо конкурентоспроможності 

склались в країні та регіоні. Головними факторами, з якими експерти асоціюють 

досягнення конкурентоспроможності території є господарська база для розвитку 

у поєднанні з забезпеченістю управлінськими кадрами та ефективною системою 

планування розвитку. Показовою є думка опитаних щодо рейтингу за ознакою 

конкурентоспроможності адмінодиниць Столичного регіону. Безальтернативним 

лідером знову визначено м. Київ (18 з 18), дуже високий також відрив від інших і 

пристоличних Києво-Святошинського району (16 з 18), Ірпінського регіону (15 з 
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18) та м. Бровари (13 з 18). Значний рівень конкурентоспроможності на думку 

експертів мають також м. Біла Церква, м. Бориспіль, Броварський, 

Бориспільський, Вишгородський та Обухівський райони. Найнижчий рейтинг 

отримали – Пісківська (13 з 18), Студениківська, Медвинська (11 з 18) та 

Фурсівська (9 з 18) ОТГ, що, на нашу думку, відображає дискредитацію ідей 

оптимізації АТУ України шляхом реалізації реформи децентралізації через 

слабке регулювання процесу державою та формування заздалегідь 

малоспроможних громад. Зокрема, 93% респондентів ключовим вважають 

підвищення кваліфікації кадрів системи управління, 42% – розвиток науки та  

67% освіти. Це є запорукою підвищення конкурентоспроможності у Столичному 

регіоні. До важливих чинників конкурентоспроможності додатково віднесли 

інфраструктуру, ринок, логістику, розвиток транспортної мережі, цифрової 

економіки. На нашу думку, відповіді експертів на це одне з ключових питань 

дозволяє стверджувати, що на шляху до підвищення конкурентоспроможності 

адмінодиниць у складі Київського регіону (а отже і його в цілому) лежать 

переважно організаційні заходи, ефективне забезпечення, яких може призвести 

до випереджувального розвитку регіону та суттєвого підвищення його 

конкурентоспроможності. 

Одним з найважливіших етапів даного дослідження є визначення 

показників-індикаторів конкурентоспроможності у розрізі адмінрайонів 

Київської області. Райони-лідери за інтегральним індексом 

конкурентоспроможності є районами, які входять до складу приміської зони 

міста Києва. Райони-аутсайдери за інтегральним індексом 

конкурентоспроможності – це переважно віддалені від метрополісу райони, 

левова частка яких мають низький економічний, соціально-демографічний та 

екологічний потенціал, що негативно позначається на їх конкурентних позиціях в 

області. 

Також, існує суттєвий розрив у значенні інтегрального індексу 

конкурентоспроможності між найкращим районом і його наступником та 

найгіршим районом і його попередником: Києво-Святошинський район 

(IK=0,771) має значення у близько 1,4 рази більше, ніж Вишгородський район 

(IK=0,557), а інтегральний індекс Обухівського району (IK=0,308)  менший, ніж у 

Богуславського (IK=0,381)  приблизно на 19 відсоткових пунктів. 

Проаналізовано диференціацію адміністративних районів Київської області 

за трьома агрегованими індексами та виділено три їх типи за 

конкурентоспроможністю та територіальними закономірностями віддаленості від 

метрополісу. Тип 1 або «Пристоличні райони», в який входять 4 райони, що 

мають безпосередню близькість до столиці (є районами-сусідами 1-го порядку) і 

дуже високий та високий інтегральний індекс конкурентоспроможності (IK ≥ 

0,516). До цього типу належать лідери, насамперед, за економічною 

конкурентоспроможністю - Києво-Святошинський, Броварський, Вишгородський 

та Бориспільський райони. Тип 2 або «Напівпериферійні райони» об’єднує 12 

адміністративних районів Київської області (Білоцерківський, Бородянський, 

Васильківський, Іванківський, Кагарлицький,  Макарівський, Миронівський, 

Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський Фастівський та 

Яготинський. Значення інтегрального індексу конкурентоспроможності у 
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виділених районах є середнім та вищим за середнє (0,416 ≤ IK < 0,516), роль 

економічної конкурентоспроможності знижується, значно поступаючись у деяких 

районах іншим складовим інтегральної конкурентоспроможності (Рис. 1). Тип 3 

або «Периферійні райони» включає в себе 8 районів, що мають нижче середнього 

та низькі значення інтегрального індексу конкурентоспроможності (IK < 0,416), 

це Баришівський, Богуславський, Володарський, Згурівський, Таращанський, 

Тетіївський, Сквирський, та Ставищенський райони. Отже, існують суттєві 

диспропорції у територіальній структурі Київського регіону щодо 

конкурентоспроможності як за окремими складовими (економічний, екологічний 

та соціально-демографічний аспекти), так і за інтегральним рівнем 

конкурентоспроможності. Загалом, рівень поляризації (max/min) за індексом 

економічної конкурентоспроможності серед досліджуваних районів області 

становить понад 16,0 (Києво-Святошинський/Іванківський), за індексом 

соціально-демографічної конкурентоспроможності – 2,0 (Києво-

Святошинський/Яготинський), за індексом екологічної конкурентоспроможності 

– 13,0 (Іванківський/Обухівський), а за інтегральним індексом 

конкурентоспроможності – 2,5 (Києво-Святошинський/Обухівський).  

Вивчивши центр-периферійні закономірності конкурентоспроможності за 

топологічною (порядок сусідства зі столицею) та груповою ознаками було 

виявлено територіальні складові центр-периферійної системи Київської області – 

центральні райони, напівпериферійні райони та периферійні райони. 

Встановлено, що центр-периферійний градієнт інтегральної 

конкурентоспроможності за топологічною ознакою має поліноміальний характер 

«затухання» у напрямку відцентровості щодо Києва (Рис. 2), оскільки в 

середньому між районами-сусідами столиці 1-го та 2-го порядку спостерігається 

найсуттєвіший розрив. Це відносно різке спадання інтегрального індексу 

конкурентоспроможності, що майже сповільнюється між районами 2-го та 3-го 

порядку, однак наостанок знову зростає між районами 3-го та 4-го порядку.  

Також, за топологічною ознакою центр-периферійна система регіону є 

досить неоднорідною і підлягає ареальним та фрагментарним особливостям. 

Найбільші за кількісним складом ареали сформувались серед районів підтипу 

«периферійні райони з деякими ознаками конкурентоспроможності» (один із 

двох ареалів даного підтипу – ареал на Правобережжі Київщини) та «райони 

глибокої периферії». 

Столиця України має винятковий рівень конкурентоспроможності на 

національному та значимий на міжнародному рівнях. Вона концентрує 5,6% 

населення країни та при цьому вирізняється винятковими за відношенням до 

інших регіонів країни показниками соціально-економічного розвитку – близько 

20% ВВП, 30% залучених прямих іноземних інвестицій. Це провідний 

адміністративний, політичний, релігійний, культурний центр країни. 

Обґрунтовано виключну роль пристоличних адмінтериторій у Київській області 

(а це означає у країні в цілому) – Києво-Святошинського, Броварського, 

Вишгородського, Бориспільського районів. 



11 

 
Рис.1. Ранжування території Київської області за економічною 

конкурентоспроможністю 
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Рис. 2. Зміна усереднених значень тематичних індексів та інтегрального 

індексу конкурентоспроможності з віддаленістю від Києва 

 

Скореговуючись на позицію опитаних експертів додаємо до цієї групи 

Обухівський район, Ірпінський регіон та Великодимерську ОТГ. Вони можуть 

розглядатись як єдиний зі столицею об’єкт спільного стратегування і планування 

розвитку. 

Значним рівнем конкурентоспроможності, особливо у порівняні із її 

середнім рівнем по країні, володіють Бородянський, Миронівський, 

Макарівський, Білоцерківський, Васильківський, Переяслав-Хмельницький, 

Фастівський, Яготинський. На відміну від розглянутих вище, він базується на 

значимому рівні промислового виробництва, високому розвитку агробізнесу, 

збереженості і високому статусі історико-культурної спадщини, сприятливій 

екологічній ситуації. 

Інші райони Київської області можуть досягнути підвищення 

конкурентоспроможності шляхом зростання рівня ресурсокористування при 

одночасному піднятті рівня його раціональності. Це, насамперед, стосується 

видобутку корисних копалин, земельних ресурсів, лісо- та водокористування. 

Значний потенціал для підвищення конкурентоспроможності пов’язаний із 

розвитком рекреації, туризму, розвитком екомережі. Багато населених пунктів 

можуть бути переформатовані під стандарти екофільних міст, курортополісів, 

технополісів. Продуктивною може бути ідея обрання в межах території окремого 

району з метою розбудови інноваційного, високотехнологічного осередку. Для 

підвищення конкурентоспроможності району необхідно оновити транспортну 

мережу, у пріоритетному порядку сформувати умови для розвитку освіти усіх 

рівнів та науки. 
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Офіційно депресивним визнано у Київській області м. Ржищів; по факту 

великі масиви сільської місцевості, насамперед на периферії регіону, є 

депресивними. Для цих територій підвищення рівня конкурентоспроможності 

можливе лише за рахунок індивідуально розроблених та впроваджених 

державних програм розвитку території, спрямованих, в першу чергу, на 

стабілізацію демографічної ситуації та формування нових робочих міст за 

рахунок стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі досліджено просторові аспекти 

конкурентоспроможності Київського регіону, напрями формування й задіяння 

його основних конкурентних переваг. Встановлено центр-периферійні 

закономірності конкурентоспроможності за топологічною та груповою ознаками. 

Виявлено територіальні складові центр-периферійної системи Київської області. 

Розкрито основні питання підвищення конкурентоспроможності територій 

Київського регіону.  

Головними висновками роботи є: 

1. Конкурентоспроможність регіону визначається його спеціалізацією та 

ефективністю сформованих зв’язків. Визначальними чинниками, які 

обумовлюють регіональну конкурентоспроможність є географічне положення, 

робоча сила, розвиток підприємництва та малого бізнесу, доступ до інформації, 

розвиток інфраструктури, ефективність управління регіональним розвитком. 

Суспільні трансформації регіонів виникають у одному з напрямів розвитку 

суспільства, проте, у випадку докорінних змін, завжди призводять до зрушень та 

перетворень в інших. За напрямом виникнення трансформації в сучасному 

суспільстві особливо позначається соціалізація, екологізація, кластеризація, 

регіоналізація та глобалізація. 

2. Суспільно-географічне дослідження конкурентоспроможності регіону 

доцільно проводити у чотири етапи: теоретико-методологічний, оцінювальний, 

аналітичний та синтетичний етапи. Конкурентоспроможність, як поняття 

відносне, визначається в порівнянні з іншими досліджуваними об'єктами та 

процесами. Більшість підходів до оцінки конкурентоспроможності регіонів 

засновані на методах рангових порівнянь. Виділяються групи факторів, які 

найбільшою мірою враховували б вплив інших і, опираючись на які, можливим 

було б робити висновки про розвиток регіону і його конкурентоспроможність 

стосовно інших регіонів. Відповідно, регіони ранжуються за інтегральним 

індексом, і регіон, що набрав найбільшу кількість балів, вважається більш 

конкурентоспроможним. 

3. Місто Київ за значенням розрахованого інтегрального індексу 

конкурентоспроможності людського капіталу переважає Київську область у 

більш, ніж 3 рази, що надає Київському регіону статусу «внутрішньої периферії». 

Встановлена під час дослідження диференціація регіонів України за інтегральним 

індексом конкурентоспроможності економічного потенціалу демонструє, що 

більшість областей України мають рівень розвитку наявного економічного 

потенціалу нижче середнього і далі по низхідній. Київський регіон має 
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високоіндустріальну економіку, що знаходиться на перехідній ланці до пост-

індустріального економічного розвитку. Конкурентоспроможність економічного 

потенціалу області має ряд особливостей – конкурентні позиції вона займає за 

виробничо-фінансовим, трудовим і природно-екологічним потенціалами, 

потенціалом міжнародної інтеграції та потенціалом соціо-демографічного 

розвитку.  

4. Значимою стає проблематика впливу зростаючої економічно міцніючої 

приміської зони на розвиток столиці. Відповідно, озвучено кілька пропозицій із 

врегулювання проблем розвитку Київської агломерації. Підтримуємо підхід, за 

якого в результаті реформи АТУ в Україні може бути створений Пристоличний 

адміністративний район (до його складу пропонується включити нинішні Києво-

Святошинський, Броварський, Вишгородський, Бориспільський Обухівський 

райони, Ірпінський регіон та Великодимерську ОТГ) із сильною контролюючою 

функцією законності прийняття рішень ОМС. 

5. Вивчивши центр-периферійні закономірності конкурентоспроможності за 

топологічною та груповою ознаками виявлено територіальні складові центр-

периферійної системи Київської області – центральні райони, напівпериферійні 

райони та периферійні райони. Встановлено, що центр-периферійний градієнт 

інтегральної конкурентоспроможності за топологічною ознакою має 

поліноміальний характер «затухання» у напрямку відцентровості щодо Києва, 

оскільки в середньому між районами-сусідами столиці 1-го та 2-го порядку 

спостерігається відносно різке спадання інтегрального індексу 

конкурентоспроможності, що майже сповільнюється між районами 2-го та 3-го 

порядку, однак наостанок знову зростає між районами 3-го та 4-го порядку. 

Найбільші за кількісним складом ареали сформувались серед районів підтипу 

«периферійні райони з деякими ознаками конкурентоспроможності» та «райони 

глибокої периферії». Одним із наріжних каменів функціонування нових 

економічних територіальних систем стала саме конкурентоспроможність. 

6. До напрямків підвищення конкурентоспроможності територій Київського 

регіону належать: роль столиці у конкурентоспроможності регіону, 

конкурентоспроможність приміської території, визначеність 

конкурентоспроможності ефективністю їх взаємодії, підвищення рівня 

конкурентоспроможності периферії Київської області, підвищення рівня 

конкурентоспроможності депресивних територій Київської області, 

конкурентоспроможність міських населених пунктів різних рангів та сільської 

місцевості. Конкурентоспроможність Києва може бути значно посиленою та 

гармонізованою із розвитком регіону, якщо слідом за винесенням за межі столиці 

об’єктів індустрії, з нього цілком, або значною мірою буде винесена також 

столична функція. У приміську зону із Києва може витіснятись частина 

управлінської столичної функції, IT сектору, закладів соціального 

обслуговування та інфраструктури. Значним рівнем конкурентоспроможності, 

особливо у порівняні із її середнім рівнем по країні, володіють Бородянський, 

Миронівський, Макарівський, Білоцерківський, Васильківський, Переяслав-

Хмельницький, Фастівський, Яготинський райони. Це базується на значимому 

рівні промислового виробництва, високому розвитку агробізнесу, збереженості і 

високому статусі історико-культурної спадщини, сприятливій екологічній 
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ситуації. Інші території Київської області підвищення конкурентоспроможності 

можуть досягнути шляхом підвищенням рівня ресурсокористування при 

одночасному піднятті рівня його раціональності. 
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АНОТАЦІЯ 

Гринюк Д.Ю. Суспільно-географічні аспекти дослідження 

конкурентоспроможності регіону (на прикладі Київської області). – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.02 - економічна та соціальна географія. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, 2018. 

Здійснено комплексний суспільно-географічний аналіз 

конкурентоспроможності та встановлено центр-периферійні закономірності 

конкурентоспроможності Київського регіону. Виявлено територіальні відмінності 

конкурентні переваги та позиції, які він займає за виробничо-фінансовим, 

трудовим і природно-ресурсним потенціалами та потенціалом соціо-

демографічного розвитку та територіальні складові центр-периферійної системи 

регіону. 

Встановлена диференціація регіонів України за інтегральним індексом 

конкурентоспроможності та основними його складовими – природно-ресурсний 

потенціал, соціально-демографічний розвиток, економічний потенціал, ринковою 

кон’юнктурою та інвестиційно-інноваційною діяльністю.  

Встановлено центр-периферійні закономірності конкурентоспроможності 

за топологічною та груповою ознаками. Виявлено територіальні складові центр-

периферійної системи Київської області – центральні райони, напівпериферійні 

райони та периферійні райони. Найбільші за кількісним складом ареали 

сформувались серед районів підтипу «периферійні райони з деякими ознаками 

конкурентоспроможності» та «райони глибокої периферії».  
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Розкрито основні питання підвищення конкурентоспроможності територій 

Київського регіону: роль столиці у конкурентоспроможності регіону, 

конкурентоспроможність приміської території, визначеність 

конкурентоспроможності ефективністю їх взаємодії, підвищення рівня 

конкурентоспроможності периферії Київської області, підвищення рівня 

конкурентоспроможності депресивних територій Київської області, 

конкурентоспроможність міських населених пунктів різних рангів та сільської 

місцевості.  

Ключові слова: конкурентоспроможність регіону, 

конкурентоспроможність території, конкурентні переваги території, центр-

периферійні закономірності конкурентоспроможності, столиця, приміська зона, 

Київський регіон. 

 

АННОТАЦИЯ 

Гринюк Д.Ю. Общественно-географические аспекты исследования 

конкурентоспособности региона (на примере Киевской области). - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук 

по специальности 11.00.02 - экономическая и социальная география. - Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченка, МОН Украины, 2018. 

Осуществлен комплексный общественно-географический анализ 

конкурентоспособности и установлены центр-периферийные её закономерности в 

Киевском регионе. Выявлено территориальные различия конкурентных 

преимущества и позиций, которые он занимает по производственно-финансовым, 

трудовым и природно-ресурсным потенциалам и потенциалу социо-

демографического развития, территориальные составляющие центр-

периферийной системы региона. 

Установлена дифференциация регионов Украины по интегральному индексу 

конкурентоспособности и основными его составляющими – природно-ресурсный 

потенциал, социально-демографическое развитие, экономический потенциал, 

рыночной конъюнктуре и инвестиционно-инновационной деятельности. 

Установлено центр-периферийные закономерности конкурентоспособности 

по топологическим и групповым признакам. Выявлено территориальные 

составляющие центр-периферийной системы Киевской области - центральные 

районы, полупериферийные районы и периферийные районы. Наибольшие по 

количественному составу ареалы сформировались среди районов подтипа 

«периферийные районы с некоторыми признаками конкурентоспособности» и 

«районы глубокой периферии». 

Раскрыты основные вопросы повышения конкурентоспособности 

территорий Киевского региона: роль столицы в конкурентоспособности региона, 

конкурентоспособность пригородной территории, зависимость 

конкурентоспособности эффективностью их взаимодействия, повышение уровня 

конкурентоспособности периферии Киевской области, повышение уровня 

конкурентоспособности депрессивных территорий Киевской области, 

конкурентоспособность городских населенных пунктов разных рангов и сельской 

местности. 
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Ключевые слова: конкурентоспособность региона, конкурентоспособность 

территории, конкурентные преимущества территории, центр-периферийные 

закономерности конкурентоспособности, столица, пригородная зона, Киевский 

регион. 

 

 

SUMMARY 

Grinyuk D.Yu. Human-geographical aspects of studying the region 

competitiveness (on the example of the Kiev region). – Manuscript.  

Dissertation for the degree of the candidate of geographical sciences in specialty 

11.00.02 "Economic and Social Geography". - Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, 2018. 

For the first time a complex socio-geographical analysis of competitiveness was 

carried out and center-peripheral laws of Kyiv region competitiveness were established, 

that made it possible to identify the territorial differences of the competitive advantages 

and positions it occupies in terms of productive-financial, labor, and natural-resource 

potential and the potential of socio-demographic development and the territorial 

components of the center-peripheral system of the region. 

The research offers the four stages of the region's competitiveness: theoretical-

methodological, evaluation, analytical and synthetic stages and one of the main 

methods for assessing the region competitiveness based on the rank comparison 

methods. The most competitive territory is determined by ranking according to the 

integral index. 

It is emphasized that the Metropolitan area has a powerful endogenous 

development potential: natural resource, demographic, production, labor-resource and 

innovation. The advantageous geopolitical location of the region determines its 

important role in the system of economic activity, social, innovative development, 

ensuring national security of the state, strengthening its participation in European and 

subregional geopolitical processes. 

The differentiation of the Ukraine regions by the integral index of competitiveness and 

its main components - natural resource potential, socio-demographic development, 

economic potential, market conditions and investment and innovation activity have 

been established. 

Recognized as one of the most important, the problem of mutually harmonizing 

development of the capital and the Kiev region. It is determined, on the one hand, by 

the pre-eminent development of the regions of the region adjacent to the capital, on the 

other, by formation of specific, primarily infrastructural, ecological, settlement 

problems in Kyiv suburban area. 

The center-peripheral laws of competitiveness for topological and group 

characteristics have been discovered. The territorial components of the center-

peripheral system of the Kyiv region - central districts, semi-peripheral districts and 

peripheral districts- are identified. The largest areas are presented by the sub-types: 

"peripheral regions with some signs of competitiveness" and "areas of deep periphery". 

It has been revealed that the main issues of improving the competitiveness of 

Kiev region territories are as follows: the role of the capital in the competitiveness of 

the region, the competitiveness of the suburban territory, the determination of 
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competitiveness by the effectiveness of their interaction, raising the competitiveness of 

the periphery of the Kiev region, raising the competitiveness of the depressed areas of 

the Kiev region, competitiveness of urban centers of various ranks and rural areas. 

Key words: region competitiveness, territory competitiveness, competitive 

advantages of the territory, center-peripheral laws of competitiveness, capital, suburban 

area, Kyiv region. 


