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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ НАРОЩЕННЯ  
РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

STRATEGIC PRIORITIES  
FOR MARKET CAPACITY BUILDING OF THE REGION
Стаття присвячена розробці стратегічних пріоритетів нарощення ринкового потенціалу регіону. 

Визначено, що використання та нарощення ринкового потенціалу знаходиться в прямій залежності від 
правильності вибору стратегічних цілей та обґрунтованості документів, які визначають стратегічні за-
сади розвитку країни та її регіонів і повинні бути орієнтовані на раціональне використання внутрішнього 
потенціалу території та її конкурентних переваг, максимальне залучення інновацій. Обґрунтовано, що 
підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів дозволить забезпечити нарощення ринкового потен-
ціалу. Досягнення даної цілі базується на врахуванні комплексу завдань, а саме: забезпечення структурних 
зрушень в економіці регіонів у відповідності до принципів і пріоритетів стратегії смарт-спеціалізації; під-
вищення рівня інноваційності економіки регіонів; активізації залучення вітчизняних та іноземних інвести-
цій.

Ключові слова: ринковий потенціал, регіон, стратегічні пріоритети, структурні зрушення, страте-
гія смарт-спеціалізації, інноваційний розвиток, інвестиції.

Статья посвящена разработке стратегических приоритетов наращивания рыночного потенциала 
региона. Определено, что использование и наращивание рыночного потенциала находится в прямой зави-
симости от правильности выбора стратегических целей и обоснованности документов, определяющих 
стратегические основы развития страны и ее регионов и должны быть ориентированы на рациональное 
использование внутреннего потенциала территории и ее конкурентных преимуществ, максимальное 
привлечение инноваций. Обосновано, что повышение уровня конкурентоспособности регионов позволит 
обеспечить наращивание рыночного потенциала. Достижение данной цели базируется на учете комплек-
са задач, а именно: обеспечение структурных сдвигов в экономике регионов в соответствии с принци-
пами и приоритетов стратегии смарт-специализации; повышение уровня инновационности экономики 
регионов; активизации привлечения отечественных и иностранных инвестиций.

Ключевые слова: рыночный потенциал, регион, стратегические приоритеты, структурные сдвиги, 
стратегия смарт-специализации, инновационное развитие, инвестиции.

The article is devoted to the development of strategic priorities for increasing the market potential of the region, 
which would take into account the possibilities of innovative modernization of traditional sectors of the economy, 
development of new market niches and the use of breakthrough innovations in both manufacturing and services.  
It is determined that the use and increase of market potential is directly dependent on the correct choice of strategic 
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goals and validity of documents that determine the strategic principles of development of the country and its regions 
and should be focused on rational use of internal potential and its competitive advantages, maximum innovation 
and creating incentives to increase the market potential of the regions. The main documents in the field of strategic 
management of socio-economic development of regions are the State Strategy for Regional Development, regional 
strategies, state and regional development programs, which define goals, objectives, priorities, directions of regional 
development and outline guidelines for reforming regional markets. In the course of the research it is substantiated 
that the realization of the second strategic goal – increasing the level of competitiveness of the regions – will allow 
to increase the market potential of the regions. Achieving this goal is based on a set of tasks, the implementation of 
which will help increase the market potential of the regions, namely: ensuring structural changes in the economy of 
the regions in accordance with the principles and priorities of the smart specialization strategy; increasing the level of 
innovation of the regional economy; intensifying the attraction of domestic and foreign investments. It is emphasized 
that the proposed priorities are logically interrelated, which allows to obtain a synergy effect, as the solution of some 
problems is the basis for solving all the following.

Key words: market potential, region, strategic priorities, structural changes, smart specialization strategy, inno-
vative development, investments.

Постановка проблеми. В ході ринкової транс-
формації економіки регіонів України дедалі більшої 
актуальності набуває проблема наукового обґрунту-
вання стратегічного управління ринковим потенціа-
лом регіону, який формується, як зусиллями різних 
суб'єктів господарювання, з одного боку, так і регіо-
нальними органами влади, що визначають інвести-
ційну, інфраструктурну та соціальну політику, з іншого 
боку. Стратегія управління ринковим потенціалом ре-
гіону спрямована на досягнення цілей пріоритетного 
і довгострокового характеру і ефективно впливатиме 
на показники регіональної конкурентоспроможності. 
В ході реалізації такої стратегії визначаються завдан-
ня та перспективи функціонування основних галузей 
регіональної економіки, їх експортний потенціал, що 
відображає виробничу та торгівельну спроможність 
регіону, закладається орієнтація виробничої діяль-
ності на запити споживачів тощо. 

На формування ринкового потенціалу в даний 
час впливає значна кількість негативних факторів 
внутрішнього і зовнішнього середовища, які в сукуп-
ності стримують розвиток регіональної економічної 
системи, і відповідно загострюють і посилюють вну-
трішні проблеми. Все це потребує розробки сучас-
них підходів до стратегічного управління ринковим 
потенціалом регіону та обґрунтування система за-
ходів, спрямованих на його ефективне використання 
та нарощення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні та методологічні аспекти оцінки, розвитку та 
використання ринкового потенціалу знайшли відо-
браження в дослідженнях багатьох вчених. У зару-
біжних джерелах питанням стратегічного управління 
ринковим потенціалом присвячені роботи вчених: 
У. Ізарда [1], Ф. Котлера [2], Ж.-Ж. Ламбена [3], 
И. Максімової [4], Д. Рея [5], Ч. Харріса [6] та інших 
вчених. Серед вітчизняних дослідників можна ви-
ділити Т. Зайчук [7], Т. Максимову [8], Д. Теслю [9], 
С. Шульц [9] та інші.

Формування цілей статті. Водночас можна кон-
статувати, що багато питань, що стосуються сутності 
ринкового потенціалу, методів його оцінки і викорис-
тання розкриті не в повній мірі, а деякі аспекти вза-
галі залишилися без уваги дослідників. Дана стаття 
має на меті узагальнити теоретичні положення та 
визначити стратегічні пріоритети формування та на-
рощення ринкового потенціалу регіону, які б врахо-

вували можливості інноваційної модернізації тради-
ційних секторів економіки, освоєння нових ринкових 
ніш та використання проривних інновацій як у вироб-
ничій сфері, так і в сфері послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Категорія «ринковий потенціал регіону» достатньо 
повно розкрита в економічній науці. Під ринковим 
потенціалом регіону слід розуміти частину еконо-
мічного потенціалу регіону, відокремлену сукупність 
взаємопов’язаних елементів його господарської 
системи, що характеризують здатність регіону здій-
снювати виробництво продукції та можливості спо-
живання і реалізації [9]. 

І. Максимова, розглядаючи ринковий потенціал 
регіону як систему відносин між виробниками, посе-
редниками і споживачами товарів та послуг, що регу-
люється регіональними органами управління, пропо-
нує виділяти три його складові: споживчий потенціал, 
виробничий потенціал регіону та інфраструктура 
ринку [4]. Так, споживчий потенціал відображає по-
пит на товари чи послуги та можливості ринку спожи-
ти певну їх кількість. Його поділяють за наступними 
критеріями: група споживачів (окремі домогосподар-
ства, комерційні і некомерційні організації, держава); 
галузева приналежність товару як об’єкта купівлі-
продажу; час виникнення попиту (реалізований, на-
явний, перспективний); особливості прояву попиту 
(твердо сформульований, альтернативний, відкла-
дений та ін.) [10]. Виробничий потенціал регіону ви-
значається як вартісна і натуральна характеристика 
регіонального виробництва, яка виражається у його 
здатності виготовляти певну продукцію [11]. В свою 
чергу, інфраструктуру ринку можна визначити як сис-
тему установ і організацій, що забезпечують вільний 
рух товарів і послуг на ринку [9].

Аналіз теоретичних засад дослідження ринково-
го потенціалу регіону слід доповнити практичними 
рекомендаціями щодо розробки сучасних підходів 
до стратегічного управління ринковим потенціалом 
регіону, яке має концентруватися на визначенні пер-
спектив його нарощення. При цьому необхідно брати 
до уваги потенційні масштаби економічної діяльності 
підприємств регіону, які визначаються шляхом оцін-
ки можливостей нарощення ринкового потенціалу, 
аналізу слабких сторін, загроз і внутрішніх резервів, 
а також враховувати проміжну між виробництвом і 
споживанням ланку – посередників, які здійснюють 
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реалізацію продукції, тобто забезпечують взаємодію 
між продавцями і покупцями товарів та виступають 
необхідним елементом взаємодії попиту і пропози-
ції. Це, в свою чергу, дозволить визначити страте-
гічні пріоритети розвитку регіональних ринків та об-
ґрунтувати ряд заходів, спрямованих на ефективне 
використання та нарощення ринкового потенціалу 
регіонів.

На жаль і сьогодні перед регіонами України стоїть 
дилема вибору: або залишатися на позиції сировин-
ної орієнтації, або шукати «точки росту» економіки 
регіону, які своїм розвитком створять умови для ак-
тивізації процесу використання їх власного потенціа-
лу і сприятимуть залученню інших видів економічної 
діяльності до забезпечення економічного зростан-
ня регіону. Все це дозволить вийти на новий рівень  
розвитку, використання та нарощення ринкового  
потенціалу.

Ефективність цього процесу знаходиться в пря-
мій залежності і від правильності вибору страте-
гічних цілей та обґрунтованості документів, які ви-
значають стратегічні засади розвитку країни та її 
регіонів і повинні бути орієнтовані на раціональне 
використання внутрішнього потенціалу території та 
її конкурентних переваг, максимальне залучення 
інновацій та створення стимулів до нарощення рин-
кового потенціалу регіонів. Основними документами 
в сфері стратегічного управління соціально-еконо-
мічним розвитком регіонів є Державна стратегія ре-
гіонального розвитку, регіональні стратегії, державні 
та регіональні програми розвитку. Вони визначають 
цілі, завдання, пріоритети, напрями соціально-еко-
номічного розвитку регіонів на середньостроковий 
та довгостроковий періоди, і тим самим окреслюють 
орієнтири реформування регіональних ринків. Од-
нак, пріоритети стратегічного розвитку регіонів не 
завжди узгоджені з державними, секторальними, 
галузевими пріоритетами, відображеними в Держав-
ній стратегії регіонального розвитку. Тому з метою 
забезпечення ефективності реалізації стратегічних 
та програмних документів, вважаємо за необхідне 
сприяти налагодженню конструктивної взаємодії між 
органами  влади усіх ієрархічних рівнів при їх роз-
робці та реалізації.

Державна стратегія регіонального розвитку на 
2021–2027 роки першочерговими завданнями нової 
регіональної політики визначає прискорення еконо-
мічного зростання регіонів, підвищення їх конкурен-
тоспроможності на основі ефективного використання 
внутрішнього потенціалу, створення нових робочих 
місць, покращення зайнятості населення. У даному 
документі запроваджено нові підходи до державної 
регіональної політики, які передбачають перехід від 
переважно територіально нейтральної до територі-
ально спрямованої політики розвитку територій на 
основі стимулювання використання їх власного по-
тенціалу, надання підтримки територіям з особливи-
ми проблемами розвитку [12].

Основними цілями, визначеними в Держав-
ній стратегії регіонального розвитку на період до 
2027 року є формування згуртованої країни в со-
ціальному, економічному, екологічному та просто-
ровому вимірах; підвищення рівня конкурентоспро-

можності регіонів; ефективне людиноцентричне 
багаторівневе врядування [12].

Власне реалізація другої стратегічної цілі Дер-
жавної стратегії регіонального розвитку на період до 
2027 року – підвищення рівня конкурентоспромож-
ності регіонів – дозволить забезпечити нарощення 
ринкового потенціалу регіонів.

Існуючі суспільно-політичні та економічні умови, в 
яких опинилася Україна сьогодні аж ніяк не свідчать 
про переваги зовнішніх чинників у забезпеченні еконо-
мічного зростання та нарощенні ринкового потенціалу, 
а тому актуальним є перегляд політики стимулюван-
ня економічної активності. Найважливішим завдан-
ням на середньострокову перспективу для держави 
та регіонів стає стимулювання структурних зрушень 
в економіці регіонів та створення сприятливих умов 
для досягнення стійкого ендогенно-орієнтованого 
зростання, шляхом створення потенційних центрів 
розвитку, які слід розвивати у смарт-спеціалізації (ро-
зумній спеціалізації). Дана стратегія фокусується на 
більш вертикальній, а не нейтральній логіці втручан-
ня, оскільки передбачає процес виявлення та відбору 
привабливих сфер для втручання, технологій, підсис-
тем, які могли б сприяти інноваційному розвитку регі-
онів і відповідно нарощенню їх ринкового потенціалу 
[13]. Водночас, впровадження розумної спеціалізації 
пов’язане з ризиками концентрації розвитку сучасних 
технологій в найбільш розвинених регіонах. А це, звіс-
но, сприятиме зростанню диспропорційності терито-
ріального розвитку.

Концепція смарт-спеціалізації передбачає активі-
зацію взаємозв’язків між бізнесом, наукою і громад-
ською сферою. Відповідно, оптимальне викорис-
тання потенціалу окремих регіонів через найбільше 
пристосування можливих напрямів розвитку науки й 
освіти у цих регіонах до їх конкретних соціально-еко-
номічних умов є основною метою старт-спеціалізації. 
Тобто спрямування органів регіонального управління 
та місцевого самоврядування у такі ініціативи, заходи 
і проєкти, які уможливлюють спеціалізацію у цьому 
регіоні або розвиток базових технологій чи продуктів 
і послуг з використанням цих технологій. При цьому, 
роль органів влади не зводиться до вибору тієї чи ін-
шої спеціалізації, а передбачає їх участь у залученні 
різних партнерів у процесі формування спеціалізації, 
виявленні додаткових інвестицій у нові спеціалізації 
та розширення ділових контактів [14, с. 293].

І як слушно зазначає Снігова О., «регіональна 
смарт-спеціалізація – це модель структурних змін, 
які ведуть до диверсифікації економіки регіону на 
засадах розробки нових напрямів виробничої ді-
яльності. Її результат набагато ширший, ніж проста 
технологічна модернізація базових галузей промис-
ловості» [15].

Розумна спеціалізація може стати важливим ін-
струментом регулювання регіонального розвитку з 
точки зору визначення пріоритетів регіонів та моделі 
управління для прийняття рішень і сприятиме підви-
щенню регіональної конкурентоспроможності за ра-
хунок оптимізації та диверсифікації структури еконо-
міки, та нарощенню їх ринкового потенціалу.

Формування ефективного ринкового середови-
ща неможливе без орієнтації на інноваційну модель 
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розвитку економіки. Підвищення рівня інноваційнос-
ті економіки регіонів є важливим та комплексним 
завданням, оскільки проблема інноваційності еконо-
міки торкається питання інноваційного рівня вироб-
ництва, кваліфікації кадрів та їх залучення в еконо-
міку країни, використання власних та запозичених 
інновацій та якості самих інновацій, тобто їх здатнос-
ті забезпечувати новітні технологічні зміни в різних 
сферах суспільного життя. Саме інноваційні процеси 
є джерелом економічного зростання та нарощення 
ринкового потенціалу.

На сьогоднішній день в Україні розроблена Стра-
тегія розвитку інновацій в реальному секторі еко-
номіки до 2025 р., прийнятий пакет «інноваційних» 
законопроектів, утворено консультативно-дорадчий 
орган – Раду з питань інновацій. Однак, незважаючи 
на ці кроки для України і надалі головна складність 
полягає в тому, як при існуючій корумпованій адмі-
ністративній еліті та усталеній олігархічній системі, 
що в більшості випадків зацікавлені в збереженні су-
часного стану держави та економіки, ефективно реа-
лізувати інноваційні зміни, перетворити споживацьку 
сировинно-орієнтовану модель економіки на конку-
рентну продуктову, аби вигоду отримував не вищий 
шар державних чиновників, а активна більшість на-
селення [16].

Це залишається досить вагомим бар’єром на 
шляху до підвищення рівня інноваційності економі-
ки як на регіональному, так і на національному рів-
ні. Ще одним негативним фактом є те, що левова 
частка ВВП України (84,2%) використовується на 
кінцеве споживання, а частка капітальних інвести-
цій у ВВП становить лише 15,5%. Низькі норми ін-
вестування не забезпечують оновлення виробничих 
потужностей на підприємствах регіонів, підвищення 
продуктивності праці, диверсифікацію виробництва і 
відповідно не можуть сприяти інноваційному розви-
тку, реальним структурним зрушенням в економіці та 
нарощенню ринкового потенціалу.

Пріоритетними цілями реалізації інноваційної мо-
делі розвитку економіки регіонів в Україні мають ста-
ти збільшення витрат бюджету на науково-дослідні 
роботи, підвищення уваги до прикладних наукових 
розробок у різних сферах, формування розвиненого 
ринку інноваційної продукції і послуг та підвищення 
структурної мобільності економіки, людських, фінан-
сових ресурсів, знань.

У 2019 р. в Україні витрати на НДДКР становили 
0,3% ВВП, тоді як у розвинених країнах вони сягають 
3–4%. Такий низький рівень фінансування науково-
інноваційної сфери не тільки знижує інтенсивність та 
результативність інноваційної діяльності в державі, 
але й обмежує її конкурентні позиції у боротьбі за 
ринки високотехнологічної і наукомісткої продукції. 
Зростання витрат на НДДКР у більшості країн світу 
є свідченням того, що науку розглядають як ваго-
мий чинник економічного зростання і розвитку сус-
пільства. Тому цілком очевидно, що стимулювання 
проведення наукових досліджень і розробок науко-
во-дослідними установами та приватним бізнесом, 
посилення зв'язків науково-дослідних інститутів, 
університетів із корпоративним сектором для пере-
дачі технологій та їх комерціалізації є актуальним 

завданням, що сприятиме нарощенню ринкового по-
тенціалу.

На формування ринкового потенціалу регіону 
впливають пріоритети економічної політики держави 
щодо покращення інвестиційного клімату. В останні 
роки в Україні покращення інвестиційного клімату в 
основному відбувалося за рахунок процесів дере-
гуляції і лібералізації. Однак, як свідчить практика, 
спрощенні умови ведення бізнесу є недостатнім за-
собом сприяння залученню іноземних інвестицій. 
Недостатньо дієвими є і стимули фіскального чи 
монетарного характеру, які використовуються в дер-
жаві та регіонах. Все це свідчить про те, що на регі-
ональному та місцевому рівні потрібно забезпечити 
використання комплексу інструментів стимулювання 
інвестиційної активності. Окрім того, кожен регіон 
України повинен бути зацікавлений у створені додат-
кових стимулів для підвищення інвестиційної прива-
бливості своєї території [17].

Для активізації використання інструментів моне-
тарної політики на регіональному рівні, необхідно 
сприяти створенню мережі спеціалізованих банків 
для фінансування інвестиційних проєктів та встанов-
ленню пільгових умов для рефінансування. Особли-
ву увагу доцільно приділити страхуванню кредитів 
на інвестиційні проєкти.

Дієвим інструментом стимулювання інвести-
ційних процесів на регіональному рівні може стати 
використання державно-приватного партнерства, 
яке сприятиме співпраці між державою і приватни-
ми структурами під час створення та реконструкції 
об’єктів виробничої, транспортної, інвестиційної та 
соціальної інфраструктури на місцях. Запроваджен-
ня в Україні даного інструменту в інвестиційній сфері 
є актуальним, оскільки модернізації та реконструкції 
потребують громадські об’єкти, місцеві мережі газо-
теплопостачання, дорожнє господарство, водопос-
тачання, водовідведення, торгівельна, туристична 
та рекреаційна інфраструктура та інші об’єкти дер-
жавної та комунальної власності, що не підлягають 
приватизації.

Додатковим стимулом для залучення інвестицій 
є рівень розвитку інфраструктури. Потреба у роз-
витку, модернізації, удосконаленні інфраструктури 
(особливо транспортної, логістичної, торговельної) 
існує у всіх регіонах України. При цьому зауважимо, 
що саме розвиток інфраструктури є вагомим чинни-
ком, який впливає на розмір та доступність ринку, які 
виступають основними критеріями формування рин-
кового потенціалу.

Для того, щоб регіони були конкурентоспромож-
ними у залученні інвестиційних ресурсів, необхідно 
створити інформаційну і консультаційну мережу. За-
вдання інформаційної мережі полягає у наданні ін-
формації про діяльність органів влади з метою під-
вищення рівня довіри, про можливості розміщення 
інвестицій та проведення промоції на міжнародних 
заходах (виставках, семінарах, зустрічах тощо). На-
дання консультаційних послуг дозволить скоротити 
витрати часу, підвищити рівень обізнаності як інозем-
них, так і вітчизняних інвесторів, зекономити кошти, 
які можуть бути витрачені на платних консультантів. 
Не менш важливим завданням консультаційних цен-
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трів є надання інформації про можливість міжнарод-
ної співпраці для бізнесових структур регіону, мож-
ливих партнерів тощо.

На низький рівень залучення іноземних інвести-
цій в значній мірі впливає і корумпованість влади. 
Невмотивовані перевірки, корупція в судовій систе-
мі, побори, відсутність гарантій щодо отриманні до-
ходів, поширення використання механізму інвесту-
вання з офшорів та інші причини стають на заваді 
залучення іноземних інвестицій. Перелік ризиків є 
характерним і для вітчизняних інвесторів. В цьому 
контексті актуальним залишається питання щодо за-
провадження ефективних інструментів підтримки ві-
тчизняного підприємництва.

Висновки. Реалізація комплексу заходів за вказа-
ними напрямами підвищення рівня конкурентоспро-
можності регіонів сприятиме вирішенню проблем 
функціонування регіональних ринків та нарощенню 
їх ринкового потенціалу. Запропоновані пріорите-
ти логічно взаємопов’язані, що дозволяє отримати 
ефект синергії, оскільки вирішення одних проблем 
слугує основою для вирішення усіх наступних.

Визначені стратегічні пріоритети нарощення 
ринкового потенціалу регіонів сприятимуть наро-
щенню однієї із його складових, а саме виробничого 
потенціалу на засадах інноваційного розвитку. Тому 
існує потреба у формулюванні стратегічних пріо-
ритетів нарощення споживчого і торговельного по-
тенціалів, які повинні бути відповідно спрямовані на 
підвищення рівня задоволення потреб населення 
та формування раціональної структури споживання 
і підвищення ефективності діяльності торговельної 
інфраструктури та якості обслуговування населен-
ня регіону.
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