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further development of modern economic systems. Stable socio-economic growth can only be 
achieved on the basis of innovation, with the active use of modern scientific and innovative 
developments. 

In the context of globalization and permanent increased competition the basis for 
achieving long-term economic growth and proper place in the international community will be 
substantiated public policy. 

International experience shows that there are two primary levers of influence on 
innovative activity – market with its inherent orientation towards maximizing profits and 
governmental regulation with its strategy of selection and long-term support of innovative 
programs. 

The main objectives of the state policy of developing innovative activity in Ukraine are to 
ensure stable development of the state. 

Today, innovation infrastructure is still very weak and that is why requires the full support 
of the government. It should also be noted that investments and innovations – this is only half 
the work and the other half is related to the preparation of highly qualified personnel, especially 
managerial staff. 

Thus, determining priority for our country should be regulated innovative model of 
economic growth with a view to promoting Ukraine as a high-tech state. 

Only in this case the plan of high quality, resource saving growth, efficiency, production 
of competitive products, both in national and global markets can be implemented. 

Keywords: state, innovations, development, policy, Ukraine, experience, technologies, 
economics, competiveness, strategy. 
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Постановка проблеми. Вивчення конкурентоспроможності потребує 

формування наукових методологічних положень та розробки цілої низки 
різноманітних методів, за допомогою яких можна провести комплексний 
аналіз, ураховуючи конкурентні переваги та недоліки, установити найбільш 
пріоритетні галузі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначення сутності 
конкурентоспроможності регіону (країни), фактори та методи її оцінки 
висвітлювалися та знаходили відображення у наукових працях як 
українських, так і закордонних науковців, а саме: П. Бєлєнького [5],  М. 
Портера [4], С. Казанцева [1] ,  Н.  Калюжнової [2], Д. Колькіна, В. 
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Шорохова  [6] та ін. 
Методика досліджень. У процесі дослідження застосовувались такі 

методи: дедуктивний, індуктивний та узагальнення – при дослідженні 
теоретичних аспектів формування поняття «конкурентоспроможність; 
абстрактно-логічний – щодо теоретичних узагальнень та формулювання 
висновків. 

Базою досліджень виступили праці провідних вітчизняних та іноземних 
вчених-економістів та інші джерела. 

Результати досліджень. Методологія дослідження 
конкурентоспроможності - система понять базисних принципів, методів, 
методик, способів, засобів вивчення і реалізації у вигляді програми 
(алгоритму), прийомів і способів досягнення практичної мети. Ефективність 
методології управління конкурентоспроможністю  економічних об'єктів 
проявляється в якості вирішення науково - практичних завдань, принципах 
досягнення мети. 

Найфундаментальнішим з-поміж досліджень поняття 
конкурентоспроможності вважається наукова праця М. Портера, який 
запропонував свій власний підхід, відображений у теорії конкурентних 
переваг, що згодом став вже майже загальноприйнятим. Для розуміння 
сутності та того, як утворюються конкурентні переваги країни, М. Портер за 
основну одиницю аналізу бере окрему галузь економіки [4].  

Конкурентоспроможність галузі - здатність залучати інвестиції та 
забезпечувати високий рівень прибутковості капіталу.  

Макроконкурентоспроможність (конкурентоспроможність країни) - 
спроможність створювати і підтримувати високий рівень доходів в умовах 
міжнародної конкуренції. 

У цих видах конкурентоспроможності є спільний елемент - 
конкурентоспроможність продукту, без неї неможлива ні 
конкурентоспроможність фірми, ні конкурентоспроможність галузі, ні 
конкурентоспроможність країни (макроконкурентоспроможність). Вона тим 
вища, чим менші витрати виробництва продукту та більший прибуток, 
закладений в ціні [5]. 

Порівняно новою концепцією є залежність конкурентоспроможності  
систем АПК національного та регіонального рівнів від регіональної 
галузевої політики та регіональної галузевої стратегії. Вони – частина 
процесу управління регіоном. 

Процес управління регіоном повинен починатися з регіональної 
галузевої  стратегії. Елементом загальної регіональної стратегії є стратегія 
розвитку АПК регіону (регіональна галузева стратегія). Інструментами 
розробки стратегії розвитку АПК регіону є портфельний аналіз, стратегічне 
планування. Портфельний аналіз частина стратегічного аналізу, спосіб 
оцінки господарської діяльності з метою вкладення коштів в найбільш 
ефективні та перспективні напрямки або скорочення інвестицій у 
неефективні види бізнесу. 

Одиниця портфельного аналізу - «стратегічна зона господарювання» 
(СЗГ). Але для стратегічної оцінки галузевої діяльності регіону, поняття 
«СЗГ» мало підходить, так як не відображає повною мірою практичну 
складову цього питання. 
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Програма розробки галузевої стратегії розвитку регіональної галузевої 
конкурентоспроможності повинна включати формування економічної моделі 
функціонування галузі регіону. 

Основними методами розробки галузевих стратегій вважаються: 
стратегічний аналіз, бюджетування, контролінг, факторний аналіз, методи 
директ- і стандарт- костинг і т. д. 

При реалізації галузевої стратегії можливі ризики: цілепокладання, 
дефіциту ресурсів, недостатньої юридичної та податкової підготовки змін, 
низького рівня ділової культури та норм етики галузевого бізнесу. 

Можна використовувати галузеву стратегію компромісу інтересів 
учасників регіонального галузевого розвитку, структуризацію за рівнем 
ефективності та значущості для галузі регіону, підвищення інвестиційної 
привабливості галузі регіону, вироблення конкурентоспроможної стратегії 
регіонального галузевого бізнесу, розвитку систем комерційного і 
фінансового галузевого управління, цільових регіональних галузевих ринків. 

До факторів розвитку галузевої конкурентоспроможності регіону можна 
віднести: цінову конкурентоспроможність галузевих товарів, перспективи 
регіонального галузевого ринку, технологічний рівень галузевої  економіки, 
якість галузевих товарів, конкуренцію на регіональних галузевих ринках, 
ресурси галузі [3]. 

Елементами стратегії розвитку регіональної галузевої 
конкурентоспроможності можна вважати: ключові компетенції та 
пріоритетні напрямки розвитку галузі, витрати на виробництво галузевих 
товарів, систему регіонального галузевого планування, «регіональні галузеві 
стратегічні майданчика». 

«Регіональний галузевий стратегічний майданчик» - це господарююча 
адміністративно-територіальна одиниця з великим набором галузевих 
конкурентних переваг у порівнянні з іншими господарюючими 
адміністративно-територіальними одиницями в галузі регіону. 

Чинники зниження регіональної галузевої конкурентоспроможності: 
зношені виробничі потужності, низький коефіцієнт завантаження 
виробничих потужностей, високі витрати на виробництво галузевих товарів. 

Вибір стратегії розвитку галузевої регіональної 
конкурентоспроможності обумовлений можливостями галузевої 
регіональної диверсифікації і спеціалізації на конкурентних перевагах, 
цільових регіональних галузевих ринках. 

У регіональну галузеву стратегію доцільно включати набір цільових 
показників, що оцінюють конкурентоспроможність галузі регіону. Сучасна 
наука пропонує безліч варіантів. 

Конкурентоспроможність міжнародної галузевої торгівлі можна 
оцінити за показником міжнародної конкурентоспроможності за Шороховим 
В. П., Колькіним Д. Н. [6], індексом виявлених порівняльних переваг RCAi 
(Revealed Comparative Advantage) (формула 1.1): 

RCA = (XiB /XB) /(XiA/XA ),         (1.1) 
Де:  XiB – експорт (імпорт) окремої галузі країни 
XB – загальний експорт (імпорт) країни 
XiA – світовий експорт (імпорт) окремої галузі 
XA – загальний світовий експорт (імпорт) 
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Цей показник необхідний для оцінки ефективності галузевої торгівлі 
регіону, в тому числі за товарними групами. 

Якщо RCA>1, то спостерігається міжнародна галузева 
конкурентоспроможність регіону відповідно значенню показника. 

Недоліком оцінки міжнародної галузевої конкурентоспроможності 
регіону за цим показником є відсутність можливості врахування величини 
натуральних обсягів товарів при оцінці у вартісному вираженні вихідних 
показників для розрахунку. 

Шорохов В. П., Колькін Д. Н. стверджуют, що «чим вище ступінь 
обробки товарів на території регіону, тим нижча його зовнішня 
конкурентоспроможність» [6]. 

 За дослідженнями розглянутих авторів були сформульовані цілі 
регіональної галузевої стратегії: досягнення економічного зростання, 
зниження рівня безробіття, створення робочих місць з новими видами 
економічної діяльності. Крім того, на думку білоруських учених, регіональну 
галузеву стратегію необхідно доповнити параметрами: «перелік необхідних 
галузей, необхідна ступінь розвитку галузей (за часткою випуску), межі 
імпортозаміщення товарів і послуг власним виробництвом (розвиток 
імпортозаміщення), обсяги розширення випуску експортної продукції (при 
стимулюванні експорту)». Останні два параметра найбільш близькі нашій 
концепції стратегії регіональної галузевої конкурентоспроможності. 

Іншим показником галузевої конкурентоспроможності регіону 
відповідно за теорією Шорохова В. П., Колькіна Д. Н. [6] може бути 
показник локалізації галузевого виробництва (оцінка стану галузевого ринку 
праці) (формула 1.3): 
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, Е - чисельність зайнятих відповідно в виробництві (галузі) i в 

регіоні j, у виробництві і в країні, в регіоні j, в країні. 
Таким чином, показник локалізації галузевого виробництва - чинник 

прийняття рішень «про створення нових галузевих виробництв» і 
конкурентоспроможності територіальних галузевих систем. 

Шорохов В. П. і Колькін Д. Н стверджують, що «національна 
конкурентоспроможність можлива з розвитком регіональної 
конкурентоспроможності, що базується на конкурентоспроможності 
суб'єктів господарювання» [6].  

Конкурентоспроможність економічних об'єктів важливо оцінити. На 
думку Казанцева С. В. - ця здатність визначається всередині країни і 
називається внутрішньою конкурентоспроможністю регіонів країни. Він 
стверджує, що така оцінка робиться з використанням наступних показників. 
Вибирається ряд економічних індикаторів {хi,j,t}, що характеризують 
галузеву конкурентоспроможність регіонів. 
1. Найкраще максимальне значення: Xt=maxj,t{хi,j,t}, хi = minj,t{хi,j,t},    (1.3) 
2. Найкраще мінімальне значення: Xt=minj,t{хi,j,t}, хi = maxj,t{хi,j,t},        (1.4) 

У цій методиці перша група (Х1, Х2.., Хm) може бути найбільш 
конкурентоспроможними індикаторами, а друга група (х1, х2.., хm) 
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неконкурентоспроможними індикаторами стану галузі регіону {хi,j,t}. 
Якщо величина показника конкурентоспроможності галузі регіону 

відповідає високому або достатньому рівню, то є конкурентна перевага з 
досліджуваного фактору [1] . 

Цікавими є дослідження Калюжнової Н. Я. [2] про типи конкурентної 
взаємодії регіонів: 

- за характером взаємодії: співробітництво (кооперативна взаємодія), 
амбівалентна поведінка (відсутність взаємодії), суперництво; 

- за ступенем суперництва: пасивні, активні і агресивні; 
- за стратегією конкуренції: стратегічна взаємодія і не стратегічна 

взаємодія регіонів.  
Інтегральний індекс галузевої конкурентоспроможності за набором 

показників (індексів) або індексів галузевих конкурентних переваг можна 
розрахувати за формулою середньої геометричної (Формула 1.5). 

 

І'compm = √𝐼𝑐𝑜𝑚𝑝1 𝑥 𝐼𝑐𝑜𝑚𝑝2 … 𝐼𝑐𝑜𝑚𝑝𝑛
𝑁 ,    (1.5) 

 
де Icompm - інтегральний індекс галузевої конкурентоспроможності m-ого 

економічного об'єкту; 
Icompn - індекс галузевої конкурентоспроможності економічного об'єкту 

по n-ому показнику конкурентоспроможності або n-ої галузевої 
конкурентної переваги; 

N - кількість показників конкурентоспроможності або галузевих 
конкурентних переваг. 

Висновки. Таким чином, методичні підходи до оцінки 
конкурентоспроможності передбачають декомпонування цього процесу на 
окремі рівні: продукції, підприємства, галузі, регіону.  

Ключовим елементом формування конкурентоспроможності 
регіонального АПК  повинна стати регіональна галузева політика, що 
складається зі стратегії і тактики. Відповідно, вибір стратегії обумовлений 
можливостями галузевої регіональної диверсифікації і спеціалізації на 
конкурентних перевагах, цільових регіональних галузевих ринках. 

Серед показників конкурентоспроможності можна виділити індекс 
виявлених порівняльних переваг, локалізації галузевого виробництва, 
інтегральний індекс галузевої конкурентоспроможності, які можуть бути 
включено в оцінку регіональної галузевої конкурентоспроможності та 
цільовими пріоритетами в галузеву регіональну стратегію з урахуванням 
особливостей розвитку регіонів. 
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Аннотация 
Нечипоренко В.В. 

Оценка конкурентоспособности систем АПК национального и регионального 

уровней: методологические аспекты 
В статье отмечается, что изучение конкурентоспособности требует 

формирования научных методологических положений и разработки целого ряда 
разнообразных методов, при помощи которых можно провести комплексный анализ, 
учитывая конкурентные преимущества и недостатки. В процессе исследования  
определено, что объединяет понятия  «конкурентоспособность отрасли» и 
«конкурентоспособность страны». Ключевым таким  элементом является 
конкурентоспособность товара. 

Установлено, что существует зависимость конкурентоспособности систем АПК 
национального и регионального уровней от региональной отраслевой политики и 
региональной отраслевой стратегии. Они составляют часть процесса управления 
регионом. При этом, инструментом разработки стратегии развития АПК региона  
является портфельный анализ. 

Особое внимание в процессе исследования отведено вопросу региональной 
отраслевой конкурентоспособности, где определены ее цели, методы разработки, 
факторы развития, основные элементы и показатели, которые оценивают 



188 

конкурентоспособность отрасли региона. 
Так, основными методами разработки отраслевых стратегий считаются: 

стратегический анализ, бюджетирование, контролинг, факторный анализ, методы 
директ- и стандарт- костинга и т. д. 

К факторам развития отраслевой конкурентоспособности региона можно 
отнести: ценовую конкурентоспособность отраслевых товаров, перспективы 
регионального отраслевого рынка, технологический уровень отраслевой экономики, 
качество отраслевых товаров, конкуренцию на региональных отраслевых рынках, 
ресурсы отрасли. 

Элементами стратегии развития региональной отраслевой 
конкурентоспособности можно считать: ключевые компетенции и приоритетные 
направления развития отрасли, издержки на производство отраслевых товаров, 
систему регионального отраслевого планирования, «региональные отраслевые 
стратегические площадки». 

Выбор стратегии развития отраслевой региональной конкурентоспособности 
обусловлен возможностями отраслевой региональной диверсификации и специализации 
на конкурентных преимуществах, целевых региональных отраслевых рынках. 

В качестве показателей оценки уровня региональной отраслевой 
конкурентоспособности можно предложить рассмотренные показатели:  
международной конкурентоспособности - необходим для оценки эффективности 
отраслевой торговли региона, в том числе по товарным группам; локализации 
отраслевого производства - фактор принятия решений «о создании новых отраслевых 
производств» и конкурентоспособности территориальных отраслевых систем; 
экономические индикаторы; интегральный индекс отраслевой конкурентоспособности 

Таким образом, множество показателей конкурентоспособности может быть 
включено в оценку региональной отраслевой конкурентоспособности и целевыми 
приоритетами в отраслевую региональную стратегию с учётом особенностей развития 
регионов. Вместе с тем, индекс выявленных сравнительных преимуществ и показатель 
локализации производства имеют второстепенное значение в оценке эффективности 
стратегии. 

Ключевые слова: методология исследования конкурентоспособности, 
конкурентоспособность отрасли (страны), портфельный анализ, региональная 
отраслевая конкурентоспособность. 

 
Annotation 

 
Nechyporenko V.V. 

Evaluation of competitiveness of AIC systems of national and regional levels: methodological 

aspects 
The article notes that studying competitiveness requires forming scientific and 

methodological aspects and development of a number of different methods by which you can 
carry out a comprehensive analysis taking into account the competitive advantages and 
disadvantages. During the research it is determined what combines the concept 
“competitiveness of the industry” and “the country’s competitiveness”. This key element is the 
competitiveness of a product. 

It is found that there is a dependence of competitiveness of AIC systems of national and 
regional levels on regional branch policy and regional branch strategy. They form part of the 
regional management process. At the same time, an instrument of developing agribusiness 
development strategy in the region is a portfolio analysis. 

Particular attention in the process of research is given to the issue of regional branch 
competitiveness which defines its objectives, developing methods, factors, essential elements and 
indicators to assess the competitiveness of the region’s branch. 

So, the main methods of developing branch strategies are: strategic analysis, budgeting, 
controlling, factor analysis, methods of direct- and standard costing, etc. 
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Factors of developing branch competitiveness in the region are: price competitiveness of 
branch goods, prospects of the regional branch market, technological level of branch economy, 
quality of industrial products, competition in the regional branch markets and branch 
resources. 

Elements of developing regional branch competitiveness strategies can be considered: key 
competencies, priority directions of developing industry, costs for producing industrial goods, 
system of regional sector planning and “regional sector strategic platforms”. 

Choice of development strategy of regional branch competitiveness is caused by 
possibilities of regional branch diversification and specialization in competitive advantages, 
target regional branch markets. 

To measure the level of regional branch competitiveness such indicators can be 
considered: international competitiveness is necessary to assess the effectiveness of branch 
trade in the region, including by commodity groups; localization of branch production – 
decision-making factor “on the establishment of new industrial enterprises” and 
competitiveness of territorial and branch systems; economic indicators; integral index of 
industry competitiveness. 

Thus, the set of indicators of competitiveness can be included in the assessment of the 
regional branch competitiveness and target priorities in branch regional strategy taking into 
account peculiarities of regional development. At the same time, the index of revealed 
comparative advantages and indicator of localization of production are of secondary 
importance in the assessment of strategy efficiency. 

Keywords: research methodology of competitiveness, the competitiveness of the branch 
(country), portfolio analysis, regional branch competitiveness. 
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ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В АГРАРНІЙ СФЕРІ 

ЕКОНОМІКИ  УКРАЇНИ 

 

В.Ф. Невлад, О.В. Макушок, кандидати економічних наук 

Уманський національний університет садівництва 

 

Розглянуто процеси та явища які відбуваються на ринку АПК України. 

Досліджено внутрішні та зовнішні фактори ринкового середовища та їх 

вплив на інфраструктуру ринку сільськогосподарської продукції. 

Запропоновано структуру ринків сільськогосподарської продукції з погляду 

продавців  

Ключові слова: ринок, сільськогосподарська продукція, суб’єкти  

ринку, інфраструктура, кон’юнктура, моніторинг, торгівля. 

 

Постановка проблеми. Створення ринку сільськогосподарської 

продукції та продуктів її переробки є важливою складовою аграрної 

політики України  на сучасному етапі ринкових відносин. Його економічна 

суть полягає насамперед у тому, що він є категорією обміну, організований 

за законами товарного виробництва і обігу, а також сукупністю відносин 

товарного і грошового обміну [3]. Організація агропромислового ринку дає 

змогу реалізувати господарські зв'язки, а в кінцевому підсумку — 


