ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 339.13: 330.131.52

М. П. Бутко,
д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державного управління,
Чернігівський державний технологічний університет
О. М. Шевченко,
к. е. н., доцент кафедри маркетингу,
Чернігівський державний інститут економіки і управління

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ
ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО
РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ
У статті розглядаються методологічні підходи, принципи та оцінка ефективності функціонування ре4
гіонального ринку продовольства.
The article observes the methodological approaches, principles and valuation of the effectiveness of the dairy
products market.
ВСТУП
Боротьба за ринок, як відзначав ТуганБарановсь
кий, являє собою найхарактерніші риси господарсько
го життя нашої епохи. Хороший ринок — ось майже все,
що треба сучасному виробнику. Ринок — це вузол, де
сплітаються нитки сучасного господарського життя.
Ринок управляє виробництвом, а не виробництво управ
ляє ринком [1, с. 22—25].
Дослідження регіонального продуктового ринку,
проблем його територіальної організації, оцінки ефек
тивності функціонування і адекватного застосування
системного аналізу вимагають розгляду даної категорії
як відкритої системи, що самоорганізується. Властивості
стійкої регіональної економічної системи як самостійної
цілісності виникають і підтримуються в результаті сис
темних зв'язків між її окремими елементами (підсисте
мами). Відбувається це завдяки виникненню емерджен
тних властивостей і синергетичного ефекту взаємодії ок
ремих елементів (підсистем) регіональної економічної
системи [2, с. 14—17].
Для вирішення досить складних управлінських зав
дань, які належить вирішувати у ситуаціях високого
рівня невизначеності, потрібні спеціальні наукові роз
робки. Однією з них є програма комплексного дослі
дження регіонів і розробка оптимальних управлінських
стратегій на середньострокову перспективу.
У дослідженнях науковців вже сформовані певні ме
тодикометодологічні основи проблем регіонального
розвитку.
Основні засади сучасної методології вивчення динам
ічної результативності внутрішнього ринку було розроб
лено у вигляді відомої парадигми "базові умови — струк
тура ринку — поведінка — результативність". Вона сфор
мована на основі моделей, запропонованих Едвардом С.
Мейсоном (Гарвард) у 30ті роки минулого сторіччя та до
опрацьованих багатьма науковими школами [6, с. 76].
Зокрема, В.І. Чужиков зробив істотний внесок у фор
мування методики і методології регіональних досліджень,
розробку індикативної методики вимірів регіональної
динаміки. Л.О. Петковою була запропонована методика
оцінювання регіонального потенціалу для забезпечення
економічного зростання та сформульовані методичні
підходи до визначення його ефективності. В.В. Третьяк у
своїх дослідженнях розробив методологічний інструмен
тарій аналізу розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і
запропонував методологічне забезпечення формування
регіональної зовнішньоекономічної політики. Методо
логічні основи оцінки інвестиційного клімату розроблені
в праці Г.Ю. Панікара [7, с. 191].
Методології прикладного аналізу ринків приділяли
також увагу такі автори, як Л. Дейнеко, Л. Мазник, Х.
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Махмудов, Б. Пасхавер, О. Пустовойт, В. Реутов, П.
Саблук, М. Сичевський, Т. Мельник, О. Шубравська.
Водночас недостатньо уваги приділялося побудові
комплексної методології регіональних економічних дос
ліджень та регіональних продуктових ринків.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є визначення методологічних підходів,
принципів та оцінка ефективності функціонування ре
гіонального ринку продовольства.
РЕЗУЛЬТАТИ
У сучасних наукових дослідженнях, особливо при
кладного характеру, слід розмежовувати поняття
"підхід" та "метод", враховуючи при цьому їхню діалек
тичну єдність. Виходячи із сучасних уявлень, підхід мож
на розглядати як філософську, теоретичну позицію дос
лідження, стратегію вивчення того чи іншого процесу.
Саме прийнятий дослідником підхід визначає вибір кон
кретних методів вирішення проблеми.
Метод пізнання будьякої науки можна визначити
як сукупність розумових прийомів і практичних операцій
щодо збору, опрацювання і подання інформації, по
трібної для вирішення певних завдань.
Метод — це своєрідні тактичні прийоми дослідження.
Тільки єдність підходів і методів дослідження соціально
економічних процесів, у тому числі функціонування регі
онального ринку продовольчих ресурсів, забезпечує ви
соку наукову результативність [7, с. 43—44]. Дослідження
процесів розвитку і розміщення продуктивних сил
здійснюється за допомогою сукупності багатьох підходів:
галузевого, міжгалузевого, регіонального, системно
структурного, історичного, комплексного, екологічного,
проблемного, програмноцільового, відтворювального.
При побудові методології дослідження виникають труд
нощі об'єктивною трактування самої категорії "методоло
гія". Методологія визначається як "вчення про методи
пізнання, тобто про систему принципів, правил, способів і
прийомів, призначених для успішного вирішення пізнаваль
них задач" [1]. Також методологію можна визначити як
"концептуальне уявлення про методи дослідження, прави
ла, прийоми та алгоритми мислення при створенні теорети
копрактичної концепції наукового дослідження, які забез
печують досягнення науководослідних цілей" [7]. На дум
ку А. Гальчинського, "сучасна методологія виходить з того,
що в новітніх системних трансформаціях складність про
никає в суть самого порядку речей" [3, с. 6].
Структурно методологія економічних досліджень на
регіональному рівні повинна включати: постановку гіпо
тези дослідження, методологічні принципи, функції,
підходи, систему методів дослідження, алгоритм, кри
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На нашу думку, особливості менедж
менту регіонального ринку продовольства
базуються на таких методологічних прин
ципах: законності, комплексності, сталості,
планомірності, пріоритетності, збалансова
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɨɛɫɹɝɭ ɣ ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.
Ɂɛɿɪ ɿ ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ
ності, ефективності, субсидіарності, стаб
- ɦɟɬɨɞ ɝɪɭɩɭɜɚɧɶ;
- ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ;
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ
ільності. В умовах вступу України до СОТ
- ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɿɡ;
- ɦɟɬɨɞɢ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ
ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ
дія зазначених принципів доповнюється
- ɦɟɬɨɞ ɦɚɬɪɢɰɶ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ;
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
потребами адаптоінтегрованості.
Принципи повинні враховуватися не
ізольовано, а в комплексі. Їх знання й прак
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ.
тичне застосування дослідниками повинно
сприяти розробленню зваженої регіональ
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ.
ної політики довгострокового економічно
го зростання та забезпечення на цій основі
підвищення якості життя населення.
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ.
Ще одним з ключових елементів розроб
лення методології регіональних соціально
економічних досліджень є визначення мето
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ
дологічних підходів. Доцільно комплексне й
ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.
- ɦɟɬɨɞɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ;
- ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ;
взаємодоповнююче використання системно
- ɦɟɬɨɞɢ ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ;
- ɦɟɬɨɞɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ
го, структурнофункціонального, синерге
тичного та інших методологічних підходів.
Основною метою дослідження регіо
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ.
нального ринку продовольчих ресурсів як
системи для підвищення ефективності її
Рис. 1. Алгоритм і система методів дослідження регіональних
функціонування, є інформаційне забезпе
економічних систем [7]
чення управління розвитком ринку і його
терії оцінки результатів дослідження тощо [7].
якістю відповідно до споживчих вимог, збалансованістю
Гіпотеза дослідження полягає в обгрунтуванні про попиту і пропозиції. Необхідно постійно відстежувати ди
цесів трансформацій регіональних економічних систем наміку великої кількості показників, трансакцій "вироб
на основі практичної реалізації принципу єдності забез ник — споживач", тобто потрібно мати систему даних ба
печення економічного розвитку регіонів і розробки стра зового рівня в часі і просторі. Обгрунтування стратегії
тегічних напрямів економічних трансформацій на регі розвитку регіонального ринку продовольства вимагає
ональному рівні, що дасть змогу виявити фактори, ме його постійної діагностики, яка є ефективним інструмен
ханізми й напрями регіонального розвитку з метою том об'єктивної оцінки стадійних ситуацій та наявних про
підвищення добробуту і якості життя населення, забез блем, а також базою для обгрунтування управлінських
печення стійких темпів економічного зростання, регіо рішень.
нальної економічної безпеки, посилення конкурентних
Для кількісної діагностики стану регіональних со
позицій регіонів України, зростання ефективності струк ціальноекономічних підсистем також здійснюються по
турної організації економіки регіону.
будова сукупності показників і порівняння їх поточних
Методологія регіональних досліджень виконує такі значень з певними нормативними, базисними або порого
функції: визначає способи одержання наукових знань, які вими величинами, що відображають відповідно розрахун
відображають динамічні процеси та явища в регіональній ковий, початковий або критичний стани цих підсистем. При
економіці; забезпечує загальність одержання аналітич цьому спільними для всіх підходів є групування показників
ної інформації щодо досліджуваних процесів або явищ; за належністю до економічної, екологічної, соціальної
формує напрями дослідження, за допомогою яких дося сфер згідно із загальноприйнятим трактуванням сталого
гається певна науководослідна мета; забезпечує уточнен розвитку, а також поділ їх на валові й питомі, що відобра
ня, збагачення й систематизацію термінів і понять у регі жають масштаби та ефективність використання тих чи
ональній економіці; створює систему наукової інфор інших видів ресурсів, характеризують результати соціаль
мації, що базується на об'єктивних фактах і логікоанал ноекономічного розвитку [9, с. 69—71].
ітичних інструментах наукового пізнання.
Отже, застосування різноманітних методів дослі
На перших стадіях формування методології регіо дження дає змогу достовірно вивчити теоретичні й прак
нальних економічних досліджень одним з ключових тичні аспекти та розробити стратегічні напрями регіо
етапів є розроблення концепції дослідження. Концеп нального розвитку. Існує необхідність адаптації до су
цію дослідження можна визначити як систему поглядів часних умов традиційних методів досліджень і застосу
щодо побудови певного предмета або явища, його фун вання нетрадиційних методів. Узагальнено алгоритм і
кціонування, що сприяє його розумінню, тлумаченню, систему методів дослідження регіональних економічних
вивченню головних ідей.
систем можна представити таким чином (рис. 1).
Наступним елементом методології наукового дос
Оцінювання регіональних трансформаційних про
лідження є визначення методологічних принципів його цесів передбачає застосування методик визначення по
проведення. Методологічні принципи регіональних дос тенціалу й рівня регіонального розвитку, параметрів
ліджень умовно можуть бути розділені на фундамен тінізації регіональної економіки, економічної, продоволь
тальні, загальнонаукові й конкретнонаукові.
чої й зовнішньоекономічної безпеки регіону, інвестицій
Виходячи з теми дослідження, необхідно приділити ної привабливості, індексу людського розвитку; ефектив
увагу також і принципам менеджменту регіонального ності функціонування регіональних господарських сис
тем — ефективності регіонального розвитку.
ринку продовольчих ресурсів.
Система регіональних методів дослідження може
Знання й урахування принципів у практичній діяль
ності є найважливішою умовою ефективного управлін бути доповнена методологією маркетингових досліджень
ня. Більшість авторів, таких як Н. Мартиненко, М. Мес яка починається з вивчення цільового ринку збуту в по
кон, Г. Щокін, М. Головатий, О. Антонюк, В. Сладкевич, слідовності: збір інформації, аналіз, оцінка запитів і по
Ф. Хміль, А. Шегда, В. Федоренко, Л. Дідковська, треб споживачів (переробних підприємств), обсягу реа
О. Кузьмін, Г. Осовська, Л. Федулова, приділяють увагу лізації продовольчої продукції, місткості ринку; прове
загальним принципам менеджменту, окремо виділяють дення його товарної, територіальної, цінової і спожив
організаційні принципи та принципи, локалізовані за зо чої сегментації; дослідження конкурентної ситуації, спо
нами і напрямами управлінської діяльності.
живчих властивостей конкуруючих товарів, організації
ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɟɬɢ ɣ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
- ɦɟɬɨɞ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ;
- ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ;
- ɞɟɞɭɤɰɿɹ ɣ ɿɧɞɭɤɰɿɹ;
- ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɿɡ;
- ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ;
- ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɫɢɧɬɟɡ
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ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɫɬɚɧɭ ɦɨɥɨɤɨɩɟɪɟɪɨɛɧɨʀ
ɝɚɥɭɡɿ
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɪɿɜɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ

ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɿ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ (ȱɤ)

ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɫɬɚɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɫɢɪɨɜɢɧɢ

маркетингу конкурентів; прогнозування дина
1) ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɤɨɪɿɜ;
міки попиту і визначення тенденції розширен
2) ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɨɥɨɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɭɫɿɯ
ня або звуження ринку [4].
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ;
Однією з найважливіших умов успіху рег
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɫɬɚɧɭ
іонального ринку є наявність адекватної, все
3) ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
бічної, повної та своєчасної інформації щодо
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;
ɫɢɪɨɜɢɧɢ
стану його кон'юнктури, а також основних
(ȱɜ)
4) ɹɤɿɫɬɶ ɫɢɪɨɜɢɧɢ;
закономірностей і тенденцій її розвитку. Вона
5) ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɭɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ.
необхідна для розробки відповідної держав
ної соціальноекономічної політики, регулю
1) ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɦɢ
вання низки ринкових процесів, аналізу соц
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ;
іальних наслідків ринкової діяльності, прогно
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ
2) ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ
зування структурних зрушень регіонального
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ;
ринку. В цьому контексті слід зазначити, що
ɫɬɚɧɭ
ɩɟɪɟɪɨɛɧɨʀ
дослідження складних систем, якими є рин
3) ɨɛɫɹɝɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ,
ɝɚɥɭɡɿ
ки, потребує широкого залучення статистич
(ȱɦ)
4)
ɨɛɫɹɝɢ ɟɤɫɩɨɪɬɭ;
них методів [5]. Тільки результати статистич
ного дослідження дозволяють висвітлити стан
5) ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
ринку, охарактеризувати його структуру і
динаміку, дати оцінку стійкості його пара
3) ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ;
метрів, виявити і змоделювати вплив комплек
4) ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɭ ɚɜɬɨɲɥɹɯɚɦɢ ɡ
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ
су ринкових чинників, скласти прогноз його
ɬɜɟɪɞɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ;
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
5) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ;
подальшого розвитку. Такі дослідження тісно
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ6) ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɦ
пов'язані й, у певному розумінні, перепліта
ɧɨɝɨ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ;
ються з маркетинговим дослідженням.
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
7) ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
Це ставить низку конкретних завдань, ви
(ȱɿ)
ɧɟɨɱɢɳɟɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɭɲɨɜɨɦɭ
рішення яких потребує застосування методів
ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɿ.
статистичного аналізу пропорційності. Серед
них основне місце належить завданню впоряд
1) ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɨ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
кування узгодженості розподілу таких показ
ɧɨɪɦɢ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;
ників, як: ресурси і результати діяльності
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ
2) ɫɭɤɭɩɧɿ ɞɨɯɨɞɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ;
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɪɿɜɧɹ
підприємств харчопродовольчого комплексу;
3) ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɰɿɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ;
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
чисельність населення і споживання окремих
4) ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɩɨɩɢɬɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
(ȱɫ)
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɪɟɝɿɨɧɭ;
продуктів; доходи населення та обсяг витрат
5) ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ
тощо. Об'єднувальною ознакою можуть бути
ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.
регіони, групи фізичних та юридичних осіб
тощо. При аналізі пропорційності важливе
місце належить порівнянню з певними крите
Рис. 2. Комплексна оцінка ефективності функціонування
ріями, які визначають якість розподілу.
регіонального ринку
Комплекс методів аналізу пропорцій
ності дає змогу визначити ступінь впливу окремих чин в тому, щоб з окремих явищ і фактів скласти картину їх
ників на розподіл результативної ознаки за допомогою внутрішньої взаємодії і напрямів розвитку.
коефіцієнтів концентрації, а частинні характеристики
Основними принципами, на яких базується прогно
розподілу — коефіцієнти локалізації — роль окремих зування регіонального споживчого ринку, є цілеспря
груп або одиниць розподілу у формуванні узагальнюю мованість, системність, наукова обгрунтованість, бага
чої міри концентрації.
торівневий опис, інформаційна єдність, адекватність
Динаміка цих характеристик розподілу дає змогу прогнозів об'єктивним закономірностям розвитку [4].
визначити тенденції розвитку пропорційності основних
Всі види прогнозування можна розглядати як доповнен
параметрів ринку продовольства під впливом розподі ня методів аналізу об'єктивних кон'юнктурних процесів до
лу окремих чинників і на цій основі обгрунтувати від загального дослідження тенденцій їх розвитку. Кон'юнктур
повідні управлінські рішення.
на інформація аналізується за допомогою методів загаль
Методи прогнозування можна класифікувати за сту носистемного аналізу, опрацювання рядів динаміки, еконо
пенем формалізації, загальним принципом дії, наявністю мікостатистичних методів [5]. Особливе місце серед них
і засобами одержання кон'юнктурнопрогнозної інфор займає кореляційнорегресійний аналіз. Розробляючи ме
мації. Перші з них застосовуються, коли неможливо вра тодологічні основи регіональних економічних досліджень,
хувати вплив чинників через значну складність об'єкта необхідно приділити увагу визначенню критеріїв оцінюван
прогнозування. Ці методи базуються на інформації, що ня достовірності результатів дослідження. Отримані резуль
отримана за оцінками спеціалістівекспертів. Формалізо тати дослідження (теорії, теоретичні побудови, концепції,
вані методи базуються на фактично наявній інформації прогнози, програми розвитку тощо) повинні мати певні
принципикритерії: предметність, повноту, несуперечність,
про об'єкт прогнозування і його попередній розвиток.
Крім того, методи прогнозування можна поділити на інтерпретованість, перевірюваність, достовірність.
У процесі обгрунтування управлінських рішень щодо
якісні і кількісні. Якісні методи засновуються на ло
гічному аналізі, що випливає із загальних закономірно розвитку ринку продовольства важливе місце належить
стей розвитку і мають на меті в загальній формі окрес порівнянню системи показників, які відображають стан
лити коло довгострокових проблем і розкрити можли взаємозв'язаних елементів відтворення, зокрема співвідно
вості його розширення. Кількісні, суто формальні мето шення виробництва і споживання окремих продуктів. Це
ди, складаються з математичного аналізу статистично завдання вирішується за допомогою балансового методу.
го матеріалу, що характеризує розвиток досліджувано
Ефективний розвиток ринку продовольства перед
го об'єкта прогнозування за певний період.
бачає багатоаспектну збалансованість, зокрема: між
Загалом методами прогнозування можна назвати су споживанням та виробництвом, між експортом та імпор
купність прийомів і оцінок, що дають можливість на ос том, між витратами й ефектом тощо. Разом з тим дисп
нові аналізу ретроспективних внутрішніх і зовнішніх взає ропорції між ринками та їхніми елементами можуть вик
мозв'язків, властивих досліджуваному об'єкту, а також ликати кризові ситуації, ускладнювати ринкові відноси
їхніх змін винести судження з певною ймовірністю, що ни та робити ринок недостатньо ефективним.
стосуються майбутнього розвитку цього об'єкта. Задача
Показники пропорційності ринку розширюють ха
прогнозування регіонального споживчого ринку полягає рактеристики ринкової ситуації, дозволяють визначи
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ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ

Ɏɟɪɦɟɪɫɶɤɿ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ

Ɉɫɨɛɢɫɬɿ
ɩɿɞɫɨɛɧɿ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ

ɟ ɫɬ
ȱ ɧɜ

ȼɟɥɢɤɨɬɨɜɚɪɧɿ
ɫɿɥɶɝɨɫɩɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

ȱɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
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Рис. 3. Блок/схема кластерного аналізу регіонального
ринку молока і молокопродуктів

ти тип ринку і виявити деякі структурні закономірності
його розвитку.
Вищезазначені показники дозволяють виконувати
сегментування ринку на основі кластерного аналізу,
який дозволяє розглядати достатньо великий обсяг
інформації і різко скорочувати великі масиви соціаль
ноекономічної інформації, робити їх компактними і на
очними. Використанню кластерного аналізу для класи
фікації соціальноекономічних об'єктів присвячено ряд
наукових публікацій Я.І. Єлейка, Р.Т. Грищук, Н.Ю. По
дольчака, А.О. Цапіна, Л. Антонюк, В. Сацик [8].
Кластерний аналіз — це багатомірна статистична
процедура, яка передбачає збір даних, що зберігають
інформацію про вибірку об'єктів, та упорядкування
об'єктів у порівняно однорідні групи. У маркетингу кла
стерний аналіз використовується для сегментування
ринку за групами споживачів, за параметрами продукції,
за основними конкурентами тощо.
Дослідження, які використовують кластерний
аналіз, характеризують п'ять основних кроків: 1. Відбір
вибірки для кластерного аналізу. 2. Визначення множи
ни ознак (кількісних, рангових, якісних), за якими про
водитиметься кластеризація. 3. Визначення відстані та
міри подібності між об'єктами. 4. Використання ієрар
хічної кластерпроцедури для створення груп подібних
об'єктів [8]. 5. Перевірка достовірності результатів кла
стерного аналізу. Існує багато способів розподілу су
купності об'єктів на кластери.
ВИСНОВКИ
В умовах глобалізації і посилення міжнародної кон
куренції розвиток економіки України стає все більш за
лежним від конкурентоспроможності кожного регіону.
Світовий досвід успішності функціонування регіональних
господарських систем доводить залежність їх результа
ту не лише від класичних факторів — ресурсного, про
сторового, технологічного, але і вдалого їх взаємопоєд
нання та взаємопроникнення, чого можна досягти лише
через кластерну модель галузевотериторіального роз
витку. Забезпечення комплексності у розвитку господар
ства регіонів є необхідною умовою підвищення його ефек
тивності та зростання рівня життя населення. Комп
лексність як внутрішнє явище господарства району забез
печується такими чинниками: поліпшення й удосконален
ня форм організації виробництва; взаємозумовлене і зба
лансоване зростання матеріального виробництва та га
лузей інфраструктури; раціоналізація внутрішньорайон
них і міжрегіональних економічних зв'язків; постійне
вдосконалення систем охорони природи і ефективне ви
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користання ресурсів. Особливе значення для подальшо
го розвитку має раціональне використання виробничих
потужностей переробних підприємств, концентрація ви
робничої сировини із зосередженням потужностей з
їхньої промислової переробки, впровадження комплек
сної переробки сировини, збільшення її частки на вироб
ництво сиру і сухих молочних продуктів, широке вико
ристання безвідходних технологій.
Комплексна оцінка ефективності функціонування
регіонального ринку продовольчих ресурсів визначаєть
ся в результаті інтегрального поєднання показників (рис.
2), сформованих на основі різних класифікаційних
підходів до критеріїв оцінки: соціальноекономічних
цінностей, якісних та кількісних параметрів, факторів
екстенсивного та інтенсивного розвитку за формулою:

ȱɤ

¦

ȱɜ  ȱ ɦ  ȱɿ  ȱɫ

ɿ 1

n

(1),

де Ік — інтеграційний параметр комплексності роз
витку ринку;
Ів — інтегральний коефіцієнт стану виробництва си
ровини;
Ім — інтегральний коефіцієнт стану молокоперероб
ної галузі;
Іі — інтегральний коефіцієнт інфраструктурного за
безпечення;
Іс — інтегральний коефіцієнт рівня споживання.
Заключним етапом комплексного дослідження доціль
но використати метод кластерного аналізу через групуван
ня оцінки рівня менеджменту окремих блоків регіональ
ного ринку продовольства та визначення на цій основі
інтегрального показника стану ринкової системи в ціло
му. Прикладом такого аналізу може бути блоксхема ана
лізу стану ринку молока і молокопродуктів (рис. 3).
Кінцева мета цього процесу — формування управ
лінських рішень, спрямованих на задоволення ринкових
потреб та створення конкурентноздатного сукупного
інноваційного продукту.
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