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ВСТУП
В даний час інвестиційна політика на регіональному

рівні управління знаходиться в стадії становлення. На
сучасному етапі реформування національної економі)
ки в галузі удосконалювання інвестиційної сфери необ)
хідно визначити конкретні регіональні інвестиційні пріо)
ритети; проводити постійний моніторинг фінансового
становища продовольчих ринків регіонів для уточнен)
ня реальних можливостей їх самофінансування; забез)
печити сполучення галузевого і регіонального підходів
при розподілі засобів державного бюджету; проводи)
ти більш повний облік регіональних особливостей при
проведенні ринкових реформ, що справляють вплив на
інвестиційний процес; здійснювати заходи щодо ство)
рення рівних для всіх регіонів умов формування і вико)
ристання місцевих продовольчих ресурсів.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити характер інноваційних і інвестиційних

процесів у регіоні на основі врахування впливу конку)
рентних факторів, що визначають успішний вихід на
світовий ринок;

— розробити стратегії інноваційного розвитку ре)
гіональних ринків.

РЕЗУЛЬТАТИ
У наборі методологічного інструментарію підвищен)

ня продовольчої конкурентоздатності регіонів важли)
во визначити сутність інвестиційної політики. Вона являє
собою складову частину економічної політики, що про)
водиться державою і підприємствами у вигляді встанов)
лення структури і масштабів інвестицій в продовольчу
сферу, напрямків їх використання, джерел одержання
з урахуванням необхідності відновлення засобів і підви)
щення їх технічного рівня. У вітчизняній економічній
науці методологія дослідження інвестиційного процесу
як одного зі способів розвитку конкурентоздатності
продовольчого ринку регіону відноситься до числа
складних, тому що в її основу покладена багатокритер)
іальна оцінка цілого ряду факторів і тенденцій, які час)
то мають різне спрямування. Сутність факторного підхо)
ду до аналізу рівня конкурентоспроможності регіональ)
ного продовольчого ринку, розробленого вченими
Інституту економіки НАН України, грунтується на наборі
факторів — ресурсів, що об'єктивно впливають на інве)
стиційний клімат регіону в цілому.

До переваг факторного підходу оцінки інвестицій)
ного клімату (привабливості) регіону в цілому та продо)
вольчого ринку зокрема, на наш погляд, відносяться
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облік багатьох факторів, можливість широкого викори)
стання статистичних даних, що зменшують суб'єктивізм
експертних оцінок; можливість забезпечення макси)
мально ефективного використання всіх джерел інвес)
тицій, зв'язок інвестиційного клімату регіону з умовами
діяльності інвестора.

Інвестиційний клімат продовольчого ринку регіону
представляється як комплексна система, яка складаєть)
ся з двох підсистем: інвестиційного потенціалу вироб)
ництва продовольчих товарів регіону й інвестиційного
ризику. За спільністю ознак фактори, що характеризу)
ють ту чи іншу складову інвестиційного потенціалу ре)
гіону (ресурсну, виробничу, споживчу, інфраструктурну,
інноваційну, трудову, інституційну, фінансову), доціль)
но об'єднати в кілька груп.

Стосовно до регіону виділяються такі види ризиків:
політичний, залежний від непередбачених наслідків про)
веденої регіональними лідерами і їх оточенням політи)
ки, від політичної поляризації населення регіону, виник)
нення конфліктних ситуацій з веденням воєнних дій;
економічний, пов'язаний з динамікою економічних про)
цесів у регіоні; соціальний, що характеризує рівень со)
ціальної напруженості в регіоні; кримінальний, обумов)
лений динамікою і структурою злочинності в регіоні, і,
насамперед злочинності у сфері економіки; екологіч)
ний, що розраховується за рівнем екологічної безпеки
регіону; фінансовий, що відображає напруженість (де)
фіцитність) регіонального бюджету, сукупні фінансові
результати діяльності господарських суб'єктів регіону;
законодавчий, що характеризує сукупність правових
норм, які регулюють економічні відносини на території
регіону (місцеві податки, пільги, обмеження).

В Україні достатня висока мобільність інвестицій)
них процесів, коли неможливо тривалий час виявити
стабільність інвестицій в одні і ті ж самі регіони. Висока
мобільність пояснюється значною незбалансованістю
регіонів за рівнем ризику. Стаючи лідером інвестицій)
них регіональних процесів, кожний з регіонів виділяє
безліч власних проблем [1, с. 23].

На нашу думку, інвестиційна привабливість (інвестиц)
ійний клімат) регіону — явище динамічне. Найбільш прий)
нятним є підхід до цього явища на базі ризиків регіону.

Основним напрямом регіональної економічної по)
літики повинно стати виявлення і пріоритетне інвесту)
вання економіки регіонів — "полюсів зростання". Од)
нак інтереси регіональної влади і зовнішніх інвесторів
часто не збігаються. Спрощуючи проблему, можна ска)
зати, що влада зацікавлена в залученні якомога більшо)
го обсягу зовнішніх, насамперед іноземних інвестицій.
Тоді як інвестора цікавить, наскільки вагомим може бути
вкладення засобів (ємність або потенціал інвестування)
і наскільки воно ризиковано (ризик інвестування).

Регіональні інвестиційні ризики кореспондуються з
тим, які взаємини встановлюються між регіоном і цент)
ром. Тому найбільше явно проглядаються такі причини
регіональних інвестиційних ризиків: бюджетні взаємодії
регіон)держава; зміна законодавства й особливо подат)
кового законодавства, що може істотно змінити інвести)
ційну привабливість того або іншого регіону і підсилити
інвестиційні ризики; динаміка інфляції в країні; зміна ва)
лютного законодавства і валютного курсу і т.д. [2, с. 59].

Від усього названого залежать проектні ризики ре)
гіону, їх забезпеченість засобами. Крім того, інвес)
тиційні ризики регіону пов'язані зі зміною ринкової си)
туації як усередині регіону, так і на міжрегіональному
рівні. Не менше значення у формуванні регіональних

інвестиційних ризиків грає технічний рівень виробницт)
ва регіону в цілому і галузі, що претендує на приплив
інвестицій.

Ми вважаємо, що інвестиційний ризик повинен роз)
раховуватися по регіонах. Однак такі розрахунки поки
робляться досить вибірково і не стали звичайною прак)
тикою управління конкурентоздатністю регіону.

В даний час в Україні інвестиційний клімат є дуже
диференційованим по регіонах. Для іноземних інвес)
торів позитивними є такі позиції вітчизняного господа)
рювання: великі масштаби ринку України, слабке освоє)
ння цього ринку, значні сировинні можливості країни,
можливість одержати велику норму прибутку на інвес)
тиції. Однак соціально)політична нестабільність країни
і регіонів, слабкий ступінь страхування інвестицій, ко)
румпованість управління, нерозвиненість інфраструкту)
ри знижують привабливість регіонів України для інвес)
тицій.

Деякий розвиток інвестиції одержують тільки за
рахунок підприємств, за рахунок використання приват)
ного капіталу. Оскільки конкурентоздатність продо)
вольчого комплексу регіону вимагає підвищення, доц)
ільно залучати до організації цього процесу не тільки
засоби обласного бюджету, але й стимулювати активну
участь приватного капіталу в інвестиційних процесах
продовольчого комплексу області.

Розвиток конкурентоздатності продовольчого ком)
плексу регіону залежить від складної системи взаємо)
залежних факторів, серед яких територіальне розташу)
вання і висококваліфікований персонал грають важли)
ву, але не виняткову роль. Крім того, ні галузева струк)
тура, ні наявність нових високотехнологічних галузей не
визначають повною мірою економічне зростання регі)
ону. Новим інструментом підвищення динамічного роз)
витку продовольчого комплексу регіону є формування
продовольчих або агропромислових кластерів — ком)
плексів підприємств (продовольчих та сільськогоспо)
дарських компаній, дослідницьких центрів, наукових
установ), органів регіонального управління, профспілок
організацій на базі територіальної концентрації мереж
спеціалізованих постачальників, основних виробників,
переробників сільськогосподарської продукції і спожи)
вачів, пов'язаних технологічним ланцюжком. Ці комп)
лекси виступають альтернативою секторальному (галу)
зевому) підходу [3, с. 102].

Високу конкурентоздатність і стабільне економічне
зростання насамперед визначають фактори, що стиму)
люють поширення нових технологій, визначають харак)
тер і структуру взаємодії науки, освіти, фінансування,
державної політики і промисловості. Найбільш життєз)
датні кластери інноваційної активності формуються на
основі диверсифікованості міжсекторальних (міжгалузе)
вих) зв'язків. Значна кількість різних джерел технологіч)
них знань і зв'язків полегшує комбінацію факторів вироб)
ництва і стає передумовою будь)якої інновації [4, с. 67].

Аналіз інноваційних і інвестиційних стратегій під)
приємств продовольчого комплексу свідчить про на)
явність небезпечних тенденцій. Більшість українських
менеджерів (у тому числі працюючих у регіональних
органах влади) починають реагувати і діяти тільки в тому
випадку, коли проблеми, які потрібно вирішувати, вже
виникли. Якщо менеджери намагаються тільки реагува)
ти на те що відбулося, то постійно відстають, і регіо)
нальний продовольчий комплекс втрачає конкурентоз)
датність, система безпеки слабшає. Якщо вони почина)
ють діяти заздалегідь, до того, як щось відбувається,
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тобто відповідно до науково об)
грунтованих прогнозних сценаріїв,
регіон випереджає конкуруючі ре)
гіони.

Будь)яка стратегія розвитку
регіону розробляється в часі. У
результаті узагальнення даних про
інноваційні й інвестиційні процеси
в продовольчому комплексі регіо)
ну нами виділені п'ять стратегій
інноваційного регіонального мар)
кетингу (ІРМ).

Стратегія зростання передба)
чає, що у продовольчому комп)
лексі регіону відбувається полі)
пшення роботи відразу по декіль)
кох напрямках. Усі зусилля спря)
мовані на поліпшення виконання
операцій, на пошук нових спо)
собів. Виявляються недоліки фун)
кціонування окремих компонентів
регіону або суб'єктів і зусилля на)
правляються на їх усунення. У ре)
зультаті регіон починає функціо)
нувати більш ефективно. На жаль,
часто рішення приймаються пост)
фактум, коли події уже відбулися.

Використовуючи цю страте)
гію, менеджери прагнуть удоско)
налювати те, що погано працює.
Удосконалюються одні операції,
але при цьому менше уваги звер)
тається на інші. Розвиваються
тільки вузькі місця. У результаті
цих дій ті операції, що ігнорують)
ся, починають гальмувати процес
розвитку комплексу в цілому [5,
с. 54].

Основний компроміс, що вини)
кає в цій стратегії, — як поєднати інтереси різних суб'єктів
регіонального продовольчого комплексу в рамках одно)
го компонента. Наприклад, для ефективного розвитку ком)
плексу важливі розвиток і товарних, і інфраструктурних
галузей. У рамках першої стратегії компроміс знайти прак)
тично неможливо. Стратегії охоплюють усі компоненти
регіону (табл. 1).

Від деяких недоліків цієї стратегії дозволяє позбу)
тися стратегія орієнтації на результат (СОР), що припус)
кає розбивку серйозної проблеми на окремі частини,
мінімізацію й аналіз елементів. Використовуючи цю
стратегію, ми можемо одержати тільки незначні резуль)
тати. Спроби швидкого виправлення ситуації приводять
до невдачі. Одна з причин, що це зумовлює, — пріори)
тетність особистих цілей у порівнянні з цілями комплексу
або його суб'єкта. Недолік стратегії — незв'язаність між
собою окремих результатів.

Основний компроміс, якого потрібно досягти, —
визначення пріоритетності компонентів і функцій регі)
онального продовольчого комплексу. Виникає питання
щодо ранжування важливості того або іншого компо)
нента в комплексі. Колишній компроміс між суб'єктами
компонента комплексу вирішується легше, оскільки ак)
цент переноситься на пріоритетність самих його компо)
нентів. Приклади заходів такої стратегії для продоволь)
чого комплексу регіону наведені в табл. 2.

Деяких недоліків цієї стратегії дозволяє уникнути

стратегія ступеня прогресу результатів (СПР) (табл. 3),
що пов'язана із сучасними вимогами ринку і дозволяє
оцінити отриманий результат. Весь комплекс пов'яза)
ний системою загальних результатів. Результати робо)
ти одних компонентів розглядаються з позицій їх впли)
ву на функціонування інших компонентів. Результати
фіксуються на поточний момент.

Крім оцінки внутрішніх результатів роботи компо)
нентів, у систему включаються зовнішні результати, тоб)
то результати міжгалузевого зв'язку. СПР припускає
пріоритетність зовнішніх результатів, досягнутих комп)
лексом стосовно внутрішніх, тобто до розвитку компо)
нентів самого комплексу. Головним орієнтиром є ре)
зультат міжгалузевих зв'язків. Робота окремих компо)
нентів розглядається з позиції цього головного резуль)
тату. Найбільш типовий результат, якого намагається
досягти майже кожен господарський комплекс, в тому
числі і продовольчий, — прагнення зайняти якомога
більшу частку регіонального ринку. Ціль цього процесу
залишається незрозумілою. Короткостроковий підхід
захоплення ринку завдає величезної шкоди довгостро)
ковим перспективам, наприклад підвищенню якості об)
слуговування або відновленню асортименту.

Основний компроміс, якого потрібно досягти, —
визначення переважної орієнтації: усередину комплек)
су або назовні — на міжрегіональний ринок, на спожи)
вача. Колишній компроміс — пріоритетність компо)
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Таблиця 1. Переваги і недоліки стратегії зростання
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Таблиця 2. Переваги і недоліки стратегії орієнтації на результат

     
       

 
  

  
 

 
  

  

 
  

 
    

 
   
   

  
 
 

Таблиця 3. Переваги і недоліки стратегії прогресу результатів
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нентів — пом'якшується, оскільки в рамках цієї стра)
тегії існує загальний результат для всього комплексу в
цілому.

Потрібно оцінити внесок кожного компонента або
функції в загальний результат. Часто як результат роз)
глядається копіювання чужого успішного досвіду, що
приводить до розмивання позиціювання в міжгалузево)
му комплексі на основі розходжень. Високий рівень
конкурентоздатності формується на основі унікальної
відмінності регіонального продовольчого комплексу від
таких же комплексів в регіонах)конкурентах. Споживачі
і постачальники повинні розрізняти регіони між собою.

Для оцінки якості отриманого результату необхід)
но прогнозувати майбутнє і вміти ставити перспективні
цілі. Їх допомагає визначити стратегія управління за
цілями (СУЦ), що пов'язує теперішній стан в комплексі
та його майбутнє. У масштабі всього продовольчого
комплексу регіону вибудовується система цілей, що
пов'язує один з одним усі компоненти.

Виходячи з загальної мети, визначаються цілі для
окремих компонентів або функцій. Недолік стратегії в
тому, що поставлені перед комплексом цілі можуть бути
відірвані від моделі розвитку комплексу, яким він по)
винний бути в майбутньому, моделі міжгалузевих
зв'язків і стану всього зовнішнього середовища; тобто
існують цілі, але вони не вписані в модель майбутнього
стану продовольчого комплексу. Ціль може бути свідо)
мо поставлена недосяжна і демотивуюча.

Основним компромісом стратегії є ранжування цілей
комплексу за пріоритетністю. Воно здійснюється на
основі цілей, що ставляться перед окремими компонен)
тами продовольчого комплексу. Колишні компроміси,
що були в трьох попередніх стратегіях, у цій стратегії
вирішуються легко (табл. 4).

Для постановки реальних цілей потрібно спочатку
бачити майбутнє, а потім визначати цілі. Для цього ви)
користовується стратегія побудови моделей (СПМ), по)
в'язана з майбутнім. Синтезується якась ідея, що може
принести успіх комплексу в майбутньому, моделюється
зовнішнє оточення, яким воно буде в майбутньому, і бу)
дується модель розвитку комплексу, що буде успішно
функціонувати в новій ситуації. СПМ є найбільш ризи)
кованою з усіх п'яти стратегій, але вона дає найбільш
повне уявлення про можливості успіху в конкурентній

боротьбі. Головним завданням
побудувати модель майбутнього
комплексу, модель майбутнього
ринку. Необхідно чітко сформу)
лювати, що саме регіональний
продовольчий комплекс може
запропонувати майбутньому рин)
кові. Основним компромісом
стратегії є концентрація або ди)
версифікованість; чи буде пропо)
нуватися вузький асортимент то)
варів вузькому колу споживачів
або різноманітний асортимент
широкому колу споживачів.

У менеджерів може бути
кілька моделей майбутнього і по)
трібно знайти компроміс між
ними. СПМ припускає пошук но)
вих унікальних позицій на ринку.
Тільки це може активізувати існу)
ючих клієнтів і залучити нових
(табл. 5).

Перші три стратегії припускають тактичні інновації
і допомагають лише незначно підвисити рівень конку)
рентоспроможності продовольчого комплексу. Дві ос)
танні стратегії гарантують отримання комплексом явні
конкурентні переваги. Вони допомагають додати стра)
тегії розвитку регіонального продовольчого комплек)
су унікальність, зайняти вигідні стратегічні позиції в
міжгалузевому комплексі, значно зміцнивши тим самим
його економічну базу і підвищивши конкурентноз)
датність.

ВИСНОВКИ
У результаті узагальнення даних про інноваційні й

інвестиційні процеси в продовольчому комплексі регіо)
ну нами виділено п'ять стратегій інноваційного регіо)
нального маркетингу (ІРМ), які враховують минулий
досвід, закономірності сучасного етапу функціонуван)
ня продовольчого комплексу та тенденції його розвит)
ку на перспективу. Розроблені стратегії мають певні
переваги і недоліки, проте дозволяють з достатнім сту)
пенем точності передбачити процеси, що відбуватимуть)
ся в продовольчому комплексі та наростити його кон)
курентоздатність.
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Таблиця 4. Переваги і недоліки стратегії управління за цілями

    
  

 
   

 

  
 

    
 

     
   

  
 

Таблиця 5. Переваги і недоліки стратегії побудови моделей


