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IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES FISHING INDUSTRY
Під конкурентоспроможністю галузі пропонується розуміти: відображаючу специфіку конкретної галузі дина'
мічна властивість, яка грунтується на конкурентних перевагах складових її підприємств, регіону базування і галузе'
вих інститутів управління, що виражається в її здатності брати участь у конкурентній боротьбі з аналогічними галу'
зями інших регіонів. Таким чином, у рамках регіонально'галузевого підходу при оцінюванні конкурентоспромож'
ності між собою порівнюються галузі різних регіонів, а результуючим показником міжрегіональних порівнянь стає
частка галузі у валовому регіональному продукті.
In the field of competitiveness proposed to understand, reflecting the specificity of a particular industry dynamic
property, based on the competitive advantages of its constituent companies of the region and industry'based institutions
of governance, reflected in its ability to participate in the competition with similar industries in other regions. Thus, as
part of regional'sectoral approach in assessing the competitiveness of the industry compared with each other in different
regions and interregional comparisons resulting index is the share of industry in the gross regional product.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Завдання підвищення конкурентоспромож
ності різних економічних систем в якості пер
шочергових ставляться на різних рівнях — від
уряду до керівництва підприємств. Особливої
актуальності підвищення конкурентоспромож
ності національної економіки та її галузей на
буває в умовах вступу України до СОТ та ак
тивізації процесів глобалізації. Функціонуван
ня в рамках СОТ викличе загострення конку
рентної боротьби, пов'язане з переходом до
рівних конкурентних можливостей для вітчиз
няних і іноземних виробників. У цій ситуації
низька конкурентоспроможність галузей на
ціональної економіки і необхідність її підви
щення перетворюються з нагальної економіч
ної проблеми в обов'язкову умову їх виживан
ня.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема методологічних аспектів розвит
ку аграрної сфери та економічного розвитку
рибного господарства України розглядалася в
працях таких вітчизняних науковців: О.Е. Дов
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биш, В.К. Кисельов, О.М. Клименко, В.А. Корч
мит, В.Ф. Корельский, Л.С. Ладонько, Р.М. Скупсь
кий, І.Ю. Гришова, О.В. Митяй, Т.С. Шабатура,
О.О. Красноруцький, Л.М. Наумова, О.Б. На
умов, Т.М. Гнатьєва, Б.О. Язлюк, М.Ю. Щерба
та[1—15] та ін. Проте, недивлячись на те, що
проблеми розвитку рибного господарства є
предметом багатьох наукових досліджень, ба
гато питань залишаються невирішеними.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Завданням статті є розглянути основні ха
рактеристики підприємств у сфері рибної про
мисловості в Україні проаналізувати та оціни
ти їх конкурентні переваги.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Огляд сучасних українських та зарубіжних
робіт, присвячених проблемі підвищення кон
курентоспроможності, показав, що в даний час
триває процес становлення сталого понятійно
го апарату, розробки методичних підходів до
проведення оцінки конкурентоспроможності
економічних систем різного рівня і розвитку
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загальної методології дослідження конкурен
тоспроможності та її підвищення. При цьому
очевидною залишається необхідність глибоко
го наукового осмислення категорії "конкурен
тоспроможність" з урахуванням таких реалій,
як посилення міжнародної конкуренції, зрос
тання відкритості ринку для зарубіжних вироб
ників, зниження ступеня протекціонізму, які
супроводжують процес входження в СОТ [2].
Потреба розвитку теорії конкурентоспро
можності, стосовно мезорівня економіки, ви
значається зміною уявлень про галузь і регіон,
вже сформованих в економічній і політичній
практиці України, але поки ще не знайшовших
адекватного відображення в науковій еко
номічній літературі. В даний час зростає само
стійність українських регіонів, їх незалежність
від центру, в основі якої лежить регіональний
галузевий комплекс, який виступає гарантом
фінансової незалежності, що забезпечує рівень
наповнення регіонального бюджету. Підвищен
ня конкурентоспроможності регіональних га
лузей стає найважливішою передумовою підви
щення конкурентоспроможності регіону, в ці
лому.
Системний розгляд різних аспектів аналізу,
оцінки та підвищення конкурентоспромож
ності особливо актуальний в тих галузях, які
безпосередньо конкурують із зарубіжними ви
робниками і на які вступ України до СОТ
відіб'ється в першу чергу. До числа таких галу
зей відноситься і рибна галузь промисловості.
Незважаючи на те, що відбулися в дев'я
ності роки минулого століття негативні зміни
в рибному господарстві, Україна входить до
числа великих рибопромислових держав, що
визначають стратегію розвитку рибальства в
АзовоЧорноморському басейні. Успішне фун
кціонування рибної галузі необхідне для забез
печення економічної та продовольчої безпеки
України, закріплення її геополітичній присут
ності на територіях Чорноморського макроре
гіону.
Особливе значення рибна галузь має для
регіонів, де рибогосподарські підприємства є
містоутворюючими, а рибний промисел — од
ним з джерел забезпечення життєдіяльності
населення.
З початку 90их років минулого століття
рибна галузь України перебувала в стані затяж
ної кризи. Загальний вилов водних біоресурсів
(ВБР) досяг найнижчої точки падіння показ
ників діяльності галузі. Виробництво харчової
рибної продукції за той же період знизилося
на 24%, при одночасній зміні структури про
дукції, що випускається в сторону зниження
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рівня її переробки. Середньодушове споживан
ня риби скоротилося з 20,3 кг / рік у 1990 році
до 12 кг в 2014 р. [4].
В останні кілька років в області видобутку і
переробки водних біоресурсів не вирішено клю
чові проблеми, пов'язані з необхідністю забез
печення галузевої конкурентоспроможності,
як найважливішої умови нормального функ
ціонування галузі в ситуації гострої конкурен
тної боротьби, яка посилюється при членстві
України в СОТ. Зростає значимість регіональ
ного рівня дослідження галузевих проблем,
необхідного для уточнення і конкретизації
цілей і завдань, поставлених на національному
рівні. Для вирішення цієї проблеми необхідна
розробка спеціального інструментарію і орга
нізаційнометодичного забезпечення регіо
нальногалузевого конкурентного розвитку.
У вивченні конкурентоспроможності на ме
зорівні економіки існують два окремих напрям
ки — в одному об'єктом дослідження є галузь,
в іншому — регіон. У рамках кожного напрям
ку фахівцями розроблені свої заходи щодо ви
рішення проблеми підвищення конкурентосп
роможності. Звісно ж, що на сучасному етапі
розвитку теорії конкурентоспроможності до
цільно в якості суб'єкта мезорівневої конкурен
тоспроможності розглядати регіональну га
лузь, тобто галузь, що функціонує в певних
регіональних умовах.
Традиційно галузь трактується як частина
народного господарства країни, що відріз
няється виглядом вигоовленої продукції, пред
метом і знаряддям праці, технологією і органі
зацією виробництва. Однак в даний час таке
уявлення про галузь змінюється у зв'язку зі змі
ною теоретичних і практичних підходів до понят
тя "регіон". В адміністративноплановій еко
номічній системі окремий регіон більшою
мірою розглядався як частина національної
економіки і в меншій мірі — як регіональний
господарський комплекс. Економіка регіону
формувалася на основі єдиного державного
плану і носила підлеглий характер по відношен
ню до економіки країни [9].
В останні роки регіональна економічна по
літика орієнтована на забезпечення госпо
дарської самостійності регіонів, в основі якої
лежить регіональний господарський комплекс,
у цілому, і, в першу чергу, галузі спеціалізації.
У зв'язку з цим, у регіональних економічних
дослідженнях починає формуватися нове для
вітчизняної економічної думки поняття — ре
гіональна галузь.
Регіональна галузь має відмінні від національ
ної галузі ознаки, пов'язані не тільки з масш
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Рис. 1. Концептуальна модель дослідження і підвищення конкурентоспроможності галузі

табом виробничої діяльності, але також і з тим,
що вона об'єктивно залежить від регіону базу
вання, який формує умови її функціонування
такі, як природнокліматичні умови, відда
леність від місць збуту продукції, наявність і
вартість трудових ресурсів і їх кваліфікація,
соціальна і виробнича інфраструктура. Ці вла
стивості унікальні для кожного окремо взято
го регіону. Крім цього, регіон є складовою час
тиною зовнішнього середовища галузі. Дії рег
іональної влади щодо галузі можуть носити
пасивний характер, а можуть створювати спри
ятливі умови для її функціонування, через ре
алізацію цільових галузевих програм або опо
середковано через спільні програми розвитку
території. Неможливо розглядати галузь поза
зв'язком з її регіональним середовищем, у той
же час, галузевий комплекс є найважливішою
характеристикою регіону [7].
Під регіональної галуззю слід розуміти те
риторіально локалізовану сукупність підпри
ємств, для яких властиві спільність продукції,
що випускається, технологій виробництва, ос
новних фондів і професійних навичок працю
ючих, а також наявність регіональних органів
управління, при цьому перераховані ознаки
визначаються не тільки галузевою належністю,
а й регіоном розміщення, що надає галузі уні
кальний характер.
В основі конкурентоспроможності галузі
лежать галузеві конкурентні переваги. Вони
володіють певними особливостями, які випли
вають з характеристики галузі як суб'єкта мезо
економіки: конкурентні переваги галузі об'єд
нують у собі всі переваги фірм, регіону і зовні
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шнього макроекономічного середовища, тобто
носять системний характер, а також завдяки
взаємному впливу, підсилюють один одного.
Пропонується їх традиційну класифікацію роз
ширити, додавши виділення універсальних кон
курентних переваг, які характеризують будь
яку галузь, і специфічних конкурентних пере
ваг, що характеризують особливості госпо
дарської діяльності окремої галузі. Універ
сальні конкурентні переваги створюються на
мікро, мезо і макрорівнях, специфічні — в
основному, формуються самою галуззю і ре
гіоном, тобто є продуктом мезорівня економі
ки. У той же час саме підвищення специфічних
конкурентних переваг лежить у сфері прямих
інтересів галузі [10].
Під конкурентоспроможністю галузі про
понується розуміти: відображаючу специфіку
конкретної галузі динамічна властивість, яка
грунтується на конкурентних перевагах скла
дових її підприємств, регіону базування і галу
зевих інститутів управління, що виражається в
її здатності брати участь у конкурентній бо
ротьбі з аналогічними галузями інших регіонів.
Таким чином, у рамках регіональногалузево
го підходу при оцінюванні конкурентоспро
можності між собою порівнюються галузі
різних регіонів, а результуючим показником
міжрегіональних порівнянь стає частка галузі
у валовому регіональному продукті.
Вибір даних положень обумовлений необ
хідністю системного розгляду різних аспектів
механізму оцінки та підвищення галузевої кон
курентоспроможності, а також специфікою
рибної галузі (рис. 1).
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Рис. 2. Рибна галузь як соціально7еколого7економічна система

Подруге, концепція життєвого циклу доз
воляє уточнити заходи стратегічного впливу з
метою підвищення конкурентоспроможності
галузі, які розрізняються на різних фазах цик
лу.
Потретє, модель життєвого циклу передба
чає можливість розгалуження траєкторії роз
витку галузі на альтернативні складові. Таким
чином, важливим завданням дослідження жит
тєвого циклу стає визначення періоду, в якому
з'являються альтернативні напрями її розвитку,
та вибір найкращої з можливих альтернатив.
Рибна галузь регіону — виключно складний
сектор регіональної економіки. Вона являє со
бою систему, де тісно взаємодіє безліч різних
підсистем з динамічно змінюваними змінними.
Умовно рибну галузь можна розділити на
економічну, екологічну та соціальну підсисте
ми (рис. 2). Всі підсистеми рибної галузі знахо
дяться в тісному взаємозв'язку і взаємозалеж
ності. При визначенні методів підвищення кон
курентоспроможності галузі через впрова
дження інновацій необхідно передбачити інно
ваційні зміни в кожній із зазначених підсистем.
Регіональногалузевий потенціал розвитку
має вирішальне значення для підвищення кон
курентоспроможності регіональної галузі.
Поточний аналіз галузі повинен доповнювати
ся пошуком і оцінкою резервів зростання кон
курентоспроможності, в тому числі що випли
вають із регіональних умов її функціонування,
наявність і стан яких будуть визначати перспек
тиви її розвитку.
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Під регіональногалузевим потенціалом
розвитку розуміється сукупність потенційних
можливостей використання і нарощування на
основі інновацій регіональних ресурсів еконо
мічного, соціального та екологічного розвит
ку галузі, що забезпечують умови зростання її
конкурентоспроможності [5].
Регіональна складова потенціалу розвитку
буде складатися з конкурентних переваг і слаб
костей, які формуються регіоном, але надають
безпосередній вплив на всі підсистеми галузі:
географічне положення, природнокліматичні
умови, розвиненість соціальної і виробничої
інфраструктури, стан регіональних ресурсних
і товарних ринків і т.п.
Необхідність збереження регулюючої ролі
держави в розвитку і підвищенні конкуренто
спроможності рибної галузі визначається на
ступними обставинами.
— Саме держава є власником водних біоре
сурсів. Тому вона визначає правила гри при
розподілі прав на видобуток ВБР між конкрет
ними видобувними компаніями.
— Наукові дослідження, що здійснюються
в галузі, визначаються державним замовлен
ням.
— Рибна галузь виконує важливу соціаль
ну функцію — забезпечення населення продо
вольством, а рішення проблеми продовольчої
безпеки — сфера соціальної політики держа
ви.
— Зруйнована за роки реформ господарсь
ка система рибної галузі вимагає на відновлен
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ня величезних фінансових вливань, які не під
силу приватному бізнесу.
При розробці заходів підвищення конку
рентоспроможності найважливішою пробле
мою є застосування такого механізму взаємодії
галузі і держави, який дозволяв би підтриму
вати баланс приватних і громадських інтересів
на основі використання заходів, що відповіда
ють вимогам ринкової економіки та врахову
ють специфіку галузі.
Обгрунтування конкретних напрямків під
вищення конкурентоспроможності рибної галузі
має здійснюватися з використанням механізмів
стратегічного планування. Стратегія підвищення
конкурентоспроможності рибної галузі повинна
відображати напрямки конкурентного розвитку
галузі на середньострокову і довгострокову пер
спективу. У ній повинні визначатися цілі і механіз
ми їх досягнення з урахуванням місця і ролі риб
ної галузі в міжрегіональному та міжнародному
поділі праці, а також регіональної специфіки,
здійснюється оцінка конкурентних переваг галузі,
пропонуються сценарні варіанти підвищення кон
курентоспроможності та набір конкретних дій з
урахуванням факторних умов і обмежень [8].
ВИСНОВКИ

Регіональногалузевий потенціал розвитку
має вирішальне значення для підвищення кон
курентоспроможності регіональної галузі.
Поточний аналіз галузі повинен доповнювати
ся пошуком і оцінкою резервів зростання кон
курентоспроможності, в тому числі що випли
вають із регіональних умов її функціонування,
наявність і стан яких будуть визначати перспек
тиви її розвитку.
Обгрунтування конкретних напрямів підви
щення конкурентоспроможності рибної галузі
має здійснюватися з використанням механізмів
стратегічного планування. Стратегія підвищен
ня конкурентоспроможності рибної галузі по
винна відображати напрямки конкурентного
розвитку галузі на середньострокову і довгос
трокову перспективу. У ній повинні визначати
ся цілі і механізми їх досягнення з урахуван
ням місця і ролі рибної галузі в міжрегіональ
ному та міжнародному поділі праці, а також ре
гіональної специфіки, здійснюється оцінка
конкурентних переваг галузі, пропонуються
сценарні варіанти підвищення конкурентоспро
можності та набір конкретних дій з урахуван
ням факторних умов і обмежень.
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