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Дослiдження конкуренцiТ у гатrузi та i:i конtсур.п"о.проrЪЫiоть потрiбно розглядати залежuо вiд
пtдходу до вlхзшаченнra кrаlryзi> як еконоl,tiчнот kaTempi'i - неокпаеlдtного
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пIдхOди до дослIджЕншI конкrrрЕнцIi
В АГРАРНОМУ CEKTOPI ЕКОНОМКИ

У еmаmmi пасmавлено 3а меmу ро3елянуrпа пiОхоdц ао dомlduсення вмузевоt конtуренцif tпа вuявumч rпi,
якi можна вuкорцсmаmu в аzрарному секmорi економiкч 0ля Оаслidtкенхя внуmрiurньосекйiральноt ханкуренцt'", i
межаХ провеёенааО OомiOэкеннЯ роикрumО суmнiсmЬ первuнкltх mа сучаснuх nidxodfв 0а dаеiiаження конrvренцii'у
еалузях eKoHoMiKu mа puHKtB" BtlяB,tteHo, а4о вuкорuсmqння су4аснuх пl}хсlОiв dа dослi\ження конIуренцtt е 0оцМьнuм
il акmуальнuм в аерорнолу секmорi eKaHaMiKu,
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АРРR.ОЛСНЕS ТО RESEARCH СОМРЕТIТIОNIIЧ ТНЕ ЛGRIСULТURАL ýECTOR ОF ЕСОNОМY
The articlB is to ехаm!пе approaches to stuity iпduýtly competitic)n апd ideпtifu those that are usеd iп the agricultural sector ofесопоmу for iпvestlgation af iпtеrааI competltion Literaarre oj есопimiс сапtаlпý а vartety af methadological approiches to tte sпdу i1competitioп iп аrеqs апd sectarc of всопоmу. Scieпti|ic cppryaches to йе study of competittin iп the agricuitural sЬZtоr аrе uпдеrdечефеi,

Iп йе sfttdy of соrпреtiýоП iп creag s1ctorý апd пзgrkев iп есопоmiсs abiпgibiii наrчаrd апd Chicago sсhоаl af есопаmiс. trп а studycandlrcted еýsепсе af primitive апd mоdеrп approaches to the stuф af co*pehýon iп industrlцý ооа *пrъi, iitng mаdеrп cppraaches tothe ýaldy of саmреt!ýап is appropriate ls rеIеvапt iп йе agricatпril secior of есопоmу,кеуwаrdst соmреtitiап, iсапаmiс secfur, паrkеьаýrаriап sёсtоl,

Постановка проблеми. Вiломrй на сьоrоднi ко}IIIJIекс наукоЕffх розробок, кOнцепцiй, пiдцодiв,
методiВ i методиr< зЕачнО сприJIе дослiдженнЮ конкурекцiТ в рiзних гшryзях, сектOрах економiки Ъ* р**Ь,однак дослiДженЕ,I конку-ренцi'i в аграрнOмУ ceKTopi е*ономiкИ ,rоrребуе подальйиХ дослiджень r rr"""iнапряrлi. Разом iЗ Iшv{ внникае необхiднiсть у Ъдосконаленнi вiдойюr методiв i розробленпi *о*Й
практичнкr{ пiдtсдiв, спрямоtsаЕIих на забезпечфнюI високого рьня конкуректоýпроможъостi аграрного
сектора у ксrrгекстi розвитку ринковш( вiдносин i з урахуваlшrям трансформацiйшл< сйадностей у ньому.

АНаЛiЗ ОеТаrrНiХ ДОСЛiДЖенЬ i публiкацiЙ. Теоретичним i-фиклалнrп*л ,rЙ*н*, дослiддсеннякоккуренцii у г&лузях, cekTopil( екожомiки значна 1rва.а .rрьiлеýа у rФацях такlл* зарубiжнlж i вiтчизнянлuс
вчgню(, як У,Баумоль,,Щ.Бейн, А.Брандэрбурrер, А.,Щиксиц-Л.Ъвчук, Р.Кей,,Щ.Кларк, Р,Коуз,
Y.ЧЧУ, А. IvlаРШал, Е. Мейсон, В. МЬседь-Веселяк, А. iъdокifi, ffi, мур, д, fr"р;;--}J. пЙ;;
Щхt. Робiнсон, ý. Стiглер, о. Уiльямеон, О. Ульянченко та iHxшi,

постgновка завдання. MeToto роботи е аналiз iсну.rочих на}oових пiдходь до дослi^Iгкенняконкуренцiiу гаIýЕякi секторil{ економiки та обцруriryвurшr",Ы, якi можна викOристати Ь u.pupro*y ceKTopi
економiки у ýучасних умовах госпФдstрюванIUL

виклад оеновного матерiалу дослiдlкення. У Господарсько}rу кодексi Укратни зазначен0, щогапуТ * це сукупНiсть,усiХ виробничIФ( одиниць, якi здiйсtшоютi n*pe"**ro однаковi або подiбнi види
виробнrчоi дiяrrьностi [1]. Однаковi чи подiбнi види екOномiчноi дiяльносti визначшотьýя за дOпомогок}ккласифiкатора видiв економiчноi дiяльность>. У результатi статистлпнlж класи4йчйн 

""д" 
еконоh{iчнот

дiя:lьностi можý{l об'еднати у сёктори, галузi та пiдrапузi, а iх коrrкурентоспроможнiсть буле вшlначатися
конкурентоспроможнiстlо ycix вирO6кичLrх одиниIlь вIlзн8ч8ного груrуваЕIя"

бплuрlrtg lUвуйаЁGl {J

iнстиryцiона,тьногФ.
згiдtlо з неOкласичнfiм лiдходом, конкурентоспромо:кнiсть га.тryзiо пiдгагryзi, сектора

визначатиметься конкуРентоспромоЖнiспо йогО скпадовш( еле*rентiв, оскiлькИ гагузь - це суlсупнiЙ
органiзацiйШо однаковI.D( пiдприемспl, якi виробляють цекти.Iну продУкцiю, застосовують ощrаковi

Вiснuк Х-l+ельнuцькоеа нацiанмьноеа унiверсumеmу, Ne6, zo i s бz зо1 205



Есопаmiс sciences IýSN 2307-5740

техяолоriчнi процеси i коЁкрують на ocHoBi цiни. КоrкурентФýпроможнiсть ш}арного секгора економiки
визначасться конкуроЕгосrrроможнiсть йоrо скпадовI*(:, пiдсекгора пiдприемсrъ та ilцивiдуашьного
пiлсектора.

Iнотиryuiонагьштй пiдхiд, KpiM внутрiшньоI складовоi, враховуе зовнirшне середов!пце галузi та ii
елемеtrгiв. Гаrrузь розглядаеться як щось бiльше, нiж сукуrпriсть нЕзалежнrх пiдприемств, а коtжурентпi
вiдносiпrи * цось бiльше, нiж цiнова коюсуренцiя. У rдor"ry випадку конкурештоспроможrriсть афФнOго
ýектора економiки визначатиметьея копкуреIrтоспроможнiспо госпФдарююч}D( у fiьому суб'ектЬ
(пiдrФиемств i mсподарств населеrпrя} та його зовнiшнiм ýередовищем.

Ког.lqрехпоспр+мояlчiстъ гыryзi розгJLсдаеться як влестЕвiсть cy6'cKTiB мезорiвrяевоi конкуре:пдiI
(rа.шузей, видiв економiчноТ дiяльностi, кпастерЬ), цо характерrrзуеться ýтупФнем реаJIьнOго чи потенцiйного
задOволеннrI IIими конкретно'f потреби порiвняно з апа"погiчнrали су6'екгоми ковкуренфi. Саме
конкурентосцромоlкнiсть гаlryзi формуе KoнK},peнTocпpoTvtolKHicTb нацiонатьно'i економiки та визначаеться
piBHeM коIжурентосtrромсжцOстi пiлrryнемств, якi Гf утворюють [2, е. 55]"

Екоцомisпа лiтораryра MicTprTb рiзноманiття методшIшж пiжодiв до дослi;цженlrт конкуреlщit у
гатузях i celtTopax економiки. У свою черry, HayKoBi пiдходш до дослiджешfi KoнKypelпlii в alpapHoMy
ceKTopi еконоrчriки недостатньо розвиrrенi. Тралилiйно rrри дослiдхсеннi конкуренцi'i у гаIIузях, секторах
економiкш та ринкiв в еконоlrдiчнiit науцi видiляl*ть Гпрварлську та Чиказьку економiчнi Iдколи, порiвняlьнi
характеристики якиr( показано на рис. l.

Пржмiтка. Узагмьнслlо авторOм.

Систsмнý{ft пiдхЦ до аннliзу гатгрей екенgпgiкя та pшrKiB запРоваджено предýтавнцками
ГарвардськоТ школI4 якi сформували базову парадигNtу дослiдження (стру}$урs - поведiлrка * резуJIьтат>l
(чис. 2), При цьому (cTpyкTyptD) предстсIвJI}Iе структуру дослiдкуваноrФ риIffqу, t<поведirжа> - поведiшry
пiдrтриемств на ринку, (рёзультат} - результативнiеть функцiоттуваннл ринIсу-. [3, с. 10]. Згiдло iз зазначеною
ýарадигмою, при шряь{Oм;r зв'язку форми ринковIж структур визначають типи пФведiнки у rапузi, якi
зумовлIOють результативýiсть фунr<фоЕування гаттузей.

, Пршмiтка. fiжерапо [3|"

Проти системного пцхолу ýиýIупI.IJIи представники ЧиказькоI школи, якi критикуваJIи полOжеш$I
TeopiT fiж. Бейна та Е. Мейсона через уникнеяня мiкроекономiчних моделей у системЕOь{у пi,пtодi. За основу
у. cBoii дослiдженкях вони взяли мiкроекономiчний пiдшiд is метою ЕиrIвлення закономiрностей rrриfutяття
оrпrлмiзацiйшос рiшень, а не об'ективнi характериотики rа.тrузей.

ýва шервинtti пiдходи до анапЪу гапузей еконо*tiки довгий час розвивалися параJIельно, шIе згФдом
вiдбулоея поеднаннfi тёоретичног0 та емпiричного аналiзiв i з'явилися сучасшi пiдходи {рис. 3).

Первпннi пЦходи дос",rИzrсення га.lтузi та ринкiв

Сиsrемний пiдхiддо дослМеяня тапузi тарипкiв

[lреёспаанuкu: Д. Бсйн, Е. Мейсоя, А. Маршац Дк.
Робiвсон, Е. Чемберлен, С. Флореrю та iH,

Прейmавнuкu: А. ,Щиконr, Р, Кейвq Р, Кор, Д.Кларц
О. Уiльямсон, ,Щ. Стiглер TBiH.

Ооновою дослiдкенrя е смпiричнi дослiдrrсення Ооновою дослiддtенrп е теоретичtlиfi аналiз

Вжначеняя впл}rву харашýрястик гапузi на пов*дiнку
оуб'екгiв рнику

Внбiр законол,лiрностей прий!rяти оrтимапьн}й
рiшень

вtвначення причин i наслiдtсiв держrlвяог0
регулюванrrjl

Розроблено парадигrrу кСтрукryра-повелiка-
р9зультапi

Розроблено пiдсiд на ocнoBi тtорil цiноlтворепня з
вl.lкористанfir{м мiкроекономiчнlтх моделей

Рнс 1. Псрвшннi пhходп до доgliдlкепня конкуренчltу галузях oKoHoMiKH

Ршс.2. Ilарадllrýrа ((структура* шоведlпка * результдтll
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cl"racHi пiдсодl дослiдкення га.ггузi та риякiв

Теорiя квазiкоlпсуреrrших рипкiв ý. Баумоль, Дlк. ПшшФ, Р, Вiллiгта iH,)

Р, Коуз, 0. Уiльямсон та iB,)

Iliдriд <концепчii корлонiы (Дк, Сагюв)

Пi.rшiд <<п'rm сил конкуранцiI у галузЬ (М, Портер)

пiФ;, -л_.,rr л,,- -л.rи,лА,r!iтr, ьпr:аi_ rЕ г-лtп\rдщ \\wдпtr ynJr ýwlцJр*щ.r J rPtrJru \&. I PvJDl,

Пiдхiд фекrивноеri гаrрi та iТдсржавноro рýryлювання фк, Стiглер)

Ршс. 3. Сучаенl пiдходп до лос.пiджепня коllкуренuiI у гплузrх скOшOмiкп
Пвнмlтка. Узпг,шrьнешо lBTopoM,

Теорiя квазiконк},реIIтнIд( риЕкiв визначае зв'язок мЬк стуктурою гаJrузi та потенцirш{ш{и
мо)lшивостями (вхOду-виходý/} за умови зрост&ння конкурентоопроможностi великих пiдrриемств гапузi.

Iнституцiона.тlьIfirй пiдFdд до дослiджепня гаIIузей еконоtлiки та pшfidв фуIтryёться на ролi
iнститучifi i на тому, що роль державк у бiльшliй Mipi зводиться дс формрашш стiйких }ъ,l0в розвитщу,
стим}лiв, мотивiв} KyJIbTypHID( цiнносr,еЙ, шереваг та iдоологiЙ у певЕiй гаryзi [4].

У пiдхош концепцiТ кордонiв}, 0сновоположииком якок} е ýк. Сатгон [5], анатliз конкуреrщiТ у
галузi проводиться на ocнoвi Е}цiлокня мсж дOпустимлý( знач9нь коефiцiеЕгiв, якi характеризують етан i
динамiку конщурентоспромоýrностi гаrrузi. Внзначаетьоя вер)сu{ та нюк}uI межа парамеца, у рамка}с як01

результати коlжуренцiI Mixc пiдприемствами гаlryзi булуть дощ,чстимими й прrrжозованими.
М. Портер ввФка€, що на рЬень кФнкуренцii вIIпиваIоть не тiлькн дiТ трямrаr KOHKypeHTiB, але й

зOвнiIпне середовиýIý. Iнтенсивнiсть конкуренuiТ в гапузi е Hi випадковiстIо, Hi Itевдачею. Навпаки,
конк}ренцiя в гаrузi вииикас з iT економiчноТ стр}ттури i вlжодить далеко м ра}rки поведiнки дiло,iiе{
KOHKyp€HTiB. Стан конкуренцii в галузi запёжrдть вiд п'яти ocнoBlllfx конкурентшж сил Фис. 4) [6, с. З7]:

- iHTeHcиBHocTi рЬня суперншIтва серед iснlпочш( у гаJryзi конкурештЬ;
- ринковоi вJIади постачальнrжiв;
* риrковоТ владЁ cпox(IfialliB (постiйнi покуr:цi гапузi);
- загрози пOяви ýа ришqу товарЬ-заллiннlжiв;
- загрози появи на ринку HoBlпc гравrтiв, тобто нових KoHKypeHTiB.
Суryпний вIIлив ц}Iх сиJI визжачае кiнцевий ЕотенцiаJI прибутковостi в гаlryзi, вимiрюmFц{й як

довгостроковий пок:ц}ник прибутку на iнвестOваний капiтал, lз цього виIIпивас, що струкура гшузi у
великiй Mipi визначае правила кOнк)тентноТ боротьби. Пiдгrриемство пOвинно прагнути зайняти таку
конкурентну позLfiliю, яка дозýоJIить йоьсу оrrrимапьн0 захиститись Bh ти:t кýýкуреýтних с?!л аб0 вIIJIинути
на нлж iз вигодою дitя себе [6, с. 38].

потЕншfilнtкOнкурЕнти
3а zроill ftаяаi Hoalx

рuнксsм адаdа
посmвчальнuкiв

КОНКУРЕПТИ В ГАЛУЗI

Супернuцпзв о мiэю ic нуючztл,,tu

конкуренmамu

KoHKywHl?rrв

рiцкова влаёа
поtgп-lsiв

IТОСТА[IАЛЬНИКИ Е= покупцI

|t, ftояы} ltlбBЙpiq-
замiнн^пкiвЗЛМIНЖИКИ

Рис. 4. KoHKypeHTlri еилu гr,чузевоt конкурекцlТ
Еримiтка, !2*ерело [6, c.38l.

Е. Гроув [7J доповtпос модель М. Портера щg двома конкурентниIчiи с}lпаl\{и - еупяiкнlлко
спорiдlених галузеЙ i державнlал реryлюванняъ.r. На лумку ввтора, у прOцесi рOзвитку гаlryзi виlшкають
котратегiчнi перелоь{ýi MoMeHTt{}}, ко,пи gпЬвiдношеннrl конкурентних сил змirilоеться, що призводить до
змiни умов, структури, поведiнюt, результативЕостi гаIryзi.

Використання TeopiТ траýсакцiйtлах витрат у дослiдженнi rалузей eKoHot,tiKи дозво"ilяе за дOпOмогою
форммьних lrлоделеfi MiKpoeKoHoMiKи 0бrруýтуэати струкryру гапузi, поведiнку гtiдприсмстъ i
результативнiсть. Р, Коуз [8] першим пOрушш питаннJI про органiзуlоqу роль пiдrrри€мства, яке il{ожg
втруIатися у дiю рннковшх сил, яке вIUивас на н}ж cвoiм розмiром, масштабом i витратами на здiЙснен}UI

BicHuK Хмельttч.Jькоао hgцiонмьноsа унiверсumеmу, Nс6" 2015 tЖа} 2а,|
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ринков}D( трансакцift на пiлrrриемствi.
прн дослiдженнi конlсурекцri у галузi потрiбно враховувапл розмiри пiдприетrлства, трансакфflшi

вiдносини lшiж пiдприеметtsЁll\dиr ik злитrя, IIоглинанЕя, ддверсифiкацiю дiялъностi [8, а. 73J, О. Уiльямсоп
наrолOсив на взаемозв'язtсу мiж iнспrryчiона.тльним сsредOвицIем, iнспа:ryцiонапьними договорамн й
iндlвiдумоlrл [9]. пiл iнстrrryчiокальними договорf,}tи дослiдник розумiе договори мiж еконоlr.tiчншли
агента}tи, якi визнаsають мотоди кооперацiI та конкуреншiТ.

Невiд'емкпrи елемsкга}Iи Taopii ефективностi гаiryзi та 11 державfiою реryшовання ýд, Стiглера е
шринцип виживаннlt та мiнiмальний пдасштаб ефеrсшностi MEIJIIо( пiдrrриемств iз анаriзом Ix поведiнки у
KoHKypeHTýEýi i монопольшеч сферач eKoHoMiKK та зумовленостi рdзмiрiв пiдгrриемств у рЬншt гал,чз.п< [l0],
,Щослiдник розробrrв i Tcopilo рФryлюваIIЕJr (<теорiя захоппЁнюI}), згiдяо з якою llljlrtxoм логiчиого анапiзу
можна спрошозувати галузi, якi пiдrrгаrоть державному реryлюваш{ю та мокуть мати вигоди вiд цього
шляхOм (захоIIJIенмD реryJпоючого державного оргаЕу.

Представники теорiй KKoeBolrroцib та KcпbKoнxypernrib вва}каютъ, lýo в економiцi важлшву роль
вiдiграе не тiлъки конкуренцiя, а.lяе й спiвпраця. Доцiльно веýти мову про взаемодiю пiдцlиемств, яка
проявкясться як }, конкуренцii, так i у сш.iвmраui, при особливifr ролi державЕ, яка вкtfiачаеться на пiдставi
детермiнакг конкурентн[D( пФреваг. IIiлпрнсмствам варто розробrrяти та вiдобважати у fiлаýil( розвитку
кгiбридlтр стратегiю, шо дФзЕоJIя€ отримати синерrФтwrний ефект вiд в*rкористання коцкурФнтжюс шереваг i
переваг вiд сrriвпрацi [ll], тобто данrпl пiдхiд фунтуgгься на поедканнi koHkypeвTHoi боротьби та
спiвшращовашкя"

Виеяовки з даного дослiд;квння fr rперепективи подaльЕItих розвiдок у дано}lу напрямкry. отке,
дослiдшвжи первиниi та сучаскi пiýiоди до дослiдження конкуренцiТ у гаIryзях, сакторах економiки чи
pIrHKax мФжна зробити висЁовок, Iц0 вони сутг€во вiдрiзншоться мiж собоIо та у деяклтя випадкм мають
багато спiльного. Iз метою дослiдження кOнк}?ентнOго середOвища та кФнкурелпноI боротьби в аграрному
ceKTopi економiки доцiльним е застФсуван]$I суsасних пiдходiв до дослiдженшя гагузевоТ KoкypeHuii, якi е
бiльшl новiтнiми теорi.*rли та виникJIи у результатi fiоеднаннrI теоретичног0 та емпiричноrо анапЬiв.
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