
52
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 15—16, 2018

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

В останні роки Україна зайняла позицію пер-
спективного учасника світового аграрного рин-
ку, зважаючи на наявний природно-економічний
потенціал. На сьогоднішній день Україна в ос-
новному експортує зернові, зокрема, в останні
роки значно збільшилась частка кукурудзи, та
соняшникову олію. Поряд із цим галузь м'ясо-
молочного виробництва переживає стагнацію,
що зумовлює значний імпортний потенціал, зок-
рема молочної продукції та продукції м'ясного
скотарства. Саме тому дослідження кон'юнкту-
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У статті розглянуто методологію дослідження кон'юнктури ринку. Визначено, що загалом комплекс завдань по-
діляється на два рівні реалізації. На першому дається оцінка ринкової кон'юнктури з характерними для неї масштабами і
типологією ринку, поведінкою основних суб'єктів, головними пропорціями. Завдання другого етапу полягає у прогнозі її
розвитку як науково обгрунтованого передбачення подальшого розвитку ринку в майбутньому на основі вивчення причин-
но-наслідкових зв'язків, тенденцій та закономірностей. Основну увагу приділено оцінці фактично сформованої ринкової
ситуації та прогнозі її розвитку як науково обгрунтованого передбачення подальшого розвитку ринку в майбутньому на
основі вивчення причинно-наслідкових зв'язків, тенденцій та закономірностей. У результаті було визначено, що при прове-
денні кон'юнктурних досліджень пріоритетними залишаються точні, формалізовані та науково обгрунтовані методи аналі-
зу і прогнозування з застосуванням комп'ютерних технологій та аналітичного програмного забезпечення.

The article considers the methodology of market research. It is determined that in general the set of tasks is divided into two
levels of implementation. At the first stage, an assessment of the market situation is given, with the scale and typology of the
market characteristic for it, the behavior of the main subjects, the main proportions. The task of the second stage is to forecast its
development as a scientifically grounded prediction of future market development in the future based on the study of cause-effect
relationships, trends and patterns. The main attention is paid to assessing the actual market situation and forecasting its
development as a scientifically grounded prediction of future market development in the future based on the study of cause-effect
relationships, trends and patterns. As a result, it was determined that in the conduct of market research priorities are accurate,
formalized and scientifically based methods of analysis and forecasting using computer technology and analytical software.
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ри ринку сільськогосподарської продукції є ак-
туальним з огляду з'ясування його стану, рівно-
ваги та основних тенденцій розвитку, а органі-
зація досліджень ринку сільськогосподарської
продукції в умовах глобалізаційних процесів, по-
требує застосування наукових методологічно
підкріплених підходів.

З огляду на це, необхідно забезпечити підгрун-
тям дослідження ринку сільськогосподарської
продукції, і таким підгрунтям має стати методоло-
гія, яка включає теорію, принципи та правила нау-
кового дослідження та охоплює методи, процеду-
ри та операції, що забезпечують глибоку та все-
бічну характеристику досліджуваних процесів та
явищ.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ АПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ
Важливу роль у реалізації теоретичних прин-

ципів дослідження ринку відіграють положення
наукових досліджень зарубіжних вчених Г. Арм-
стронга, Л. Вальраса, А. Маршала, А. Пігу, П. Са-
муельсона, А. Сміта, В. Нордгауза, Ф. Котлера.
Проблеми формування і розвитку вітчизняного
ринку агропродовольчої продукції, пітання підви-
щення конкурентоспроможності продукції на оп-
товому ринку відображені у роботах В. Андрій-
чука, О. Білоуса, В. Валентинова, М. Зубця, М.
Корецького, В. Месель-Веселяка, О. Овчиннико-
ва, П. Саблука, Б. Чернякова та ін. Проте на сьо-
годні практично відсутні дослідження, в яких були
б комплексно розглянуті теоретичні та практичні
сторони кон'юнктури ринку в умовах специфіч-
них особливостей розвитку економіки України.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є узагальнення методологічних

підходів щодо дослідження кон'юнктури оптово-
го ринку агропродовольчої продукції та забезпе-
чення ринкової рівноваги на основі розробки та
прийняття ефективних управлінських рішень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Ефективність управлінських рішень у сучас-
них умовах у значній мірі залежить від оператив-
ності збору достовірної інформації про стан рин-
ку та методів її опрацювання. Переважна
більшість сучасних публікацій присвячена в основ-
ному принципам, формам і видам як маркетинго-
вих досліджень загалом, так і кон'юнктурних дос-
ліджень зокрема — описується процес і дизайн
маркетингових досліджень, розкриваються тільки
деякі з основних найбільш відомих методів [1; 2].

На жаль, в умовах трансформації економіки
України, вітчизняним аграрним підприємствам до-
водиться зтикатися багатьма нестандартними си-
туаціями і проблемами, готових схем вирішення
яких немає. Нині в Україні не налагоджено ефек-
тивної роботи по вивченню та прогнозуванню ко-
н'юнктури ринку продукції рослинництва як одно-
му з найважливіших напрямів досліджень, що по-
яснюється непідготовленістю відповідних фахівців,
відсутністю необхідного організаційного, методич-
ного та технічного забезпечення, а також складні-
стю дослідницьких процедур в умовах стихійності
та динамічності ринкових процесів.

Як правило, при дослідженні кон'юнктури
ринку використовується інформація, отримана на
основі первинних (польових) і вторинних (кабі-
нетних) досліджень [3; 6].

В якості внутрішніх джерел інформації мо-
жуть служити маркетингова статистика під-

приємств (характеристика товарообігу, обсяг збу-
ту, імпорт, експорт), дані про маркетингові вит-
рати (по продукту, рекламі, просуванні, збуту,
комунікаціям), інші дані (характеристики вироб-
ничого обладнання). Щодо зовнішніх джерел
інформації, то можна зазначити, що в даний час
сформувався ринок маркетингової інформації,
який є сукупністю економічних, правових і орган-
ізаційних відносин з продажу і купівлі інформац-
ійних послуг, що складаються між постачальни-
ками і споживачами інформації [5].

Основною відмінністю первинної інформації
є те, що вона отримується в результаті спеціаль-
но проведених для вирішення конкретної про-
блеми досліджень. У практиці кон'юнктурного
аналізу можуть використовуватися різноманітні
методи збору даних, основними з яких є спосте-
реження, опитування, эксперимент. Загалом у
процесі здійснення досліджень ринку сільсько-
господарської продукції необхідно керуватися
принципом взаємозв'язку та розвитку економі-
чних явищ, тобто розглядати економічні явища
у розвитку та взаємозв'язку.

Відтак місткість ринку сільськогосподарської
продукції значним чином обмежується платоспро-
можним попитом населення. Також проведені дос-
лідження показують, що сьогодні проблемою є не
відсутність основних продуктів харчування на рин-
ку сільськогосподарської продукції, а відсутність
достатніх доходів для їх придбання. Як наслідок,
це негативно позначається на фінансовому стані
товаровиробників, оскільки сільськогосподарська
продукція характеризується порівняно короткими
термінами зберігання.

Отож для стабілізації розвитку вітчизняного
ринку сільськогосподарської продукції насампе-
ред необхідно забезпечити завершення аграрної
реформи. Окрім цього, необхідно покращити еко-
номічну ситуацію в країні, що позитивно вплине
на усі сфери суспільного життя. На цьому етапі
сільськогосподарські товаровиробники здійсню-
ють господарську діяльність у невизначених, час-
то ризикових умовах, що і позначається на фор-
муванні та умовах функціонування ринку сіль-
ськогосподарської продукції.

Оскільки сільськогосподарські підприєм-
ства функціонують на засадах ринкової еконо-
міки, то невід'ємною складовою частиною про-
цесу реалізації продукції є дослідження рин-
кової кон'юнктури та наявність належної ін-
фраструктури. Сьогодні у системі збуту сіль-
ськогосподарської продукції вирішальна роль
належить недержавним суб'єктам економічної
системи, між якими під впливом ринкової ко-
н'юнктури формуються виробничо- економічні
зв'язки. Ефективність збутової політики в аг-
рарній сфері значним чином залежить від міри
впровадження системи сучасного маркетингу.
Це також стосується і сільгоспвиробників,
яким доводиться самостійно знаходити та на-
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лагоджувати маркетингові збутові канали для
забезпечення реалізації виробленої продукції.
Зважаючи на кількість зайнятих у сільському
господарстві працівників, а також кількість
функціонуючих аграрних підприємств, можна
констатувати, що у більшості підприємств
функції провідних спеціалістів виконуються
однією особою, а тому функціонування повно-
цінних підрозділів, відділів, служб поки що є
неможливим.

Відтак дослідження кон'юнктури ринку
сільськогосподарської продукції доцільно
проводити за такою схемою: минуле — сучас-
не — майбутнє. Адже без аналізу історичних
аспектів та аналітичних даних розвитку аг-
рарного вітчизняного ринку та відповідно
зарубіжних агропродовольчих ринків, немож-
ливо сформулювати жодної концепції, а тим
більше — побудувати ефективну структуру чи
систему. Відтак основним предметом аналізу
аграрного ринку є ринкові процеси, а завдан-
ня теорії аграрних ринкових структур —
організація досліджень щодо міри впливу рин-
кових трансформацій на діяльність товарови-
робників та задоволення попиту споживачів.

У сучасних умовах для підприємств всю кіль-
кісну інформацію, необхідну для оцінювання та
прогнозування ринку, можна отримати із
зовнішніх та внутрішніх джерел інформації. Ви-
нятком може вважатися характеристика попиту
(сегментація споживачів, оцінка цільових ринко-
вих сегментів та ін.), яка потребує проведення
додаткового польового дослідження, переважно
у формі спостереження або опитування.

Після цього проводиться кількісний і якісний
аналіз дослідження кон'юнктури ринку і розроб-
ка прогнозу її розвитку, основною метою якого є
визначення найімовірніших оцінок стану кон'юн-
ктури у майбутньому. Для цього використовують-
ся різні типи моделей, які найбільше відповідають
характерові і закономірностям розвитку даного
ринку. Саме тому основними методами коротко-
і середньострокового прогнозування є економі-
ко-статистичні методи.

Виходячи з наведеного, методи прогнозуван-
ня кон'юнктури можна поділити на дві групи:

— методи експертних оцінок;
— екстраполяційні методи та моделі.
До експертних методів (методів активізації

творчості, нестандартного мислення) належить
група методів генерації варіантів рішень пробле-
ми на основі притаманної людині здатності до
творчої діяльності.

Методи евристичного пошуку дуже різно-
манітні. В економічній літературі нараховуєть-
ся понад сто різних методів активізації твор-
чості, а також їх модифікацій та комбінацій, але
найпопулярнішими в кон'юнктурному дослід-
женні є методи "Дельфі", мозкового штурму,
синектики та морфологічного аналізу [4].

Евристичний підхід, заснований на залу-
ченні експертів, широко застосовується в прак-
тиці ринкових досліджень. Специфіка таких
досліджень обумовлена необхідністю наявності
в організації, що планує свою діяльність на рин-
ку, достатнього обсягу інформації, насамперед,
про орієнтири державної політики з регулюван-
ня економіки і їх наслідків для загального соц-
іально- економічного положення. Відсутність
такої інформації поряд з недоліком досвіду у
фахівців підприємства у розробці прогнозів на
основі обробки великого обсягу інформації і ви-
явлення причинно-наслідкових зв'язків у харак-
тері розвитку ринкових процесів на макроеко-
номічному рівні істотно ускладнюють викорис-
тання даного методу на рівні окремих
підприємств. У подібних умовах, що характери-
зуються зовнішніми і внутрішніми обмеження-
ми, необхідно залучати консультантів спеціалі-
зованих організацій з їхнім досвідом, що доз-
волить якісно проаналізувати ринкову ситуацію
та спрогнозувати її зміни у плановому періоді
за допомогою згаданих методів.

Однак, незважаючи на переваги евристично-
го підходу, що полягають у можливості його за-
стосування у розробці прогнозу кон'юнктури
будь-якого ринку, особливо ринків принципово
нових товарів і послуг як власними силами
підприємства, так і можливістю отримання ква-
ліфікованого висновку щодо розвитку кон'юнк-
турної ситуації з боку спеціалізованих органі-
зацій, основним його недоліком залишається
суб'єктивний характер, внаслідок чого вважає-
мо, що при проведенні кон'юнктурних дослід-
жень більш пріоритетними залишаються точні,
формалізовані та науково обгрунтовані методи
прогнозування.

Кон'юнктурне дослідження диктує не-
обхідність виявлення і моделювання тенденцій
ринкових процесів, чого можна досягнути за до-
помогою екстраполяційних методів та моделей
прогнозування. Під час формування кон'юнк-
турних прогнозів за допомогою методів екстра-
поляції виходять із статистично сформованих
тенденцій зміни певних кількісних характерис-
тик об'єкта. Проста екстраполяція тенденцій ба-
зується на припущенні, що всі чинники, якими
обумовлювалися тенденції в минулому, збере-
жуться протягом періоду прогнозування або
змінюватимуться відповідно до певної кривої.
Отже, при розробці прогнозу необхідно спочат-
ку оцінити попередні кон'юнктурні показники та
тенденції їх розвитку (тренди), потім перенести
ці тенденції в майбутнє.

Використання екстраполяційних методів
прогнозування кон'юнктури ринку дозволяє:

— визначити характер зміни кон'юнктурних
показників та інтенсивність цієї зміни.

— оцінити криву кон'юнктури за допомогою
обраного методу.
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— інтерпретувати основну тенденцію і функ-
цію кон'юнктури.

— обчислити показники коливання і цикліч-
ності кон'юнктури.

Екстраполяційний підхід для побудови про-
гнозної моделі кон'юнктури ринку, широко за-
стосовується у практиці маркетингових дослі-
джень і так чи інакше відбивається в більшості
методів прогнозування. Розподіл методів про-
гнозування кон'юнктури ринку є досить умов-
ним, оскільки вони можуть взаємодоповнюва-
тись і переплітатись. Так, моделювання може
використовувати гіпотезу екстраполяції, а зна-
чення деяких чинників — встановлюватися екс-
пертним шляхом. На останньому етапі прогно-
зування виконується інтерпретація й оцінка до-
стовірності прогнозу, складеного на основі того
чи іншого методу, що полягає в оцінці тенденцій
зміни кон'юнктури ринку на основі розрахун-
кових показників. Згадані вище методи аналізу
й прогнозування кон'юнктури ринку пов'язані
з досить складними обчислювальними процеду-
рами, що зумовлює використання відповідної
технічної бази досліджень, тобто комплексу за-
собів реєстрації, передачі та обробки інфор-
мації.

ВИСНОВКИ
На теперішній час на підприємствах Украї-

ни, виникають труднощі пов'язані з тим, що
інтуїція і досвід керівників не можуть в повній
мірі забезпечити прийняття своєчасного і якіс-
ного управлінського рішення в умовах сучасно-
го ринку, який здебільшого характеризується
нестабільністю, невизначеністю і випадковістю.
У цих умовах постає важлива проблема оптимі-
зації прийняття управлінських рішень в умовах
стихійності та випадкової поведінки ринкових
чинників. Втім, потрібно зазначити, що роз-
маїтість чинників, які впливають на ринкову си-
туацію, створює певні труднощі у визначенні її
розвитку на тривалу перспективу. При цьому,
чим більше залучається показників і чим корот-
шим є прогнозований період, тим вища точність
прогнозу. Збільшення ж періоду і скорочення
кількості показників можуть призвести до знач-
ної розбіжності між прогнозом і справжнім хо-
дом подій.

Інструментом, який може обмежити негатив-
ний вплив ринкової стихійності шляхом її регу-
лювання або пристосування до неї, є досліджен-
ня кон'юнктури ринку, яке охоплює широке коло
найрізноманітніших питань виробничого, комер-
ційного, технічного й економічного характеру,
що дозволяє виявити основні напрями госпо-
дарського розвитку кожного суб'єкта ринкових
відносин, стан речей і ситуацію, що склалися у
певний період як результат взаємодії різномані-
тних чинників. Таким чином, при проведенні ко-
н'юнктурних досліджень пріоритетними залиша-

ються точні, формалізовані та науково обгрун-
товані методи аналізу і прогнозування з засто-
суванням комп'ютерних технологій та аналітич-
ного програмного забезпечення.
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