
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 18, 2016

3

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація та інформатизація економіки в

умовах формування постіндустріального су�
спільства призвела до суттєвих змін у госпо�
дарській структурі. В індустріальній економіці
головним фактором економічного зростання
було поглиблення суспільного розподілу праці,
продуктової, технологічної та професійної спец�
іалізації. У сучасних умовах на перший план ви�
ходить міжфірмова і міжгалузева науково�вироб�
нича кооперація, консолідація та інтеграція. Зов�
нішня торгівля готовими продуктами все більш
доповнюється і замінюється міжнародним коо�
перуванням в розробці, виробництві і реалізації
кінцевого продукту. У багаторівневій економіці
особливу роль грають мезоекономічні структу�
ри, які виступають як середня ланка управління.

Однією з таких структур є економічні клас�
тери, що набули широкого поширення в євро�
пейських, азіатських і інших країнах. Фінлян�
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дія, Швеція і ряд інших країн, на основі класте�
ризації, домоглися лідерства в конкуренто�
спроможності. Формування ринково орієнто�
ваних кластерів в Україні дозволить органам
державної влади та органам місцевого само�
врядування стимулювати інноваційний розви�
ток суб'єктів господарської діяльності. Йдеть�
ся про становлення регіональної економічної
системи, в якій підприємства різних галузей і
форм власності створюють організаційно�еко�
номічні об'єднання постачальників і споживачів
продукції та послуг на основі міжнародних
стандартів менеджменту якості. В остаточно�
му підсумку з'являється можливість обгрунто�
ваного інвестування в будівництво об'єктів, які,
на основі економічних механізмів і передбачу�
ваних ризиків, використовуючи місцеві ресур�
си, збільшують валовий регіональний продукт
і реалізують функцію забезпечення життє�
діяльності населення регіону. Організаційно�
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економічний механізм господарювання в
рибній промисловості є складовою частиною
господарського механізму, який складається з
тісно взаємопов'язаних між собою елементів
організаційного та економічного характеру.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми підвищення ефективності функ�
ціонування рибогосподарського комплексу Ук�
раїни, його конкурентоспроможності та транс�
формації під впливом глобального середовища
гостро дискутуються в науковій спільноті. Зок�
рема висвітлені у працях Наумовой Л.М., Бон�
даренка В.М., Бутенко Т.М., Гришовой І.Ю.,
Красноруцького О.О., Скупського Р.М., Стаси�
шина М.Я., Савчука С.І., Язлюка Б.О. та інших
відомих вчених [1—11].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розробити напрями удосконалення органі�

заційно�економічного механізму господарю�
вання підприємств рибної промисловості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасних умовах, на відміну від дорефор�

меного періоду, організаційно�економічний
механізм господарювання розвивається в які�
сно нових умовах бізнесу: змінилися форм
власності; лібералізації економічних відносин,
особливо в ціновому і фінансово�кредитному
механізмі; зрослої конкуренції на внутрішньо�
му і зовнішньому ринках [1].

Розвиток організаційно�економічного ме�
ханізму господарювання, як свідчать дослід�
ження і практика, в рибній промисловості при
раціональному функціонуванні сприяє: вдоско�
наленню системи управління; створенню для
підприємств ефективних систем виробництва,
переробки, транспортування, зберігання і реа�
лізації продукції; активізації інвестиційних та
інноваційних процесів; модернізації виробниц�
тва; підвищенню зайнятості; зростанню про�
дуктивності праці і, на цій основі, поліпшенню
якості життя працівників.

Організаційно�економічний механізм гос�
подарювання слід розділити на два блоки:
організаційний механізм, що включає норма�
тивно�правове та інформаційне забезпечення,
організаційно�виробничу структуру, функції і
методи управління, маркетинг і логістику, орга�
нізацію праці; економічний механізм — прогно�
зування і планування, ціноутворення, фінанси
і кредит, страхування, мотивацію праці.

Можлива спрямованість впливу організа�
ційного та економічного механізмів в рибній

промисловості на формування матеріально�
технічної та сировинної бази; використання ви�
робничих ресурсів; розвиток інвестиційних та
інноваційних процесів; кооперацію та інтегра�
цію з метою модернізації та інтенсифікації ви�
робництва, вдосконалення технологій, соціаль�
ного розвитку колективів [6].

Сталий розвиток рибної промисловості у
вирішальній мірі залежить від рівня формуван�
ня і використання складових частин організа�
ційно�економічного механізму господарюван�
ня, сутність якого слід розглядати як систему
управління і регулювання господарськими та
державними інститутами відносин в організації
виробництва, транспортування, зберігання і
реалізації продукції; модернізації; матеріаль�
но�технічному та інформаційному забезпе�
ченні, конкретизованих в нормах, правилах,
методах впливу на колективи працівників для
забезпечення розширеного відтворення, вирі�
шення соціальних завдань.

Сформована негативна ситуація із забезпе�
ченням населення рибною продукцією за до�
ступними цінами із сировини вітчизняних
підприємств, криза економіки викликають не�
обхідність системного розгляду розвитку під�
приємств галузі через призму чинників ефектив�
ності організаційно�економічного механізму.

Вивчення факторів, спрямованих на підви�
щення ефективності організаційно�економіч�
ного механізму на основі системного підходу
дозволяє виділити дві групи внутрішнього і зов�
нішнього впливу. До внутрішніх ми відносимо:
організаційні, маркетингові, кластерні, інвес�
тиційні, економічні, техніко�технологічні, кад�
рові, соціальні. До зовнішніх: політичні, норма�
тивні, фінансово�економічні, ресурсні, соціаль�
но�демографічні, інноваційні, екологічні [7].

Для аналізу тенденцій розвитку рибної про�
мисловості, стратегії її розвитку необхідна оцін�
ка ефективності організаційно�економічного
механізму на основі врахування внутрішніх і
зовнішніх факторів, що впливають на продук�
тивні сили і виробничі відносини. Вважаємо, що
складність і багатогранність категорій ефектив�
ності не дозволяє в повній мірі використовува�
ти один показник для її вимірювання.

Виходячи з принципу системного підходу,
може бути використане угруповання показ�
ників ефективності: використання трудових
ресурсів, основних фондів, фінансових коштів
і організаційно�виробничої структури. При
цьому в якості результативних показників мо�
жуть бути: валовий дохід, собівартість, рента�
бельність, окупність інвестицій, рівень модер�
нізації, доходи працівників.
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Економічний механізм розглядається нами
як основа соціально�економічних відносин з
використанням цін на продукцію і умов опти�
мізації податкової, митної та фінансово�кре�
дитної систем державного регулювання еконо�
міки, розвитку госпрозрахункових відносин.

Дослідження показують необхідність роз�
витку системи державного регулювання і само�
регулювання, в якій повинні чітко проявлятися:
взаємодія державних і господарських органів з
суб'єктами ринкового попиту і пропозиції на
сировинні, фінансові та матеріально�технічні
ресурси, рибну продукцію через економічні ва�
желі; вивчення ринку з використанням марке�
тингових досліджень, спрямованих на підвищен�
ня ефективності економіки підприємств, актив�
ізацію інвестиційних та інноваційних процесів,
соціальний розвиток колективів.

Необхідні заходи щодо підвищення ефек�
тивності економіки підприємств галузі в зв'яз�
ку з членством країни в СОТ на основі більш
повного використання внутрішніх резервів [8].

Важливим для успішного розвитку рибної
промисловості є вдосконалення організаційно�
го механізму управління, який слід розглядати
в єдності з економічним механізмом. Необхід�
на переорієнтація функцій управління на основі
використання наступних основних принципів:
вдосконалення організаційних структур з
оптимізацією чисельності апарату; диференці�
ації функцій управління; активізації маркетин�
гової служби; підвищення ролі колективів в
прийнятих рішеннях; навчання кадрів; розвит�
ку системи самоврядування в первинних тру�
дових колективах.

У діяльності підприємств особлива увага
повинна приділятися вдосконаленню органі�
зації оперативного управління, спрямованого
на: перше — вдосконалення технологічних про�
цесів; друге — розстановку працівників, їх
чіткий поділ праці і кооперацію; третє — орга�
нізацію виробництва, переробку і реалізацію
продукції. Найбільш важливими елементами
оперативного управління, що забезпечують
послідовність і синхронність діяльності колек�

тиву, слід вважати: діагностику стану вироб�
ництва, оперативне планування, організацію
виробництва, контроль і регулювання (табл. 1).

В організаційному механізмі необхідний:
чіткий розподіл функцій з оптимізацією їх цен�
тралізації і децентралізації; виділення певних
прав, обов'язків і відповідальності працівників;
підвищення ролі диспетчеризації та автомати�
зації. Важливо активізувати діяльність марке�
тингової служби, яка покликана не тільки вив�
чати ринок, а й прогнозувати його.

Необхідна розробка заходів щодо вдоско�
налення управління галуззю. Сьогодні дії з
управління рибогосподарським комплексом
здійснює Держрибагенство України. Необхід�
но передбачити розширення його функцій в
області вирішення ряду важливих питань по:
координації, узгодженню і контролю вилову
риби та водних біологічних ресурсів з місцеви�
ми органами влади; розробці нормативних до�
кументів в цій сфері.

При уточненні функцій Держрибагентства
слід звернути увагу на необхідність: науково�
обгрунтованого регулювання економічних про�
цесів за допомогою розробки нормативних до�
кументів; вдосконалення організаційної струк�
тури управління, чіткого розмежування
функцій між державними і регіональними
структурами; розширення повноважень по ко�
операції і інтеграції вилову риби та біоресурсів
іншими господарюючими суб'єктами з ураху�
ванням визначення взаємних економічних інте�
ресів сфери виробництва, транспортування,
переробки та реалізації продукції; розвитку
системи самоврядування на базі формування
кооперативних та інтегрованих інститутів.

Удосконалення організаційного механізму
слід розглядати в органічному зв'язку з рішен�
ням організаційно�економічних проблем коопе�
рації та інтеграції, розробкою моделей форму�
вання і функціонування асоціацій, спілок та інших
структур. Виходячи з особливостей рибної про�
мисловості, важливе значення для галузі — роз�
виток інтеграційних процесів, який нами розгля�
дається в трьох аспектах: перший — як форма

Таблиця 1. Модель оперативного управління виробництва на переробному підприємстві

Джерело: [8].
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об'єднання технологічних процесів учасників ви�
робництва; другий — як процес розвитку вироб�
ничих зв'язків; третій — як організаційно�еконо�
мічний механізм, на основі якого здійснюється
об'єднання учасників інтеграції в єдиний госпо�
дарський механізм при виробництві, зберіганні,
переробці, транспортуванні та реалізації рибної
продукції. Для рибогосподарського комплексу,
з урахуванням особливостей територій, важли�
вим є створення кластерів з включенням в нього
берегових підприємств і флоту, суднобудівних
структур і фінансових інститутів [8].

Слід підкреслити, що особливості форму�
вання морських корпорацій в системі рибного
господарства сягають корінням до експедицій�
ної форми промислу, яка об'єднує в єдине ціле
процес виробництва продукції від пошуку і ви�
добутку сировини до виробництва і реалізації
рибної продукції.

Експедиційна форма промислу дозволяє
реалізувати корпоративні відносини, під яки�
ми розуміється спільне підпорядкування одній
спільній меті дії, поведінки, волевиявлення за�
цікавлених осіб (учасників корпоративних
відносин), об'єднаних (інкорпорованих) між
собою спільними зв'язками.

Крім того, така форма інтеграції дозволяє
використовувати біоекономічні механізми регу�
лювання морського рибальства (типи суден, чи�
сельність, час ефективного перебування на про�
мислі), враховувати унікальні особливості існу�
ючого іхтіоценозу акваторії морів, здійснювати
взаємодію на окремих напрямах технологічно�
го ланцюга. Такими заходами є: наукове забез�
печення рибальства, берегова рибопереробка,
портова інфраструктура, оптово�збутові орган�
ізації, транспортно�логістичний комплекс.

Головний вектор розвитку задають вироб�
ництво і реалізація продукції з морських біоло�
гічних ресурсів, які є базою для визначення дов�
гострокових стратегічних цілей корпоративних
утворень суміжних і обслуговуючих галузей.

Всі напрями, що сприяють збільшенню ви�
добутку морських біологічних ресурсів, вироб�
ництву продукції та розширенню асортименту,
об'єднує спільна мета функціонування —
участь у забезпеченні продовольчої безпеки
країни (в забезпеченні населення продуктами
харчування високої якості, в широкому асор�
тименті і за доступними цінами).

Стратегічною метою інтеграції економіч�
ної морської діяльності в системі рибного гос�
подарства є збалансоване виробництво якіс�
ної продукції з морських біологічних ресурсів
для задоволення зростаючих потреб населен�
ня [9].

Системоутворюючим елементом кластера є
мета його створення. Формування рибного кла�
стера, ядром якого є базова рибодобувна кор�
порація, вписується в парадигму сталого розвит�
ку, націлену на забезпечення оптимального
співвідношення економічних, екологічних, соц�
іальних та геополітичних цілей. Процес промис�
лу включає стадії: пошук — видобуток — оброб�
ка — транспортування і реалізація продукції.

Перший етап формування кластера забезпе�
чує інтеграцію науки в виробничий процес і оп�
тимізацію промислу на стадіях з позову, видо�
бутку і обробки продукції на судах. Такий рівень
інтеграції дозволяє знизити невизначеність про�
мислу, підвищити рівень інформаційного забез�
печення морської діяльності на основі систем,
комплексів і засобів різного підпорядкування,
їх інтеграції та раціонального використання.
Дотримуватися промислово�технологічного ре�
жиму роботи судів, приймати збалансовані уп�
равлінські рішення за величиною промислового
вилучення всього спектра промислових видів в
межах загальних допустимих уловів на основі
розмірно�масової структури скупчень, характе�
ристик їх просторового розподілу, дислокації
промислових суден при дотриманні економічної
і технічної доцільності їх використання.

Другий етап формування кластеру включає
в себе перший і передбачає інтеграцію видобув�
них, обробних судів з науково пошуковими су�
дами і транспортними на основі взаємовигідної
кооперації. Така форма інтеграції дозволяє на
науковій основі оптимізувати промислово�тех�
нологічний режим: раціонально використову�
вати сировину для виробництва продукції в
морі на судах і забезпечити завантаження ви�
робничих потужностей берегових підприємств.

Третій етап включає в себе два попередніх і
забезпечує взаємодію судів флотилії з порто�
вою інфраструктурою, забезпечує логістику
поставок продукції на внутрішній ринок.

Рибне господарство Причорномор'я в ос�
танні роки розвивалося під впливом структур�
них і інституційних перетворень, кон'юнктур�
них факторів внутрішнього і зовнішнього рин�
ку, змін у доступній сировинній базі.

Серед відбувшихся перетворень слід відзна�
чити зміну системи квотування та закріплення
частки за підприємствами на десятилітній пе�
ріод. Однак аналіз поставок продукції показує,
що українські судновласники орієнтовані на
здачу рибопродукції будь�якого ступеня готов�
ності на іноземні ринки, не дивлячись на всі
прийняті державою заходи адміністративного
характеру, спрямовані на доставку продукції
промислу в українські порти. Зусилля держави
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по просуванню вітчизняної продукції на украї�
нський ринок не мають належного успіху [9].

Для модернізації економіки, переходу до
інноваційної моделі розвитку, підвищення кон�
курентоспроможності регіону необхідно
організувати навколишній економічний простір
в форматі рибного кластера, що представляє
собою інтеграцію базової виробничої корпо�
рації, що функціонує в сфері видобутку і пере�
робки морських біологічних ресурсів з корпо�
ративними утвореннями суміжних і добувних
галузей. Вектор розвитку цього простору
збігається зі стратегічною метою національної
морської політики — забезпечення населення
якісними і безпечними продуктами харчуван�
ня в достатній кількості.

Реалізація кластерної стратегії на основі
вертикальної і горизонтальної інтеграції доз�
воляє формувати структуру з високим рівнем
взаємодії внутрішніх компонентів (виробничих
і невиробничих організацій, дрібних і середніх
підприємств) з розвиненими господарськими та
управлінськими зв'язками, метою яких є об'єд�
нання процесу виробництва продуктів харчу�
вання від промислу до виробництва і реалізації.

Досягнення конкурентоспроможності інтег�
рованих корпоративних утворень досягається
завдяки узгодженню цілей і співпраці на взаємо�
вигідній основі. Довірчі відносини співпраці в до�
сягненні спільної мети на основі створення єдиної
стратегії реалізації проектів, спеціалізації і об�
'єднання ринку праці, трансферт досвіду і знань
сприяють отриманню синергетичного ефекту.

Організація поставок сировини в порти доз�
волить забезпечити повне завантаження вироб�
ничих потужностей берегових переробних
підприємств. Впровадження інноваційних тех�
нологій, поступової модернізації та переоблад�
нання берегових підприємств дозволить випус�
кати конкурентну продукцію з високою дода�
ною вартістю, що відповідає рівню світових
стандартів при одночасному зниженні витрат
на її виробництво. Застосування трансфертних
цін і зниження числа посередників в ланцюжку
формування вартості дозволять знизити ціни
на рибну продукцію.

Вплив кластерної організації на соціально�
економічний розвиток регіону у вигляді зво�
ротного зв'язку можна простежити через роз�
виток людського потенціалу. Включення в дієту
риби і морепродуктів сприяє поліпшенню здо�
ров'я і підвищенню працездатності людини.

Збалансоване виробництво, розподіл і спо�
живання продуктів харчування передбачає
формування рибного кластера в сфері видобут�
ку, обробки морських біологічних ресурсів на

основі співдружності базової корпорації з кор�
поративними утвореннями суміжних і обслуго�
вуючих галузей морської діяльності.

Виконати це завдання передбачається за
рахунок збільшення обсягу наданої харчової
рибної продукції, що, в свою чергу, дозволить
наблизити в 2016 році споживання рибних про�
дуктів харчування до рекомендованих науко�
во обгрунтованих норм [10].

Рибне господарство — один з традиційних
секторів економіки, що мають важливе соціаль�
но�економічне значення в спеціалізації регіону.

Рибогосподарський комплекс входить до
складу ключових конкурентних переваг регіо�
ну. У зв'язку з цим, формування рибного клас�
тера в сфері видобутку і обробки морських біо�
логічних ресурсів безпосередньо відіб'ється на
зміцненні конкурентоспроможності регіону.

ВИСНОВКИ
Формування рибного кластера дозволить ос�

воювати раціонально наявну сировинну базу.
Потенційні ресурси Чорного та Азовського морів
дають можливість додаткового залучення в гос�
подарський оборот недозасвоюваних морських
біологічних ресурсів в обсязі 300 — 400 тис. тонн.

Це дає змогу завантажити потужності бе�
регових рибообробних підприємств і, на основі
їх модернізації, збільшити випуск продукції
глибокого ступеня переробки (філе, кліпфіск),
розширити асортимент продукції на основі
інноваційних технологій. Випереджаюче збіль�
шення обсягу продукції з морських біологічних
ресурсів високого ступеня переробки стане
провідним сектором виробництва валового
внутрішнього продукту рибної галузі.

Модернізація рибних портів дозволить
ліквідувати відставання розвитку портової та
транспортної інфраструктури від темпів вклю�
чення в господарський оборот запасів морських
біологічних ресурсів, здійснити перехід до комп�
лексного підходу планування розвитку регіону.

Таким чином, рішення задачі насичення
внутрішнього ринку продукцією з морських
біологічних ресурсів і доведення їх споживан�
ня до науково обгрунтованих норм можливе за
рахунок функціонування і розвитку кластерної
моделі розвитку регіону, яка дозволить забез�
печити збалансоване виробництво високоякі�
сної рибної продукції для задоволення зрос�
таючих потреб населення.
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