ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Мельник Л. Ю.,
д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного
університету
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Федоренко В. Г.,
д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки
України, академік УАН
Дацій О. І.,
д.е.н., професор, заслужений працівник освіти
України
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Кучеренко Г. Б.
ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
Бистряков І. К., д.е.н., професор, завідувач відділу
ДУ «Інститут економіки природокористування та
сталого розвитку НАН України»
Васильєва Н. К., д.е.н., професор, завідувач
кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
Вініченко І. І., д.е.н., професор, завідувач
кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
Гудзинський О. Д., д.е.н., професор, професор
кафедри Національного університету біотехнологій і
природокористування
Іванюта В. Ф., д.е.н., професор, професор
кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
Кадієвський В. А., д.е.н., професор, професор
кафедри завідувач кафедри Державної академії
статистики, обліку і аудиту
Коренюк П. І., д.е.н., доцент, професор кафедри
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
Корецький М. Х., д.держ.упр., професор,
професор кафедри Дніпропетровського державного
аграрно-економічного університету
Крисанов Д. Ф., д.е.н., професор, провідний
науковий співробітник відділу ДУ «Інститут
економіки та прогнозування» НАН України
Малік М. Й., д.е.н., професор, завідувач відділу
ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»
Плаксієнко В. Я., д.е.н., професор, завідувач
кафедри Полтавської державної аграрної академії
Савченко О. Ф., д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі
Сорока М. П., д.держ.упр., професор, народний
депутат України
Ульянченко О. В., член.кор. НААН України, д.е.н.,
професор, професор кафедри Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
Чупіс А. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри
Сумського національного аграрно-економічного
університету

Свідоцтво КВ № 17595-6445ПР від 28.03.2011 року
ISSN 2306-6792
Передплатний індекс: 21847
Засновники:
Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет,
ТОВ "ДКС Центр"
Видавець:
ТОВ "ДКС Центр"
Адреса редакції:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29
Телефон: (044) 223-26-28, (044) 537-14-33
Телефон/факс: (044) 458-10-73
E-mail: economy_2008@ukr.net
Відділ реклами: Чурсіна А. М.
Коректор: Строганова Г. М.
Комп’ютерна верстка: Полулященко А. В.
Технічне забезпечення: Дідук Б. Б.

Журнал засновано у січні 2001 року. Виходить 2 рази на місяць.

№ 5 березень 2014 р.
У НОМЕРІ:
Вяткіна Т. Г.

Забезпечення стійкості ресурсного потенціалу
сільськогосподарських підприємств ..................................... 3

Спринчук Н. А.
Визначення обсягів інвестицій у польове
кормовиробництво при створенні ферм
та комплексів ВРХ .................................................................. 12

Чирва О. Г.
Моделювання інноваційного регіонального
маркетингу підприємств харчової промисловості ........... 16

Федун І. Л.
Концептуальна модель інноваційного розвитку
агропромислового виробництва України .......................... 24

Шпак Л. О.
Інституційне регулювання розвитку
туристично-рекреаційного комплексу ............................... 32

Андрющенко К. А.
Критерії економічного регулювання
виробничого інфраструктурного комплексу
в національній економіці ....................................................... 36

Безугла Л. С.
Зміст та основні методи маркетингової діяльності ......... 43

Горобець Н. М., Савенко О. А., Лапа В. О.
Вплив професійного розвитку на трудову активність
персоналу підприємства ........................................................ 48

Михайленко О. В.
Роль інтеграційних процесів у формуванні
та реалізації економічного потенціалу підприємства ..... 54

Ніколаєнко С. М.
Фактори підвищення конкурентоспроможності
регіонів України на основі розвитку кластерів ................ 59

Жадан Т. А.
Програмно-цільовий підхід до державної підтримки
розвитку олійно-жирової галузі ......................................... 63

Хорішко К. С.
Особливості та зміст процесів управління
переробними підприємствами в умовах кризи ................. 73

Чукіна І. В.
Управління виробничо-господарською діяльністю
аграрних підприємств: теоретичний аспект ...................... 76
Журнал включено до переліку наукових фахових видань
України, в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук з ЕКОНОМІКИ
(постанова президії ВАК України
№ 1-05/2 від 27 травня 2009 р.)
Передрукування дозволяється лише за згодою редакції.
Відповідальність за добір і викладення фактів несуть автори.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. За зміст
та достовірність реклами несе відповідальність рекламодавець.
Рекомендовано до друку
Вченою радою Дніпропетровського державного аграрноекономічного університету 27 лютого 2014 р.
Підписано до друку 06.03.14 р.
Формат 60х84 1/8, Ум. друк. арк. 11,5. Наклад — 1000 прим.
Папір крейдований, друк офсетний. Замовлення № 0603/1.
Віддруковано у ТОВ «ДКС Центр»

© АгроСвіт, 2014

№ 5 / 2014
CONTENTS:
Viatkina T.

ENSURING THE SUSTAINABILITY OF RESOURCE POTENTIAL WITH AGRICULTURAL ENTERPRISES ........................................................... 3

Sprinchuk N.
DETERMINATION OF THE AMOUNT OF INVESTMENT IN THE FIELD FORAGE PRODUCTION IN THE CREATION OF FARMS
AND CATTLE FACILITIES ........................................................................................................................................................................................................ 12

Chyrva O.
SIMULATION INNOVATIVE REGIONAL MARKETING FOOD INDUSTRY ................................................................................................................. 16

Fedun I.
CONCEPTUAL MODEL OF INNOVATION AGROINDUSTRIAL PRODUCTION UKRAINE ..................................................................................... 24

Shpak L.

INSTITUTIONAL REGULATION OF TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX ................................................................................................... 32

Andryushchenko K.
CRITERIA FOR THE ECONOMIC REGULATION OF INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE COMPLEX IN THE NATIONAL ECONOMY ........ 36

Bezugla L.
THE CONTENT AND BASIC METHODS OF MARKETING ACTIVITIES ....................................................................................................................... 43

Gorobets N., Savenko O., Lapa V.
IMPACT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT ON THE LABOR ACTIVITY COMPANY ......................................................................................... 48

Mykhailenko О.
THE ROLE OF INTEGRATION PROCESSES IN THE FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF ECONOMIC POTENTIAL
OF THE COMPANY ..................................................................................................................................................................................................................... 54

Nikolaienko S.
FACTORS INCREASING THE COMPETITIVENESS OF UKRAINE'S REGIONS THROUGH THE DEVELOPMENT OF CLUSTERS ................ 59

Zhadan Т.
PROGRAM AND TARGET APPROACH TO THE STATE SUPPORT OF DEVELOPMENT OF OIL AND FAT INDUSTRY .................................... 63

Khorishko K.
FEATURES AND SIGNIFICANCE OF THE PROCESS MANAGEMENT PROCESSING ENTERPRISES IN TIMES OF CRISIS ............................ 73

Cukina I.
MANAGEMENT OF INDUSTRIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: THEORETICAL ASPECT ................ 76

ДО УВАГИ АВТОРІВ!
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

— У статті з лівого боку має стояти індекс УДК (регистр – «ВСЕ ПРОПИСНЫЕ»).
— Ініціали та прізвище автора. Через кому після ПІБ зазначається науковий ступінь, вчене звання, посада,
науковий заклад (мовою статті та англійською мовою).
— Назва статті (регистр – «Как в предложениях») мовою статті та англійською мовою.
— Анотація мовою статті та англійською мовою.
— Ключові слова (5—8 слів) мовою статті та англійською мовою.
— Текст статті.
У статті, згідно постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових
видань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 р. № 7-05/1, повинні міститись (із виділенням у
тексті) такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми
і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших
розвідок у даному напрямі; список використаних джерел (оформлюється за новими вимогами, які опубліковані у
Бюлетні ВАК України, № 3, 2008).
Згідно нових правил, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні давати
список літератури в двох варіантах: один на мові оригіналу і окремим блоком той же список літератури (References)
в романському алфавіті (harvard reference system), повторюючи в ньому всі джерела літератури, незалежно від
того, чи є серед них іноземні
— Обсяг рукопису — 15—25 тис. знаків, включаючи рисунки, таблиці.
— Стаття повинна бути виконана у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word for Windows (шрифт –
Times New Roman) у вигляді файла з розширенням .doc або .rtf для Microsoft Word (версія 97-2003). Файли статті
обов’язково повинні бути збережені в форматі .doc або .rtf.
— Ілюстративний матеріал повинен бути поданий чітко і якісно у чорно-білому вигляді. Посилання на ілюстрації в тексті статті обов’язкові. Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним
графічним об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл
Excel (2003).
— Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з правого
боку.
Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті
(зі збереженням головних висновків та стилю автора). Надані матеріали не повертаються.

АГРОСВІТ № 5, 2014
УДК 658.012.32 (477)

Т. Г. Вяткіна,
к. е. н., докторант кафедри економіки підприємства і управління трудовими ресурсами,
Луганський національний аграрний університет
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ENSURING THE SUSTAINABILITY OF RESOURCE POTENTIAL WITH AGRICULTURAL
ENTERPRISES
Наведено сутність поняття стійкості ресурсного потенціалу підприємства. Відмічено, що стійкий економічний
розвиток країни в цілому та кожного окремо взятого підприємства можливий лише за умов стійкості ресурсного
потенціалу. Розглянуто необхідність визначення стійкості ресурсного потенціалу для сільськогосподарських
підприємств. Зазначено, що стійкість ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств здійснюється за
виробничо-технологічним, фінансовим та управлінським напрямами діяльності. Відзначено, що на ресурсну стійкість
підприємства впливають внутрішні та зовнішні чинники. Серед внутрішніх чинників розглянуто організаційні; управлінські; сукупність економічних інструментів та показників; фінансово-економічні. Зовнішні чинники поділено на
дві категорії — ті, що мають безпосередній та опосередкований вплив на діяльність сільськогосподарських
підприємств. Описані принципи управління стійкістю ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства.
Наведено схему механізму формування стійкості ресурсного потенціалу підприємства. Сформульовано етапи оцінки стійкості підприємства.
The concept essence of company's resource potential sustainability is defined. It is noted that sustainable economic
development of a country as a whole as well as each individual enterprise will only be possible if thei resource potential
is stable. The need to determine the stability of resource potential for agricultural enterprises is addressed. It is noted
that stability of the resource potential at agricultural enterprises will be carried out by production-and- technology,
financial and managerial areas of business activity. It is pointeв out that resource sustainability of an entity will be
influenced by internal and outwards factors. Among the internal factors the organizational, managerial, a set of economic
tools and indicators, financial-and-economic ones are considered. External factors are divided into two categories —
those having the direct and indirect impact on performance of the agriculral entities. We describe the principles of
sustainability management in terms of resource potential of an agricultural enterprise. Shows a diagram of forming the
stability of company's resource potential is provided. The stages of assessing the sustainability of an entity is formulated.

Ключові слова: стійкість, стійкість ресурсів, ресурсний потенціал, стійкість сільськогосподарських підприємств.
Key words: sustainability, sustainability of resources, resource potential, sustainability/resistance
of agricultural enterprises.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Забезпечення можливості переходу сільськогосподарських підприємств у фазу економічного росту та стійкого економічного розвитку є одним із головних завдань, пріоритетність
яких підкреслюється стратегічними напрямами
розвитку держави. Тому одним із основних напрямів ефективного функціонування підприємств в сучасних умовах є поліпшення механізмів забезпечення стійкого розвитку, що
грунтуються на раціональному розподілі їх ресурсного потенціалу. Специфіка функціонуван-

ня підприємств агропромислового комплексу та
відсутність єдиної концепції стійкого розвитку
їх ресурсного потенціалу в умовах нестабільного зовнішнього середовища створюють передумови для вивчення та приділення особливої уваги до вказаної проблеми.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Парадигма економічного розвитку транзитивної економіки, характерною рисою якої є неврівноваженість та незбалансованість чинників
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зовнішнього середовища, особливого значення
надає інтегральним характеристикам стійкого
функціонування та розвитку підприємств в умовах мінливості середовища.
Поняття "стійкість" в літературі розглядається в двох аспектах: як стійкість системи та
стійкість об'єкта. Стійкість по відношенню до об'єкта та системи означає, що вони не піддаються коливанням, стабільні, постійні по відношенню до зовнішніх впливів. Проте стійкість — це
відносна категорія. Оцінити ступінь стійкості
того чи іншого об'єкту можливо лише, порівнюючи його з іншими об'єктами, котрі наділені аналогічними характеристиками [1].
В. Логінов та А. Чеблоков [2; 3] під стійкістю
промислового підприємства розуміють комплекс властивостей його виробничої, інноваційної, організаційної, фіанансово-кредитної
діяльності, їх взаємний вплив та взаємодію,
якість та новизну продукції, науково-технічний
рівень матеріально-технічної бази, стабільність
ресурсного забезпечення, склад кадрового та
інтелектуального потенціалу, характер інноваційного менеджменту.
На думку професора Гапоненко А.Л., стійкість визначається як відносна незмінність основних параметрів системи, здатність зберігати
їх в заданих межах при динамічних впливах з середини та ззовні [4].
НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ
Однією з умов стійкого економічного розвитку є забезпечення відтворення ресурсного
потенціалу. В загальному розумінні під стійкістю
розуміють здатність системи зберігати деякі властивості по відношенню до невизначеності певних параметрів самої системи чи зовнішнього середовища. Складність наукового використання
цієї категорії обумовлена її подвійним характером. З одного боку, стійкість відображає необхідність незмінності та постійності як умови
стабільності, а з іншого — процес постійних змін
неможливий без стійкого стану системи. У зв'язку з цим постає необхідність додаткового вивчення умов та механізмів забезпечення стійкості
ресурсного потенціалу сільськогосподарських
підприємств, що і визначає мету статті.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економіка народного господарства України
багато в чому залежить від агропромислового
комплексу. Ефективне функціонування сільського господарства в першу чергу залежить від
ефективного використання ресурсів та міри їх
стійкості.
Загострення проблеми стійкості ресурсів
сільського господарства пов'язано з діями су-

купності зовнішніх та внутрішніх чинників факторів, вплив яких проявляється на всіх стадіях
процесу відтворення як на мікрорівні, так і на
рівні всієї країни. Сприяти її вирішенню дозволить лише система довгострокового планування та управління ресурсами.
В економічній літературі термін стійкості
трактується по-різному:
— корисність (споживання), що не зменшується з плином часу;
— управління ресурсами відбувається таким
чином, що зберігаються виробничі можливості
для майбутнього;
— запас природних ресурсів не скорочується з плином часу;
— ефективне управління ресурсами означає
підтримку стійкості доходу, що реалізується за
допомогою цих ресурсів;
— забезпечуються мінімальні умови підтримки стійкості екосистем у часі.
Досить часто поняття "стійкість" прирівнюють до поняття "надійність".
Наведене в літературі [5] визначення надійності тлумачиться як "властивості виробу зберігати значення встановлених параметрів функціонування в певних межах, що відповідають
визначеним режимам та умовам використання,
технічного обслуговування, зберігання та транспортування" характеризує технічний бік поняття. В літературі [6] поняття надійність трактується як "те, що викликає повну довіру, відповідає
своєму призначенню, міцний, забезпечує досягнення цілі".
Словник за редакцією А.Н. Азріліяна дає
таке визначення "надійність — в управлінні це
властивість систем виконувати покладені на них
функції протягом певного проміжку часу за
відповідних умов експлуатації" [7].
У відповідності до загальної теорії систем під
стійкістю розуміють здатність до збереження
якісної визначеності при зміні структури системи та функціонування її елементів. За ієрархією
властивостей систем стійкість з, одного боку,
пов'язана з адаптивністю, управлінням, цілеспрямованістю, багатогранністю, здатністю до саморозвитку, саморегуляції, неперервного функціонування і, в кінцевому рахунку, з цілісністю,
а з іншого — з властивостями динамічної рівноваги, диференціації. На збереження стійкості,
перш за все, націлені адаптивні можливості системи та механізм підтримки динамічної рівноваги [8, с. 77—79].
Брянцева І.В. під економічною стійкістю розуміє такий стан господарюючого суб'єкта, при
якому соціально-економічні параметри, що його
характеризують зберігають початкову рівновагу та знаходяться в заданих межах під час дії
внутрішнього та зовнішнього середовища [9].

4
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 5, 2014
Таке визначення стійкості, на нашу думку, опирається на систему планування підприємства та
знаходженні її в рівноважному, з точки зору
планових показників, стані.
Романова А.І. [10] розкриває економічну
стійкість завдяки забезпеченню цінової, управлінської, фінансової та ділової стійкості. Під
економічною стійкістю розуміє здатність динамічної в часі та просторі виробничої системи не
відхилятися від своєї траєкторії за дії будь-яких
внутрішніх чи зовнішніх чинників.
Слід погодитися з визначенням Л.М. Храмової, яка під стійким станом розуміє "здатність
системи до стабільного функціонування в умовах динамічного зовнішнього середовища за рахунок досягнення її максимальної організованості (відповідності внутрішніх елементів системи один одному та параметрам зовнішнього середовища)" [11].
Наведені вище визначення розглядають
стійкість лише як можливість системи зберігати
своє існування (стабільно функціонувати) і не
охоплюють найважливіших принципів її розвитку, що повинні відображати ідеї динамічності та
збалансованості в кожному конкретному періоді через показники та параметри, що характеризують її економічний, соціальний, екологічний стан.
З цих позицій, на наш погляд, найбільш повне розкриття поняття дається у визначенні А.С.
Звягіна, у відповідності до якого економічна
стійкість трактується як "взаємозв'язок виробничо-фінансової, соціальної та екологічної
стійкості підприємств, що відображає здатність
їх до виживання та тривалому протистоянню
впливові зовнішнього середовища, забезпечуючи при цьому реалізацію базових соціально-економічних цілей — економічного зростання, економічної ефективності виробництва і реалізації
продукції, соціально-економічної захищеності
персоналу в комплексі з системою суспільних
цілей. Базовою основою економічної стійкості
є ступінь впливу чинників зовнішнього середовища та можливостей підприємства протистояти їм завдяки прийняттю ефективних рішень в
галузі виробничого, фінансового та маркетингового менеджменту, в результаті чого можливо регулярно отримувати замовлення, ритмічно
завантажувати потужності, якісно здійснювати
антикризове управління, отримувати прибуток
на рівні середньогалузевого" [12].
Для сільськогосподарських підприємств
стійкість набуває особливого значення і це обумовлюється низкою причин:
— сільське господарство є основним постачальником продуктів харчування і тому збої в
цій галузі та недоліки в сільгоспвиробництві
істотно впливають на рівень життя населення.

Продукти харчування — це товари з обмеженим
терміном використання, що не піддаються тривалому зберіганню, накопиченню в запасах, і
тому виробництво їх повинно здійснюватися
постійно та безперебійно;
— виробництво більшості сільськогосподарської продукції здійснюється в умовах невизначеності зовнішнього середовища під впливом
неконтрольованих його чинників та в не передбачуваних умовах;
— особливістю сільського господарства є те,
що процеси відтворення в ньому відбуваються в
поєднанні з біологічними процесами вирощування та розвитку тварин і рослин. А для живих
організмів будь-яка нестабільність спричиняє
негативні наслідки. Це призводить до того, що
шкода від нестабільності в аграрній сфері значно перевищує шкоду в інших галузях.
Сучасна концепція трансформації сільського господарства в напрямі підвищення його
стійкості повинна включати обгрунтовані моделі
стабільного розвитку та шляхів підвищення
ефективності використання ресурсного потенціалу. Важлива роль в цьому процесі належить:
— характеристиці взаємодії елементів ресурсного потенціалу, що забезпечує як безпосереднє виробництво сільськогосподарської продукції, так і потенційні можливості до її стабільного виробництва, вдосконалення технологій
виготовлення та реалізації на внутрішніх та
зовнішніх ринках;
— діагностиці стану, інструментарію та моніторингу динаміки і оцінки процесів використання ресурсного потенціалу;
— єдності стратегічних цілей, тактичних засобів та кінцевих результатів від його використання.
Стійкість ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств за напрямами діяльності наведена на рисунку 1.
Управління сільськогосподарськими підприємствами передбачає ефективне використання
наявних у підприємств ресурсів. Виробничі ресурси є основою процесу виробництва, який є
важливим аспектом конкурентної позиції на
ринку та економічної стійкості в макросередовищі. Завданням сільгосппідприємства при управлінні ресурсами є їх оптимальний розподіл,
який забезпечить такий вектор розвитку
підприємства, який буде спрямований на досягнення абсолютної економічної стійкості.
За визначенням Р. Гранта [13] ресурси є джерелом економічної стійкості підприємства, а економічна стійкість — джерело конкурентоспроможності. Управління ресурсами підприємства є
тим базисом, що забезпечує передумови ефективного функціонування бізнес-структури та її економічну рівновагу, формує конкурентні перева-
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Стійкість ресурсного потенціалу за напрямами діяльності

Види діяльності підприємства

Виробничотехнологічна:
- стабільність
виробничого циклу;
- налагодженість
ресурсного
забезпечення;
- забезпечення
ефективного
використання
основних та
оборотних засобів

Фінансова:
- забезпечення
ефективності
використання власних
та залучених ресурсів;
- забезпечення
платоспроможності;
- оцінка рівня
внутрішніх витрат та
планування стійкого
рівня прибутку

Управлінська:
- встановлення
якісних пропорцій в
управлінні;
- розрахунок
оптимального рівня
витрат на
управління;
- розрахунок та
попередження
різного роду ризиків

Рис. 1. Напрями досягнення стійкості ресурсного потенціалу підприємства

ги на ринку. Оцінка стійкості використання ресурсного потенціалу сільського господарства
здійснюється на різних рівнях: від стійкості виробництва окремих видів продукції до стійкості
процесу розширеного відтворення в цілому всього агропромислового комплексу. В залежності від
цього будуть змінюватися показники, що відображають сутність цього процесу.
Сам термін "стійкість ресурсів" є похідним
від поняття "економічна стійкість", яке виникло
в зв'язку з загостренням проблеми обмеженості
ресурсів, що склалась під час енергетичної кризи 70-х років 20 століття. З тих пір дослідженню
приділено багато уваги. Однак останнім часом
все більш очевидним фактом стає те, що стійкий
економічний розвиток країни в цілому та кожного окремо взятого підприємства можливе
лише за умов стійкості такого важливого структурного елементу, як ресурси.
Стійкість ресурсів — це здатність підприємства забезпечити необхідний рівень досягнення
поставленої мети за допомогою ефективного застосування сукупності ресурсів, що використовується інституціональною одиницею. Стійкість
ресурсів є зовнішнім проявом їх внутрішньої
структури. З позиції будь-якої господарюючої
системи сукупність ресурсів є такою, що постійно підлаштовується під зміни в середовищі
існування підприємства.
Ресурсна стійкість підприємства визначається впливом цілого ряду чинників як внутрішніх,

так і зовнішніх. Зовнішні чинники слабко залежать від дій конкретних підприємств. До них
відносяться прогнозні зміни інфляції, незбалансованість товарного ринку, зміна економічної
політики держави, політична нестабільність в
цілому тощо. Ці чинники можна поділити на дві
категорії. Перша категорія здійснює безпосередній вплив на ресурси аграрних підприємства,
але при цьому має зворотній зв'язок з товаровиробниками. До цієї категорії відносять постачальників ресурсів: матеріальних, фінансових,
трудових, інформаційних тощо, споживачів,
конкурентів, органи державної влади, законодавчі органи, засоби масової інформації, наукові
установи. Друга категорія виступає в ролі чинників, які здійснюють вплив на стійкість ресурсів
сільгосппідприємств опосередковано та не мають тісного взаємозв'язку. В цю категорію віднесено соціально-економічні, політичні, демографічні, природні, соціальні чинники.
Розглядаючи ступінь впливу діяльності
сільськогосподарських підприємств на ці чинники, слід відмітити, що чинники безпосереднього
та опосередкованого впливу по-різному взаємодіють. У випадку формування змін в чинниках
безпосереднього впливу суб'єкт господарювання може реагувати за різними сценаріями: або
протидіяти змінам, викликаним діями чинників,
або підлаштовуватись та адаптуватись під них.
При цьому, коли мова стосується чинників опосередкованого впливу, то тут сільськогоспо-
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дарським підприємствам залишається лише максимально адаптувати свої ресурсні джерела,
структуру, технологічні процеси, кадри та перспективні розробки.
Внутрішні чинники впливу на ресурси завжди мають залежність від дій сільгосппідприємств, які здатні видозмінювати їх через корегування стійкості ресурсів. Виділяють дві групи внутрішніх чинників. До першої відносять
організаційні та управлінські чинники, вплив
яких визначає мету, завдання, цілі діяльності
підприємства та стратегію розвитку ресурсів. До
таких інституцій можна віднести удосконалення структури управління та організаційної
структури, ефективне використання праці персоналу, оптимізація його структури, підвищення продуктивності праці, підвищення рівня конкурентоспроможності, удосконалення рівня
менеджменту, підвищення культури підприємницької діяльності. Управлінські та організаційні чинники є одними з основних елементів
управління ресурсами підприємства. Вони характеризуються розподілом між завданнями та
цілями в залежності від потреб використання
ресурсів та націлені на встановлення чіткого
взаємозв'язку між окремими ресурсами, джерелами їх надходження та підрозділами, що безпосередньо їх використовують.
В умовах жорсткої конкуренції агропромисловим підприємствам доводиться працювати у
складних умовах. В такій ситуації постає необхідність посилення стійкості ресурсного забезпечення аграрного сектору. Ті внутрішні чинники організації та управління, які її посилюють,
встановлюють зв'язки ресурсів підприємства з
зовнішніми ринками шляхом їх дослідження,
визначення альтернативних каналів постачання
і збуту, постійного контролю за структурними
та кон'юнктурними зрушеннями.
Друга група внутрішніх чинників, які впливають на стійкість ресурсів сільськогосподарських підприємств, представляє собою сукупність
економічних інструментів та показників: обсяг
виробництва продукції, її якість, структура та
асортимент, виробнича собівартість, забезпеченість основним та оборотним капіталом,
ступінь оновлення основних фондів та рівень їх
використання, екологічність виробництва, розвиненість інфраструктури, наявний ресурсний
потенціал для виробництва.
Ресурсний потенціал виробництва, перш за
все, характеризується станом засобів виробництва, як-то капітальних будівель, машин, сільськогосподарського обладнання, техніки та устаткування. Однак останнім часом в сільському
господарстві майже не відбувається оновлення
ресурсів, задіяних у виробництві, не ведеться капітальне будівництво в тих обсягах, в яких воно

проводилось до 1990 року, повільно замінюється застаріла техніка. Ці прояви нестабільності
призводять до нестійкого функціонування всієї
галузі сільського господарства. В цьому контексті доцільним стає виділення таких ключових
чинників ефективного використання ресурсів,
як організація їх витрачання протягом виробничого циклу, раціональний розподіл між різними
структурними одиницями як окремого підприємства, так і галузі сільського господарства в
цілому.
Важливими чинниками, що визначає стійкість розвитку використання ресурсів сільськогосподарських підприємств є набуті, потенційні
та втрачені можливості реалізації продукції. Виробники продукції сільського господарства стикаються з труднощами, які виникають через
відсутність належної системи заготівлі сільгосппродукції, зростання імпорту продукції, яка
може виготовлятись на місцях, низькі закупівельні ціни та обструкція з боку переробних
підприємств. У результаті цього у підприємств
виникають збитки, які з кожним роком збільшуються та які все складніше мінімізувати. Тому
виникає необхідність враховувати чинники розвитку виробничо-економічних зв'язків та взаємовідносин між ресурсами та суб'єктами господарювання, які спричиняють дієвий вплив на
ефективність та сталий розвиток аграрних
підприємств.
Важливість використання в якості ресурсів
оборотних коштів, визначення їх оптимального
розміру, обгрунтування необхідності оптимального розміру є одним з ключових чинників загального формування стійкості ресурсів, оскільки оборотні кошти безпосередньо впливають на
результати діяльності підприємства. Визначення показників та потреби в оборотних коштах
здійснюється за допомогою визначення норм запасів та постачання. Але при оцінюванні формування оборотних ресурсів слід враховувати
той факт, що сільське господарство є виробництвом з тривалим виробничим циклом. Так, у тваринництві цей цикл може становити від 10—11
місяців, до двох років, як у випадку із вирощуванням великої рогатої худоби, у рослинництві
— може тривати до одного року, коли восени
відбувається закладання озимих культур, а збір
урожаю та отримання кінцевого продукту проводять влітку. Ці нюанси обумовлюють дещо
відмінний порядок оцінки оборотних ресурсів,
джерел їх відтворення та оновлення.
До третьої групи внутрішніх чинників слід
віднести фінансово-економічні чинники, оскільки вони безпосередньо впливають як на стійкість
самого підприємства, так і його ресурсів. Зростання стійкості ресурсів підприємств, враховуючи особливості цієї групи чинників, можливе
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за такими напрямами, як постійний моніторинг
та аналіз господарської діяльності підприємства, оптимізація його структури, майнового
комплексу та джерел формування основних засобів, підвищення платоспроможності, доходності та рентабельності.
За допомогою перелічених вище чинників
підприємства сільського господарства мають
можливість проводити самофінансування, що є
основою до стабільної та незалежної діяльності.
Цей процес забезпечується шляхом економії наявних ресурсів, впровадження ефективної та
гнучкої політики ціноутворення, розподілу доходів і витрат. Проте лише за допомогою самофінансування ресурсів на сьогоднішній день
здійснювати господарську діяльність не завжди
ефективно. Необхідно використовувати залучені фінансові ресурси. При цьому слід чітко
дотримуватись раціонального співвідношення
залучених та власних коштів, оскільки при
збільшенні використання залучених коштів зростає імовірність фінансового ризику, а при їх
зменшенні існує можливість втратити додаткові
прибутки.
Отримання додаткової вигоди, підвищення
доходності і рентабельності дозволить забезпечити зростання стійкості ресурсів підприємства.
Збільшення рентабельності сприятиме зростанню розширення виробництва та споживання ресурсів, підвищенню ліквідності підприємства,
формуванню резервного ресурсного потенціалу та зростанню ділової репутації. Виходячи з
цього, за умови здійснення впливу на внутрішні
та зовнішні чинники формування та використання ресурсів, сільськогосподарські підприємства
мають можливість підвищити стійкість власних
та залучених ресурсів, а отже, забезпечити конкурентоспроможні позиції в аграрному секторі.
Поряд із чинниками, що сприяють розвитку
стійкості ресурсів підприємства існують чинники, що дестабілізують розвиток сільськогосподарських підприємств. Їх можна розділити на
об'єктивні та суб'єктивні. До об'єктивних чинників відносять недосконалість грошової, кредитної, податкової та інших фіскальних систем,
законодавчої та нормативної баз в галузі економіки та реформування аграрного сектору,
достатньо високий рівень інфляції, фізичний та
моральний знос обладнання, що відображається у непередбачуваних змінах виробничого
процесу, розроблення і впровадження нових
способів організації праці, нових технологій, не
передбачувані зміни у внутрішньогосподарських
відносинах, проблеми ліквідності підприємства
та його стійкості.
До суб'єктивних чинників, які відносяться
безпосередньо до сфери господарювання підприємства відносять недостатній рівень компе-

тенції управлінських кадрів та фахівців, некваліфікована робота структурних підрозділів, невиконання умов за контрактами, управлінські
помилки при прийнятті рішень.
Ці помилки виражаються у недостатньому
дослідженні попиту, що призводить до зниження обсягів продаж, відсутності мережі збуту,
зниженні якості та зростанні ціни продукції,
зниженні обсягів виробництва, зростанні кредиторської та дебіторської заборгованості, відсутності належної реклами тощо.
Попередня оцінка впливу зовнішніх та
внутрішніх загроз дозволяє визначити, що руйнівна дія внутрішніх чинників, котрі призвели до
руйнування економіки агропромислового сектору виявилась більш масштабною, ніж дія
зовнішніх чинників.
Це спричинено перш за все тим, що державні
реформи стосовно сільського господарства фактично зводяться до регулювання цін на його продукцію та зміни форми власності його базових
ресурсів.
При цьому практично не відбувається інвестиційна підтримка агропромислового комплексу, оновлення його матеріально-технічної бази
майже повністю позбавлено економічних важелів регулювання. Результатом таких дій є недостатній розвиток виробничої бази, зниження
родючості земель, скорочення поголів'я худоби
в тваринницьких комплексах, племінних господарствах та селекційних центрах.
Ресурсний потенціал характеризується
різними частковими показниками, що визначають рівень забезпеченості підприємства тим чи
іншим видом ресурсів та може бути раціонально використаний за певних умов зовнішнього середовища та за відповідного фінансового стану.
Тому показники стійкості роботи підприємства
визначаються параметрами внутрішнього ресурсного потенціалу за певних зовнішніх умов.
Зовнішнє середовище створює своєрідні орієнтири для діяльності підприємств в якості потреб,
вподобань та вимог споживачів до продукції, яку
виробляє підприємство, тим самим визначаючи
умови формування внутрішнього конкурентного ресурсного потенціалу.
Забезпечення стійкості використання ресурсного потенціалу можливо описати таким показником, як ресурсна ємність. Цей показник характеризується здатністю задовольняти заплановані заходи та проекти, забезпечувати реалізацію цільових функцій стратегічного управління. Для того, щоб підприємство ефективно працювало, необхідно збалансувати ресурсну ємність. Такий баланс можливо забезпечити за рахунок екстенсивного (передбачає пошук додаткових ресурсів, підвищення їх сукупного абсолютного значення, тобто залучення до економ-
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Вплив чинників
зовнішнього
середовища на
ресурсний потенціал
підприємства

Вплив чинників
внутрішнього
середовища на
ресурсний потенціал
підприємства

Місія – досягнення
конкурентоспроможності на основі
економічної стійкості ресурсів

Блок 1

Стратегія поліпшення використання ресурсного потенціалу підприємства

Блок 2

Матрична – формування стратегічних центрів
господарювання.
Портфельна – розміщення ресурсів.
Ділова – досягнення довгострокових конкурентних переваг.
Функціональна – розподіл ресурсів між структурними
підрозділами.
Формування стратегічної позиції щодо забезпечення стійкості
ресурсного потенціалу підприємства

Діагностика ресурсної
складової потенціалу
підприємства

Блок 3

Встановлення рівня
економічної стійкості
ресурсної складової
потенціалу підприємства

Критерії економічної стійкості
ресурсного потенціалу
підприємства

Оцінка результатів реалізації стратегії

Блок 4

Оцінка ефективності
використання ресурсів
підприємства
Блок 5

Аналіз ринкового оточення.
Аналіз конкурентів та частки
ринку.
Визначення конкурентних переваг
підприємства.

Розрахунок оптимальної
величини використання
ресурсів підприємства

Оцінка відхилень від
прогнозних та
нормативних значень

Інтегральна економічна стійкість ресурсного потенціалу підприємства

Рис. 2. Механізм формування стійкості ресурсного потенціалу підприємства
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ічного обігу нових ресурсів, проектів, програм)
та інтенсивного (впровадження більш ефективних технологій та механізмів, що дозволяють повніше використовувати заплановані до використання ресурсів) способів використання.
Оцінку стійкості підприємства здійснюють
використовуючи декілька різних підходів: традиційний, ресурсно-управлінський, ресурсний,
оцінка на основі стохастичного аналізу, оцінка
на основі використання положень теорії нечітких множин та інших методів та моделей [14,
с. 3].
Внутрішня стійкість забезпечує пропорційну
взаємодію всіх ресурсів сільськогосподарського
підприємства через позитивну динаміку основних
фінансово-економічних показників діяльності та
розширене відтворення.
Зовнішня стійкість передбачає безконфліктну взаємодію з елементами зовнішнього середовища — споживачами, конкурентами, постачальниками, контролюючими органами.
При дослідженні суб'єктів господарювання
важливо приділяти увагу тактиці та стратегії
розвитку, а стійкий розвиток ресурсного потенціалу повинен займати ключові позиції при розробленні планів розвитку підприємства. Управління стійкістю ресурсного потенціалу підприємства слід розглядати в тісному поєднанні зі
стійкістю економіки в цілому, з позиції окремого підприємства, його структури, взаємодії
підприємства з партнерами бізнесу, тобто
стійкість ресурсного потенціалу цілком визначає та забезпечує стійкість підприємства.
Головним завданням системи управління ресурсами сільськогосподарських підприємств є
визначення величини їх обсягу та оптимального рівня використання, що виражатиметься за
допомогою показника "інтегральної економічної стійкості", механізм визначення якого зображено на рисунку 2.
Результат цього показника порівнюють з еталонним критерієм, що визначається на підставі
порівнянь з аналогічними значеннями показника підприємства-лідера в галузі та у відповідності
до стратегічних напрямів, окреслених розробленою стратегією підприємства та конкурентного
положення підприємства на ринку. Зважаючи на
те, що зовнішнє середовище є досить нестійкою
системою і, відповідно, змінюється конкурентний
стан підприємства, відбувається пошук оптимального рівня ресурсного забезпечення підприємства з метою досягнення абсолютної економічної стійкості ресурсного потенціалу.
Опираючись на думки викладені вище, слід
визначити принципи управління стійкістю ресурсного потенціалу:
1. Принцип комплексності планування: при
плануванні необхідно комплексно оцінювати

вплив управлінських рішень на діяльність
підприємства та рівень стійкості його ресурсного потенціалу. Неможливо обмежуватися плануванням лише однієї складової ресурсного потенціалу (кадрового, маркетингового, виробничого, фінансового).
2. Принцип ефективності. Механізм дії цього принципу полягає в підтримці такого рівня показників діяльності підприємства, який забезпечить найбільш повне використання ресурсів.
Ефективне використання ресурсів, в свою чергу, є основою рентабельного функціонування та
стабільного розвитку підприємства, що сприяє
підтримці його стійкості.
3. Принцип поєднання стратегічних та тактичних цілей. Змістовне наповнення цього принципу полягає в тому, що стратегічною метою управління стійкістю ресурсного потенціалу
підприємства повинно бути не стільки збереження поточного рівноважного стану підприємства,
скільки його перехід до нового, більш стійкого
стану. При цьому тактичне управління повинно
бути спрямоване на підтримку стійкості ресурсного потенціалу вище критичної межі.
Для проведення оцінки стійкості підприємства доцільно враховувати особливості діяльності та структури підприємства, специфіку ринку, зовнішнього середовища та чинників, що
впливають на стійкість. Стійкість повинна формуватися з урахуванням актуальних на даний
момент часу ознак та умов.
Для забезпечення стійкого розвитку сільськогосподарського підприємства необхідно
вдосконалювати методи та механізми управління його виробничо-господарською діяльністю,
активно використовувати ресурсний потенціал,
підвищувати ринкову вартість підприємства та
інвестиційну привабливість за рахунок стимулювання зростання конкурентоспроможності виробленої продукції.
ВИСНОВКИ
Розглянуті чинники обумовлюють стійкість
сільського господарства, особливо в порівнянні
з іншими галузями та вимагають підвищеної уваги при розгляді зазначеної проблеми. Інакше кажучи, стійкість ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, визначає взаємообумовлений характер впливу як на безпосередньо саму галузь, так і на виробничо-господарські
зв'язки з іншими галузями народного господарства, впливає на економічний стан суспільства.
Оскільки сільськогосподарські підприємства
розглядаються як відкрита соціально-економічна система, то аналіз концептуальних основ управління виявив необхідність врахування чинників внутрішнього та зовнішнього середовища
з метою забезпечення їх стійкого розвитку. Ра-
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зом з тим, залишаються актуальними до подальшого розгляду проблеми формування стратегії
стійкості ресурсного потенціалу підприємства.

/ С.М. Бухонова, Ю.А. Дорошенко, О.Б. Бендерская // Экономический анализ: теория и практика. — 2004. — № 7 (22).
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ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ІНВЕСТИЦІЙ У
ПОЛЬОВЕ КОРМОВИРОБНИЦТВО ПРИ
СТВОРЕННІ ФЕРМ ТА КОМПЛЕКСІВ ВРХ
N. Sprinchuk,
n. e. s., senior research worker, Institute of feed research and agricultural of Podillya

DETERMINATION OF THE AMOUNT OF INVESTMENT IN THE FIELD FORAGE PRODUCTION
IN THE CREATION OF FARMS AND CATTLE FACILITIES
У статті запропоновано методику визначення обсягу інвестицій у польове кормовиробництво при розробці інвестиційних проектів зі створення молочних ферм та комплексів ВРХ, встановлено об'єкти інвестування. Визначено
приблизний обсяг інвестицій у польове кормовиробництво в розрахунку на одну корову зі шлейфом. Для прикладу
обчислення необхідних інвестиційних вкладень використано дані інвестиційного проекту сучасної ферми на базі ФГ
"Колосок" Переяслав-Хмельницького району Київської області. Активізація розвитку тваринництва та його кормовиробництва потребує додаткових інвестицій. Особливість сучасного етапу полягає в тому, що розвивати наявне
тваринництво у господарствах, навіть на розширеній основі, нині недостатньо для забезпечення потреб населення в
продукції тваринництва. Необхідно створити нове виробництво цієї продукції в усіх формах господарювання, що
потребує інвестицій не лише на створення нових потужностей, а й на зміну цільового призначення частини сільськогосподарських угідь і формування в польовому кормовиробництві необхідного комплексу основних засобів.
This article presents a method for determining the amount of investment in the field forage production in developing
investment projects to create a dairy and cattle facilities, set investee. Determined the approximate amount of investment
in the field of fodder per cow. For example, calculating the necessary investments used the data of the project based on
modern farms FG "Kolosok" Perejaslav-Khmelnitsky district, Kyiv region. Intensification of livestock and feed processing
it requires additional investment. The peculiarity of the present stage is that the developed existing livestock farms, even
on an extended basis, now is not enough to meet the needs of the population in animal products. Please create a new
production of these products in all forms of management that requires an investment not only in the creation of new
facilities, but also to change the purpose of the farmland and the formation of field fodder required complex assets.

Ключові слова: інвестиційний проект, інвестиції, кормовиробництво, будівлі та споруди, сільськогосподарська техніка.
Key words: investment project, investment, forage production, buildings, farming.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Більшість інвестиційних проектів зі створення ферм та комплексів враховують інвестиційні витрати на будівництво приміщень і
споруд, придбання техніки та обладнання, тварин. Але при цьому до вартості робіт не включаються капітальні вкладення господарств у
польове кормовиробництво.
У разі, якщо суб'єкти інвестиційної діяльності при обгрунтуванні планових і проектних
рішень будуть встановлювати реальні рівні
окупності інвестицій з врахуванням частки у
кормовиробництво, — це викличе необхідність
зміни їх цінової політики, а також державної
політики щодо цінового регулювання на тваринницьку продукції з врахуванням досягнення нормативного чи індикативного рівня нор-

ми прибутку авансованого на виробництво цієї
продукції і кормовиробництво капітал. Тому
актуальним завданням сьогодні стає обгрунтування потреби в інвестиціях у кормовиробництво та включення цих витрат у загальні обсяги
інвестицій на формування основного і оборотного капіталу тваринницьких ферм і комплексів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми інвестування у тваринництво
неодноразово піднімалися у наукових працях.
Так, окремі аспекти інвестиційного розвитку
галузі досліджувалися провідними вітчизняними науковцями та практиками такими, як
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М.Я. Дем'яненко, М.І. Кісіль, М.Ю. Кожем'якіна, М.Ф. Кропивко, Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік,
Т.В. Мацибора та ін. Разом з тим, у цьому питанні залишається ряд прогалин, зокрема на
сьогодні відсутній методичний інструментарій
визначення обсягу інвестицій у кормовиробцтво при розробці інвестиційних проектів зі
створення ферм та комплексів ВРХ.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Як відомо, основною запорукою успішного
втілення будь-якого інвестиційного проекту є
точність його розробки. На етапі планування
витрат на створення ферм та комплексів ВРХ
також дуже важливим завданням є правильне
визначення обсягу необхідних інвестиційних
ресурсів. При цьому, крім основних витрат на
спорудження ферми, необхідно враховувати
також і витрати на польове кормовиробництво.
Саме тому завдання даної статті зводиться
до розрахунку необхідного обсягу інвестицій
у польове кормовиробництво при створенні
ферм та комплексів ВРХ.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На етапі створення ферм та комплексів ВРХ
необхідні значні капітальні інвестиції як безпосередньо у галузь тваринництва, так і в кормовиробництво. Об'єктами інвестування у кормовиробництво виступають: земельні ресурси;
будівлі та споруди; сільськогосподарська техніка та обладнання.
До земельних ресурсів, що є об'єктом інвестування у кормовиробництві, слід відносити:
ріллю, що використовується під посіви кормових культур, пасовища та сіножаті. Вказані земельні ресурси утворюють кормову площу тваринництва.
Будівлі та споруди у кормовиробництві
представлені сіносховищами, кормосховищами, силососховищами, силосно-сінажними
буртами, баштами, траншеями тощо.
Сільськогосподарська техніка та обладнання, тобто технічні засоби, що використовуються у кормовиробництві, можна поділити на дві
групи:
— перша — засоби універсального призначення, що використовуються не лише в кормовиробництві, але й у інших галузях рослинництва. До цієї групи можна віднести більшість
сільськогосподарської техніки та обладнання;
— друга — спеціальна техніка та обладнання, що застосовується виключно у кормовиробництві. До цієї групи можуть бути віднесені

корморізки, змішувачі кормів, косарки, кормозбиральні комбайни, жатки, ворушилки і
валкоутворювачі, прес-підбирачі, візки-підбирачі та інша спеціальна техніка для збирання,
транспортування, укладання та обробки кормів.
Забезпеченість сільськогосподарських
підприємств вказаними технічними засобами є
важливим чинником ефективного функціонування кормовиробництва, а відтак і тваринництва.
Алгоритм визначення потреби інвестиційних ресурсів у кормовиробництво за вищевказаними об'єктами інвестування включає наступні етапи:
1) розрахунок загальної потреби кормів на
плановану чисельність ВРХ;
2) розрахунок потреби в окремих видах
кормів — у концентрованих, грубих, соковитих
та зелених кормах;
3) визначення планової посівної площі під
основними сільськогосподарськими культурами та загального обсягу необхідних земельних
ресурсів;
4) визначення (з урахуванням орендної плати за 1 га) витрат на земельні ресурси;
5) визначення (з урахуванням потреби в грубих кормах) планової місткості сараїв для зберігання сіна та соломи та сінажних траншей, а
також капітальні витрати на їх спорудження (з
урахуванням типових проектів);
6) визначення (з урахуванням потреби в соковитих кормах) планової місткості силосних
траншей, а також капітальні витрати на їх спорудження (з урахуванням типових проектів);
7) визначення (з урахуванням потреби в
кормових буряках, зернових культурах або
комбікормах) планової місткості кормосховищ, а також капітальні витрати на їх спорудження (з урахуванням типових проектів);
8) визначення за технологічними картами
необхідної сільськогосподарської техніки та
обладнання (з урахуванням потреби в різних
кормах), а також капітальних витрат на їх придбання;
9) зведення загальних капітальних витрат у
польове кормовиробництво (на спорудження
будівель та споруд і на придбання техніки та обладнання).
Даний алгоритм апробовано в процесі розрахунку необхідного обсягу інвестицій у кормовиробництво при створенні ферми на 300
корів.
Перш за все, було розраховано загальну потребу в кормах за окремими роками реалізації
інвестиційного проекту (табл. 1).
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Таблиця 1. Розрахунок загальної потреби в кормах
Затрати на
1 голову,
ц. к. од.

Віковий склад ВРХ
Корови
Нетелі
Молодняк старше 1 року
Молодняк до року
Всього

77
20
18
15
-

Кількість голів ВРХ по рокам реалізації
проекту
1
2
3
4
5
0
286
258
297
304
75
0
46
65
63
0
142
185
210
198
0
142
185
211
198
-

Потреба кормів на все поголів’я по рокам,
ц. к. од.
1
2
3
4
5
0
22022 19866 22869 23408
1500
0
920
1300
1260
0
2556
3330
3780
3564
0
2130
2775
3165
2970
1500
26708 26891 31114 31202

На основі розрахованої
потреби
кормів та з урахуванТаблиця 2. Розрахунок потреби окремих видів кормів
ням
урожайності
сільськоПотреба в ц, Пц
Поживність,
Культури
ц. к. од. в 1 ц
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
господарських культур виКонцентровані корма
значено планову посівну плоЯчмінь
1,15
182,61
2896,91
2888,61
3347,35
3367,70
щу під окремими культурами
Горох
1,18
53,39
846,98
844,55
978,67
984,62
(табл. 3).
Кукурудза
1,34
62,69
994,46
991,61
1149,09
1156,07
Овес
1
63,00
999,44
996,57
1154,84
1161,86
Отже, для максимально
Грубі корма
повного
забезпечення ферми
Сіно
0,4
225,00
3338,50
3384,50
3921,75
3931,75
на 300 корів необхідними корСінаж
0,35
342,86
7095,43
6932,86
8021,71
8096,00
Трав. борошно
0,6
100,00
812,17
825,28
964,72
973,17
мами потрібно близько 540 га
Солома
0,25
120,00
3392,40
3434,32
3959,48
3955,20
посівних площ. У розрахунку
Соковиті корма
на одну корову зі шлейфом це
Силос
0,2
900
21601
21634
24979
25036
Жом
0,85
106
628
676
793
793
складає близько 1,8 га. З ураБуряки
0,12
250
8513
8302
9576
9646
хуванням середньої орендної
Зелений корм
плати за землю 500 грн./га,
Люцерна
0,18
2667
48522
49163
56857
56922
річна орендна плата за землю
у розрахунку на всю ферму складе 270
тис. грн./ рік, а в розрахунку на 1 корову
Таблиця 3. Планові посівні площі
зі шлейфом — 900 грн./рік.
сільськогосподарських культур
Оскільки на 5 рік реалізації інвестиПосівні площі культур, га
Культури
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
ційного проекту і в подальші роки потреЯчмінь
5,22
82,77
82,53
95,64 96,22
ба в сіні складатиме 3931,75 ц, а потреба в
Горох
2,22
35,29
35,19
40,78 41,03
соломі — 3955,20 ц, то для зберігання неКукурудза
1,39
22,10
22,04
25,54 25,69
Овес
2,10
33,31
33,22
38,49 38,73
обхідного обсягу сіна та соломи достатЛюцерна на сіно
2,16
32,10
32,54
37,71 37,81
ньо буде збудувати два сараї на 400 тонн
Багаторічні трави на сінаж
2,16
44,63
43,60
50,45 50,92
кожен (площею 972 м2 кожен). Капітальні
Конюшина на трав. борошно
2,63
21,37
21,72
25,39 25,61
Кукурудза на силос
2,8
67,5
67,6
78,1
78,2
витрати на будівництво одного такого саКоренеплоди
0,6
21,3
20,8
23,9
24,1
раю відповідно до ТП № 811-45-87 склаЛюцерна на зелений корм
13,3
114,2
105,3
121,7 121,9
дають 11,85 тис. грн., а для будівництва
Всього
34,59
474,57
464,54
537,7 540,19
двох сараїв потрібно 23,7 тис. гривень.
З урахуванням оптимальної структури
На 5 рік реалізації інвестиційного проекту і
кормів для збалансованої повноцінної годівлі в подальші роки потреба в сінажу складатиме
ВРХ розраховано потребу в окремих видах 8096 ц. Отже, для його зберігання доцільно уккормів (табл. 2).
ласти сінажну траншею на 800 т сінажу, загальна кошторисна вартість якої складає 67,24 тис.
Таблиця 4. Капітальні інвестиції на створення
гривень. Обрахована річна потреба в силосі на
будівель і споруд у кормовиробництві
5 рік та подальші періоди реалізації інвестиСума
ційного проекту складає 2503,6 т силосу. Тому
капітальних
необхідно побудувати 2 силосні траншеї
Об’єкт інвестицій
вкладень,
місткістю 2000 т та 500 т, загальна кошторисна
тис. грн.
Сарай для сіна на 400 т
11,85
вартість яких складає відповідно 242,2 тис. грн.
Сарай для соломи на 400 т
11,85
та 45,4 тис. гривень. Для зберігання концентСінажна траншея на 800 т
67,24
рованих кормів (обсяг 667 т) та коренеплодів
Силосна траншея на 500 т
45,35
Силосна траншея на 2000 т
242,2
(964,6 т) доцільно також збудувати два кормосхоКормосховище на 400 т
11,85
вища об'ємом на 1200 та 400 т, загальна коштоКормосховище на 1200 т
25,84
рисна вартість яких складає відповідно 497,8 тис.
Всього:
416,18
В т.ч. на 1 корову зі шлейфом
1,39
грн. та 654,8 тис. гривень. Загальний обсяг капі-
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тальних інвестицій у будівлі та споруди для Таблиця 5. Капітальні інвестиції на придбання
техніки та обладнання
зберігання кормів представлені в таблиці 4.
Отже, капітальні інвестиції у будівлі та споВартість,
Техніка
тис. грн.
руди в розрахунку на одну корову зі шлейфом
Трактори
1364,22
складуть 1,39 тис. гривень.
Автомобілі
328,05
З урахуванням технологічних карт на ви- Комбайни
2929,63
рощування кормових культур можна зроби- Причіпи та навантажувачі
214,80
726,43
ти висновок, що для забезпечення ферми Інша техніка та обладнання для обробки грунту і посівів
Техніка для сівби
370,52
власними кормами необхідною є значна кіль- Техніка для збирання кормових буряків
208,64
кість сільськогосподарської техніки, загаль- Техніка для збирання зернофуражних культур
829,13
235,59
на вартість якої у результаті розрахунків Техніка для збирання трав і силосних культур
Кормодробильна установка
19,97
складе 7227 тис. грн. (табл. 5).
Всього
7227,01
Таким чином, сума капітальних інвестицій
на придбання сільгосптехніки та обладнання у
Таблиця 6. Загальні капітальні інвестиції
у кормовиробництво на ферму з 300 корів
розрахунку на одну корову зі шлейфом складає 24,09 тис. грн./гол.
Сума,
№
Інвестиції
Підсумувавши капітальні витрати на спотис. грн.
1
Інвестиції в будівлі та споруди
416,2
рудження будівель і споруд та на придбання
2
Інвестиції в техніку та обладнання
7227,0
техніки і обладнання отримаємо загальний об3
Всього
7643,2
сяг інвестиційних ресурсів, необхідних для заІнвестиції у кормовиробництво
4
25,5
на 1 корову із шлейфом
безпечення виробництва кормів на ферму з 300
корів зі шлейфом (табл. 6).
Отже, загальний обсяг інвестицій у кормови- А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк. —
робництво в інвестиційних проектах на створен- Кам'янець-Подільський, 2009. — 216 с.
ня ферм та комплексів повинен складати при3. Проектування технологій і технічних заблизно 25,5 тис. грн. на одну корову зі шлейфом. собів для тваринництва / За ред. Скорика О.П.,
Полупанова В.М (авт. Науменко О.А., Бойко
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І.Г., Грідасов В.І., Дзюба А.І. та інші). — Харків
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
ХНТУСГ, 2009. — 429 с.
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
4. Проектування технологій та розрахунок
Таким чином, на етапі створення ферм та
витрат
на вирощування сільськогосподарських
комплексів ВРХ доцільно окремо виділяти інвекультур
/ Г. Є. Мазнєв [та ін.]; ред. Г. Є. Мазнєв.
стиції, що здійснюються безпосередньо в об—
Х.:
Міськдрук,
2009. — 257 с.
'єкти тваринництва, та інвестиції у кормовиробництво. При цьому інвестиції у кормовиробництво можна класифікувати залежно від об'єктів
інвестування на: інвестиції у земельні ресурси;
інвестиції у будівлі та споруди; інвестиції в
сільськогосподарську техніку. Проведені практичні розрахунки свідчать, що загальний обсяг
інвестицій у кормовиробництво в інвестиційних
проектах зі створення ферм та комплексів має
складати приблизно 25,5 тис. грн. на одну корову зі шлейфом. Реалізація наведених рекомендацій створить підгрунтя для розрахунків необхідних обсягів інвестицій при створенні молочних ферм та комплексів ВРХ, що дасть можливість встановлювати їх більш точно.
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SIMULATION INNOVATIVE REGIONAL MARKETING FOOD INDUSTRY
У статті розглянуто особливості побудови маркетингових стратегій на підприємствах харчової промисловості. З
огляду на деякі особливості функціонування харчових підприємств, у сучасних умовах розвитку економіки України,
обгрунтовано потребу використання управлінського циклу на основі маркетингової діяльності з метою підвищення
рівня конкурентоспроможності регіональної соціально-економічної системи та харчових підприємств зокрема. Доведено, що інноваційний регіональний маркетинг повинен стати міцною основою для ухвалення рішень з активізації
інвестиційно-інноваційних процесів в економіці регіональної господарської системи. Досліджено та окреслено систему принципів, які мають набути форми методологічної бази синтетичної технології регіональної інноваційної маркетингової діяльності, що дозволяють поєднати аналітичний інструментарій із синтетичними інструментами, побудувати модель ухвалення рішень.
Дані принципи надали можливість створити і адаптувати модель до використання в реальних умовах. Розроблена синтетична технологія регіонального інноваційного маркетингу дозволяє поєднати в єдине ціле весь комплекс
маркетингового інструментарію й на основі нього сформувати процес запровадження інновацій у єдиний технологічний ланцюг — від ідеї до реалізації.
In the article the features of marketing strategies in the food industry. Due to some peculiarities of the functioning of
food enterprises in modern conditions of development of Ukraine's economy justified the need for the use of the
management cycle based on marketing activities in order to increase the competitiveness of regional socio-economic
systems and food businesses in particular. It is proved that innovative regional marketing should be a solid basis for
decision-making to enhance investment and innovation in the economy of regional economic system. Researched and
outlined a system of principles that should take the form of a methodological framework synthetic technology of regional
innovation marketing activities that allow to combine analytical tools of synthetic tools to build a model of decisionmaking .These principles provide the opportunity to create and adapt the model for use in the real world. The developed
synthetic technology of regional innovative marketing allows you to combine into a whole range of all marketing tools,
and from it generate innovation process in one process — from concept to implementation.

Ключові слова: маркетинг, моделювання, інновації, інноваційний регіональний маркетинг,
конкурентне середовище, конкурентоспроможність, харчові підприємства.
Key words: modeling, socio-economic system of the region, economic modeling, competitive
environment, competitiveness and food companies.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Маркетинг активно входить у "життя" підприємств всіх галузей національної економіки. Не
оминають такі тенденції вітчизняних виробників
харчових продуктів, ринок яких демонструє значні
темпи якісного та кількісного зростання. Ускладнюється проблема інтеграцією України в міжнародні організації, що посилюватиме нестабільність
маркетингового середовища, в тому числі сприя-

тиме посиленню, і до того ж, гострої конкурентної боротьби серед підприємств харчової промисловості. Дієвим інструментом для успішної діяльності підприємства за таких умов є створення
ефективної маркетингової стратегії, яка б забезпечувала формування довготривалої гармонії інтересів виробника і споживача, надавала б йому
можливості щодо розвитку тривалих конкурентних переваг. Розробка таких стратегій визначає не-
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Таблиця 1. Стратегічні принципи синтетичної моделі регіональної маркетингової діяльності
Принципи

Стратегії

Перспективність

Стратегія за моделями (СЗМ)

Цілеспрямованість

Стратегія за цілями (СЗЦ)

Результативність

Стратегія за результатами (СЗР)

Планомірність

Стратегія роздільних результатів (СРР)

Контрольованість

Стратегія роздільних приростів (СРП)

обхідність дослідження стратегічної маркетингової діяльності, методів її аналізу та оцінювання,
пошук шляхів оптимального розвитку.
Розробка синтетичної технології регіонального інноваційного маркетингу дозволить вітчизняним підприємствам харчової промисловості набути особливих конкурентних переваг та зміцнити
свої позиції як внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Що стосується наступної складової моделі
формування маркетингової товарної політики
комплексу маркетингу продовольчого підприємства — якості, то її доцільно розробляти індивідуально для кожного конкретного
товару.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми управління маркетингом, реалізації
маркетингових технологій вивчаються вітчизняними і зарубіжними науковцями: І. Ансоффом, С.
Гаркавенко, Ф. Котлером, Г. Хамелом (стратегії
маркетингу, адаптація маркетингових технологій,
формування маркетингового комплексу фірм та
корпорацій); Л. Койком, Є. Крикавським, А. Старостиною, К. Решетіловим (різноаспектні погляди на маркетингові структури, технології, функції,
методи, інструменти); Д. Кревенсом, Н. Куденко,
С. Сардак, Л. Мілашем, А. Рабадановим (управління маркетинговим потенціалом, питання маркетингу відносин) вагомі дослідження яких формують новітні вектори сучасного наукового інноваційного регіонального маркетингу, однак, проблеми управління харчовими підприємствами.
МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є розробка моделі інвестиційного проекту з використанням синтетичної
моделі регіонального інноваційного маркетингу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Під час розробки ефективної моделі маркетингової товарної політики харчового підприємства,
яка виробляє конкретний продовольчий товар необхідно, у першу чергу, визначити, яку потребу
(або групи потреб) задовольняє даний товар. Від
специфіки потреби, яка задовольняється залежить
спеціалізація маркетингових заходів щодо формування й реалізації комплексу маркетингу конкретного продовольчого товару, що цю потребу задовольняє.

При подальшій розробці маркетингової товарної політики кожного продовольчого товару необхідно визначити, до якої з груп класифікацій
належить аналізований товар. Він є носієм характеристик конкретних груп товарної класифікації,
використання яких у маркетинговій діяльності
сприяє підвищенню її ефективності. Опис маркетингових характеристик цільової групи класифікації, до якої належить досліджуваний харчовий
товар, а також адаптація цих характеристик до
процесу формування комплексу маркетингу конкретного продовольчого товару дасть повний
спектр можливостей максимізації прибутку виробничо-комерційної й маркетингової діяльності
виробника цього товару.
Розроблено модель інвестиційного проекту з
використанням синтетичної моделі регіонального
інноваційного маркетингу. Він являє собою системну матрицю, що має пояснення та необхідні
розрахунки і може бути розширена у разі потреби до необхідного рівня деталізації інформації.
Запропонована модель дозволяє підвищити рівень
ефективності розробки та здійснення експертизи
проектів. Для одержання оцінки інвестиційного
проекту долучається інтегральний коефіцієнт безпеки, який може використовуватись як основний
критерій при відборі для реалізації проектів.
У результаті проведених досліджень нами визначено комплекс принципів, яким має бути відповідна синтетична модель регіонального інноваційного маркетингу (СМІРМ). Перший блок принципів визначеного комплексу складають такі стратегічні принципи, які відповідають запропонованим стратегіям інноваційного маркетингу (табл. 1).
Другий блок принципів складають загальні
принципи. Вони притаманні всім стратегіям інноваційного маркетингу. До їх складу входять: унікальність, системність, інформативність, сталість,
командність, тому на всіх етапах, від формування
стратегії до її запровадження, необхідно спиратися на команду, на співробітників, вони мають
бути із самого початку долучені в процес.
Отже, моделювання на основі СЗМ здатне розширювати бачення перспектив розвитку регіональної господарської системи в майбутньому. Створення моделі потребує відповідного мислення,
творчого натхнення та кругозору, а також серйозних знань зі значного кола питань. Новітні знання стимулюють розробку нових моделей. Синтетична модель маркетингової діяльності має технологізувати процес розробки моделі майбутнього
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Таблиця 2. Порівняння принципів при аналітичному і синтетичному підходах
Принцип
Перспективність
Цілеспрямованість
Результативність
Планомірність
Контрольованість
Унікальність
Системність
Інформативність
Сталість
Командність

Аналіз
Концентрація на змінних чинниках
Питання «чому?», звуження цілей, пошук причин
Короткострокова
Жорсткість плану, одиничність
Контроль через визначені проміжки часу
Акцент на схожості, копіювання
Аналіз системи, концентрація на її окремих
компонентах
Процес починається з аналізу ситуації і збору
інформації, найчастіше надлишкової
Епізодичні зміни
Розробка стратегій окремими співробітниками

на основі бачення перспектив; модель дозволяє
прояснювати такі перспективи.
Перелічимо переваги перспективного моделювання (ПМ).
1. ПМ накладає часовий зміст на модель, допомагає зрозуміти, які рішення будуть потрібними певний проміжок часу і які рішення варто ухвалити в поточному періоді.
2. ПМ дає змогу розпочати з "білого аркуша".
Набутий досвід може стати у нагоді, тому що це
дозволяє мінімізувати колишні помилки та зекономити час через автоматизм ухвалення певних
рішень. Проте сподіватися на досвід може бути й
шкідливим. Ситуація довкола є мінливою і досвід
старіє. Менеджери на основі застарілого досвіду
починають приймати застарілі рішення. (Старт з
"білого аркуша" допомагає звільнитися від тягаря
минулого та розширює уяву).
3. ПМ стимулює розробку питань, що зумовлюють ведуть появу альтернативних моделей, і рятують
від синдрому прагнення до однозначності рішень,
допомагає толерантно ставитися до невизначеності,
що є особливо важливим для інновацій. Встановлює
поняття сталості (розмірності) як основи для побу-

Принципи моделі

Синтез
Концентрація на постійних факторах
Питання «навіщо?», розширення цілей, пошук наслідків
Довгострокова
Гнучкість плану, його багатоваріантність
Постійний контролюючий вплив
Акцент на відмінностях та унікальності
Синтез системи, концентрація на баченні її як єдиного
цілого
Процес починається з прояснення цілей, у результаті
чого інформація, що збирається, є обмеженою
Постійні зміни
Залучення до розробки стратегії всієї команди

дови ідеальної моделі. Надає змогу зрозуміти, до
якого рівня точності слід здійснювати маркетингові
дослідження, які надають інформацію для створення моделі. Під постійними чинниками розуміють ті,
які будуть мати місце в майбутньому з високою ймовірністю. Передбачити всі можливі ситуації неможливо, тому розпочинати процес перспективного моделювання варто з опрацювання постійних чинників,
а потім вже переходити до змінних факторів.
Аналіз принципів, на основі яких має бути розроблена синтетична модель інноваційної регіональної соціально-економічної системи або організації, за всієї визначеності доводить необхідність
зваженого сполучення аналізу та синтезу з перевагою синтетичних підходів (табл. 2). На основі
визначених принципів формується СМІРМ.
Вищезазначене доводить, що для формування
потреб на регіональних та міжрегіональних ринках і їх задоволення варто скористатися стратегічною моделлю регіональної інноваційної маркетингової діяльності на заміну аналітичній моделі.
Модель маркетингової діяльності формується
на основі десяти визначених принципів. Основні
компоненти моделі відображені на рисунку 1.

Компоненти моделі

Перспективність
Унікальність

Компоненти маркетингу

Цілеспрямованість
Планомірність

Стратегія маркетингу

Інформативність
Сталість

Маркетингові дослідження

Системність
Результативність

Маркетингові стратегії

Командність
Контрольованість

Реалізація стратегії

Рис. 1. Основні компоненти синтетичної моделі маркетингової діяльності
на харчових підприємствах
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Просування
Дослідження
методів
просування

Дослідження
конкурентоспроможності

Стратегія
просування

Стратегія
підвищення
конкурентоспроможності

Конкурентоспроможність

Розподіл
Дослідження
каналів
дослідження
Стратегія
розподілу

Ціна

Товар

Конкуренти

Поведінка
споживачів

Ринок

Зовнішнє
середовище

Компоненти маркетингової діяльності

Дослідження
цін

Дослідження
товарів

Дослідження
конкурентів

Дослідження
поведінки
споживачів

Дослідження
ринку

Дослідження
зовнішнього
середовища

Основна стратегія маркетингової діяльності
Маркетингові дослідження

Стратегія
ціноутворення

Товарна стратегія

Стратегія
конкуренції

Стратегія впливу
на поведінку
споживачів

Ринкова стратегія

Стратегія
реагування на
зовнішнє
середовище

Стратегія маркетингової діяльності

Реалізація стратегії

Рис. 2. Модель синтетичного маркетингу

Модель формується на основі п'яти основних
блоків, кожний з яких має за основу два принципи. Це надає змогу отримати чітку основу для формування СМІРМ. Докладно синтетичну модель
маркетингової діяльності відображено на рисунку 2.
Метою регіональної маркетингової діяльності
є регулювання взаємодії між внутрішніми компонентами регіональної соціально-економічної системи для його кращої адаптації до вимог зовнішКонцепція
регіонального
маркетингу

Компоненти
регіонального
маркетингу

нього середовища і підвищення його конкурентоспроможності. Вищою метою є формування вищого стандарту рівня життя населення через вищий
стандарт споживання.
На основі синтетичного маркетингу можна
побудувати СМІРМ за рахунок орієнтації маркетингової діяльності на комерційні, соціальні, економічні та державні ринки (рис. 3).
Результати наших досліджень доводять, що
синтетичний інноваційний регіональний маркетинг

Регіональна
маркетингова
стратегія

Маркетингові
дослідження

Стратегія
регіонального
маркетингу

Реалізація
стратегії
регіонального
маркетингу

Соціум

Ринок

Економіка
Держава
Рис. 3. Синтетична модель регіонального інноваційного маркетингу
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Соціологічні

Макросередовище

Технологічні

Мікросередовище
Регіони-постачальники

Регіони-конкуренти

Регіон
Соціум

Ринок

Держава

Підприємство

Регіони-посередники

Економічні

Регіони-ринки

Екологічні

Політичні

Рис. 4. Компоненти зовнішнього середовища

дозволяє поєднати в єдине ціле різні види маркетингової діяльності: соціальну, комерційну, виробничу (економічну) та державну; зумовлює нові потреби на регіональних ринках і одночасно задовольняє існуючі.
Найважливішою складовою регіональної маркетингової діяльності є зовнішнє середовище, що
складається з макро-, мікро- та регіонального середовища (рис. 4).
Регіональна соціально-економічна система
функціонує під впливом зовнішнього середовища.
Формування макросередовища відбувається за
рахунок: соціологічних, технологічних, економічних, екологічних та політичних чинників. Маркетинг регіонального рівня має підсилювати стійкість
регіональної економічної системи до впливу чинників зовнішнього середовища, адаптувати її до
мінливих вимог, і підвищувати економічну безпеку. Для цього при дослідженні зовнішнього середовища, варто розглядати його вплив на економічне, ринкове, соціальне та політичне життя регіональної економічної системи.
Найважливішим компонентом зовнішнього середовища є регіональний ринок. У характеристиці
ринку дотримаємося класичного визначення маркетингу, наданого Ф. Котлером, відповідно до яко-

го ринок — це існуючі та потенційні споживачі.
Отже, регіональний ринок — це існуючі і потенційні споживачі товарів регіонального походження.
З метою оптимізації роботи зі споживачами
всіх ієрархічних рівнів доцільним є використання
таких інструментів: сегментування, ABC-аналіз,
агрегування.
Для оптимізації роботи з наявними клієнтами
корисним є використання ABC-аналізу. Має місце
стереотип, що клієнт завжди правий, однак, як
свідчить практика, далеко не кожен споживач є вигідним. Для ранжування споживачів за рівнем вигідності зручною є модель "80/20/30", зображена
на рисунку 5.
Це модифікація добре відомого правила "Паретто", яке працює в менеджменті, фінансовому
аналізі та маркетинговій діяльності. Відповідно до
нього: 20 % споживачів забезпечують 80 % доходів.
Інші 80 % — лише 20 %. Отже, 20% споживачів —
найвигідніші. Серед 80 %, що залишилися, є
найбільш не вигідні споживачі — їх частка 30 %.
На їх обслуговування витрачається до 50 % прибутку. Якби їх не було, то прибуток регіональної
господарської системи або організації збільшився б у два рази.
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Клієнти

Доход

Прибуток

20 %

50 %

50 %

80 %

30%

20%
50 %

30 %

20 %

Рис. 5. Вигідність споживачів

Отже, всіх споживачів можна розподілити на
три категорії: невигідні, помірно вигідні, вигідні.
Очевидно, що вони заслуговують різного ставлення до себе, так як одні забезпечують формування
основної частину прибутків, інші завдають збитків.
ABC-аналіз можна в повній мірі використовувати
на ринках регіонального рівня. З його допомогою
можна проранжувати держави, що зумовлюють
формування міжнародного ринку, регіони (національний ринок), регіональні складові (регіональний ринок), галузі та підприємства (регіональна
економічна підсистема), особистості, що утворюють внутрішній корпоративний ринок (табл. 3).
Правило "Паретто" застосовується для визначення ефективності різних груп споживачів: 20 % —
мають 80 %-ну цінність для соціуму в цілому; 20 %
споживачів товарного ринку формують 80 % платоспроможного попиту; 20 % співробітників в економіці забезпечують 80 % віддачу, це найбільш кваліфіковані та цінні співробітники; 20 % держслужбовців, що формують державний ринок, визначають політику держави у всіх сферах життя держави і реалізують її.
Ринок потенційних споживачів в цілому доцільно розподілити на окремі групи, сегменти. Сегментом регіонального ринку є група споживачів,
які мають схожі характеристики, суттєво важливі
для розробки маркетингової регіональної стратегії.
Боротьба за прихильність регіональних споживачів зумовлює регіональну конкуренцію. Держави конкурують одна з одною на рівні міжнарод-

них ринків, регіони конкурують на міжрегіональному національному і міжнародному ринках, галузі конкурують в економіці, підприємства — у галузі, співробітники — в середині підприємства. Гострота конкурентної боротьби залежить від групи, до якої входить суб'єкт конкуренції. Перша
група — лідери регіонального ринку ( категорія А).
Існують суб'єкти-претенденти на лідерство (категорія В) та відстаючі (категорія С). Категорійна
приналежність суб'єкта конкуренції залежить від
переважної категорії споживачів, яких обслуговує
регіон. Чим менший рівень суб'єкта конкурентного змагання, тим масштабнішим є поле для конкурентної боротьби з іншими суб'єктами (табл. 4).
Для успішного впливу на поведінку регіональних споживачів та досягти успіху у конкурентній
боротьбі і зміцненні економічної безпеки, доцільним є використання комплексу регіонального
інноваційного маркетингу (рис. 6).
Регіональний товар це товари, послуги і ідеї,
що можуть бути запропоновані на рівні регіонального ринку з метою задоволення споживчих потреб. Регіоном виробляються для міжрегіональних, національних та міжнародних ринків такі товари: економіка — товари; ринок — ресурси для
розвитку; соціум — програми розвитку суспільства та суспільні рухи; держава — програми
співробітництва тощо.
Повний регіональний товар, у якому зацікавлений споживач, в цілому передбачає наявність
трьох компонентів: матеріального товару, непомітної послуги і процесу обслуговування. Зокре-

Таблиця 3. Застосування ABC-аналізу для ранжування
регіональних споживачів
Україна

Регіон

Споживачі

Рівень ринку

Країни

Світ

Регіони

Компоненти

Ранжирування

ABC

ABC

ABC

Економіка

Підприємства

Особистості

Галузі й
підприємства
ABC

Співробітники

Особисті
характеристики
ABC

ABC
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Таблиця 4. Діапазон поля конкуренції для суб'єктів конкуренції різного рівня
Міжнародний ринок

Конкуренція
особистостей на
міжнародних ринках

конкуренція
підприємств на
міжнародних ринках

конкуренція між
галузями на
міжнародних ринках

Національний ринок

конкуренція
особистостей на
національному ринку
конкуренція
особистостей на
регіональних ринках
конкуренція
особистостей на
корпоративному ринку

конкуренція
підприємств на
національних ринках
конкуренція
підприємств на
регіональному ринку
конкуренція між
корпораціями

конкуренція між
галузями на
національному ринку
конкуренція між
галузями

Корпорація

Економіка

Регіональний ринок
Корпоративний
ринок

Особистий ринок

конкуренція між
особистостями
Особистість

ма, підприємцем здійснюється процедура реєстрації свого бізнесу (це є також процесом обслуговування): споживачем є підприємець, а постачальником — державні органи влади. Повний регіональний товар це єдність матеріального товару, послуги і процесу обслуговування в межах і
поза регіоном. Основним параметром повного
регіонального товару є рівень якості. Якість регіонального товару це єдність властивостей та характеристик товару, послуги та обслуговування,
що має за основу їх спроможності задовольнити
потреби.
На основі основних компонентів регіональної
маркетингової діяльності формується стратегія

конкуренція
регіональних
соціальноекономічних систем
на міжнародному
ринку
конкуренція між
регіонами

конкуренція
між країнами

Регіон

Країна

регіонального інноваційного маркетингу (РІМ) —
що становить другий блок синтетичної моделі.
Вона створюється найбільш продуктивно за умов
нестачі готових стереотипних стратегій, які можуть значно звузити перспективне бачення при
формуванні загальної стратегії. Для того, щоб розробити стратегію доцільно скористатися алгоритмом з семи кроків.
Для скорочення запізнення стратегічної реакції регіональної господарської системи на зміну
зовнішнього середовища потрібно:
— запровадження ефективних систем управління — особливо корисні для усунення неуважності;

Структура комплексу регіональної маркетингової
діяльності

Товар

- дизайн;
- позиція на
ринку;
- товарний
асортимент;
- марки;
- упаковка;
- гарантії;
- сервісне
обслуговування

Ціна

- ціна виробника,
оптовика,
роздрібного
продавця;
- політика знижок,
їх структура;
- умови контрактів;
- цінова політика

Розподіл

- прямі продажі
та посередники;
- довжина
каналів
розподілу;
- щільність
системи збуту;
- управління і
контроль за
системою збуту

Просування

- реклама;
- прямий
маркетинг;
- зв’язки з
громадськістю;
- цінове
стимулювання
покупців і
споживачів;
- демонстрація
товарів

Рис. 6. Комплекс регіонального інноваційного маркетингу харчових підприємств
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— використання стратегічних можливостей —
рішення, що ухвалюються вищим керівництвом,
мають бути негайно передані нижчим ланкам менеджменту;
— пристосовність фірми — перебудова бізнесу, створення гнучкої структурної побудови управління;
— швидкість кадрових перестановок — керманичем має бути керівник, не обтяжений оперативним управлінням.
Найважливішим для будь-якої регіональної
господарської системи є прискорення реагування
на зовнішні зміни з метою максимального використання можливостей стратегічних вікон.
З цією метою мають бути розроблені ринкові
стратегії відносно споживачів регіонального рівня:
відсікання, утримання, підтримка, залучення, повернення, відторгнення, пожвавлення, ущільнення, підчеплення.
Для формування стратегії конкурентної боротьби слід вірно визначитися зі своїми конкурентами. Як стратегії конкуренції можна використати оборонну або наступальну стратегії. Стратегія
підвищення рівня конкурентноздатності передбачає розвиток найсильнішої ознаки регіональної
господарської системи і формування на цій основі
позитивного іміджу.
Багато менеджерів висловлюють скарги щодо
складності реалізації стратегій. П'ятий блок синтетичної моделі надає змогу зменшити такі проблеми шляхом посилання на принципи командності та контрольованості. Головною проблемою
при цьому є не те, щоб сформувати стратегії, а в
тому, щоб досягти їх реалізації. Успіх реалізації
криється в участі на стадії розробки стратегії тих
людей, які будуть потім їх реалізовувати.
ВИСНОВКИ
Обгрунтовано потребу використання управлінського циклу на основі маркетингової діяльності
з метою підвищення рівня конкурентоспроможності регіональної соціально-економічної системи (регіону). Інноваційний регіональний маркетинг повинен стати міцною основою для ухвалення рішень з активізації інноваційних та інвестиційних процесів в економіці регіональної господарської системи. Визначено систему принципів,
які мають набути форми методологічної бази синтетичної технології регіональної інноваційної
маркетингової діяльності, що дозволяють поєднати аналітичний інструментарій із синтетичними
інструментами, побудувати модель ухвалення
рішень, яка націлена на пошук нових унікальних
можливостей. Визначені принципи надали можливість створити і адаптувати модель до використання в реальних умовах.
Розроблена синтетична технологія регіонального інноваційного маркетингу дозволяє узв'язати в єдине ціле весь комплекс маркетингового
інструментарію і сформувати процес запровадження інновацій у єдиний технологічний ланцюг

— від ідеї до реалізації. Розроблено модель інвестиційного проекту з використанням синтетичної
моделі регіонального інноваційного маркетингу.
Він являє собою системну матрицю, що має пояснення та необхідні розрахунки і може бути розширена у разі потреби до необхідного рівня деталізації інформації. Запропонована модель дозволяє підвищити рівень ефективності розробки та
здійснення експертизи проектів. Для одержання
оцінки інвестиційного проекту долучається інтегральний коефіцієнт безпеки, який може використовувати як основний критерій при відборі для
реалізації проектів.
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CONCEPTUAL MODEL OF INNOVATION AGROINDUSTRIAL PRODUCTION UKRAINE

У статті обгрунтовано концептуальні положення моделі інноваційного розвитку агропромислового виробництва України. Акцентовано увагу на раціональному поєднанні економічних та соціально-екологічних ефектів від реалізації моделі інноваційного розвитку та охарактеризовано змістовну сутність її складових стосовно стратегічних
напрямів, визначено передумови її реалізації.
In the article the conceptual model of provision of innovative development of the agricultural production of Ukraine.
Attention is focused on the rational combination of economic, social and environmental effects of the implementation of
the model of innovation development and describes substantial nature of its components in relation to the strategic
directions set preconditions for its implementation.

Ключові слова: агропромислове виробництво, інноваційний розвиток, концептуальна модель, інноваційна стратегія.
Key words: agro-industry, innovative development, conceptual model, innovation strategy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сьогодні ні в кого не виникає сумнівів стосовно того факту, що ефективність та динамізм
інновацій є вирішальним чинником забезпечення конкурентоспроможності агропромислового виробництва України. Окрім того, інновації
дозволяють створювати нові ринки у випадку,
якщо в процесі їхньої реалізації вдається задовольнити нові, раніше не усвідомлені, потреби.

З цих позицій завдання забезпечення інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва з врахуванням нових викликів вимагають втілення в конкретні стратегічні напрями держави і агропромислових підприємств, які
прагнуть посилити свої конкурентні переваги
в умовах нового порядку розподілу світового
економічного простору та в ситуації поширення нового технологічного укладу.
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Необхідність розробки концептуальної моделі інноваційного розвитку агропромислового виробництва виникла й загострюється, починаючи із набуття Україною незалежності.
Нехтування схемою, за якою будуються економіки розвинутих країн, і використання
підходів, що базуються на старих принципах
"вдосконалення явища", зумовило низку проблем, об'єднаних єдиним каркасом — відсутність векторності у формуванні і функціонуванні агропромислового виробництва. В аграрному секторі економіки України склалася ситуація, в якій наукові розробки не повністю
відповідають потребам агропромислового виробництва, що певною мірою є відображенням
незбалансованості інноваційної системи,
відсутності узгодженості між реальними потребами галузі та діями наукових установ.
Низький рівень інноваційної активності агропромислових підприємств є також і результатом їхньої низької прибутковості поєднаним з
недосконалістю інноваційної системи. Тобто
існує комплекс проблем, вирішення яких передусім полягає в активізації ролі держави через
розробку концепцій, моделей, стратегій та механізмів активізації інноваційного розвитку
агропромислового виробництва.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наукові розробки проблем інноваційного
розвитку знайшли своє віддзеркалення у працях багатьох сучасних вчених, зокрема С. Володіна, О. Дацій, В. Іванова, Е. Крилатих, П. Саблука, Л. Федулової, О. Шубравської та багатьох інших. Поділяючи думку більшості вчених,
вважаємо, що вирішення складних стратегічних
завдань у вітчизняному агропромисловому виробництві можливо лише в разі переведення
його на інноваційну основу із забезпеченням
комплексної взаємодії держави, освіти, науки,
фінансово-кредитних установ та структур аграрного бізнесу. Узагальнюючи досвід напрацювань із даного питання, С.А. Володін одним
із завдань реалізації стратегічних напрямів
інноваційного розвитку АПК визначив формування "… інноваційної політики в наукоємній
сфері АПК для забезпечення безперервної
інноваційної діяльності" [1, с. 349]. Співзвучним
у пропозиціях щодо розвитку високотехнологічних аграрних виробництв є і О.І. Дацій, яким
пропонується "… розробити основні принципи
державної інноваційної політики. Створити
нормативно-правову економічну, організаційну й фінансову базу цивільно-правового обороту результатів науково-технічної діяльності"

[3 с. 313]. Тобто комплексне законодавче та
науково-методологічне врегулювання інноваційних взаємовідносин в агропромисловому
виробництві є передумовою його подальшого
високотехнологічного розвитку. В. Івановим
були відзначені такі характерні риси інноваційної моделі економіки, як наявність сприятливої державної політики і законодавства, переважання 5-го технологічного укладу та перехід на 6-ий, інтегровані технології, переважання інтелектуального характеру праці, висока вартість робочої сили [6]. Інноваційну
модель розвитку економіки М. Петрина визначає як модель, яка грунтується безпосередньо
на одержанні нових наукових результаті і їх
технологічному впровадженні, забезпеченні
приросту ВВП переважно за рахунок виробництва і реалізації наукомістких продукції та
послуг [11, с. 35]. Та ці розробки стосуються
переважно макрорівня економіки.
У цілому ж теоретико-методологічні та методичні аспекти дослідження інноваційного
розвитку агропромислового виробництва потребують розвитку та містять багато латентних
"ніш" для розробок сучасних науковців.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування концептуальних положень моделі інноваційного розвитку агропромислового виробництва України з
урахуванням викликів та запитів сьогодення,
визначення змістової сутності її складових стосовно стратегічних напрямів та окреслення передумов її реалізації.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Формування основних засад інноваційного
розвитку давно визначено одним із головних
стратегічних пріоритетів економічної політики
України [15]. Проте, окрім проголошених
намірів, такий пріоритет на практиці повинен
передбачати цілеспрямовану державну політику, конкретизовану за напрямами реалізації у
вигляді стратегії дій [13].
За останні роки в країні зроблено чимало
як в інституційному, так і в законодавчому
плані для формування дієвого механізму активізації інноваційної діяльності. Але й виявлено комплекс проблем, що стримують результативність дії такого механізму. Державна влада поки в цілому не досягла значимих
успіхів у створенні "інноваційного клімату" у
країні: заходи щодо підтримки інноваційної
активності носять локальний характер й не
дозволяють переломити сформовані негативні
тенденції.
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З цих позицій важливим постає завдання
щодо вибору стратегічних напрямів інноваційної спрямованості розвитку агропромислового виробництва. Водночас розвиток агропромислового виробництва на інноваційній
основі має відбуватися з використанням кращого зарубіжного досвіду, адекватного сучасним викликам і проблемам розвитку вітчизняного політичного й економічного процесів.
Тема інноваційного розвитку економіки
України, її аграрного сектору наразі набула
другої хвилі у тематиці наукових конференцій,
симпозіумів, форумів, наукових публікацій,
політичному процесі. Зокрема серед стратегічних пріоритетних напрямів на 2011—2021 роки
Закону України "Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності" визначено технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу; впровадження енергоефективних,
ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії; широке застосування технологій більш чистого виробництва та
охорони навколишнього природного середовища.
На жаль, утвердження інноваційної моделі
у розвитку підприємств України відбувається
доволі повільно. В багатьох галузях економіки
інвестиції здійснюються в обладнання та технології, які використовуються у розвинутих
країнах понад 20 років [4, 16]. При тому, що "сукупного додаткового ефекту, одержуваного
безпосередньо у виробництві від науково-технічного прогресу, недостатньо для науковотехнічної сфери галузі, тому в усіх країнах науково-технічна сфера фінансується переважно з державного бюджету", як доводять науковці [18, с. 112], обсяг бюджетного фінансування наукових та науково-дослідних робіт в
Україні у 2008—2011 рр. не перевищував 1%
ВВП [4, с. 6], що майже у 3 рази менше за значення цього показника у розвинутих країнах та
передбаченого Концепцією науково-технологічного та інноваційного розвитку України
(2,5% ВВП). Лише 3,9% підприємств в Україні
витрачали кошти на науково-дослідні розробки. Щорічні витрати українських підприємств
на виконання досліджень і наукові розробки
оцінюються на рівні 120 млн євро.
Для порівняння: лише одна корпорація "Сіменс" щороку витрачає на ці цілі 5 млрд євро
[4, с. 6].
Наукова сфера України стосовно академічної, галузевої та так званої "корпоративної"
науки не може реалізувати свій потенціал як
продуктивну силу розвитку суспільства через

систему проблем, котрі не вирішуються роками, серед яких: недостатній рівень фінансування з боку держави та вітчизняних й іноземних
замовників; старіння наукових кадрів (середній
вік дослідника — 47,3 року, кандидата наук —
51,7 року, доктора наук — 62,2 року); застаріла матеріально-технічна база (у 2007—2010 рр.
капітальні витрати становили близько 2% від
загальних витрат на дослідження і розробки
або лише 0,2% освоєних інвестицій в основний
капітал). Разом з тим у науковій сфері є й інші
проблеми, що справляють негативний вплив на
стан фінансового забезпечення науки і вирішення яких можливі виключно за державної
участі: недостатня популяризація наукової
праці; низька престижність наукової професії;
низький рівень інноваційної культури представників органів державного управління та
бізнесових структур; недосконалий механізм
фінансування наукових досліджень і розробок;
скасування або призупинення вимог законодавчих актів із питань стимулювання науковотехнічної, технологічної та інноваційної діяльності; відсутність сталих мотивацій щодо залучення науки і наукових працівників для прискорення економічного розвитку на якісній основі;
відсутність механізмів державної підтримки
виробництв вищих технологічних укладів, інноваторів, раціоналізаторів; слабкий захист інтелектуальної власності; відсутність традиційних
форм підтримки наукової творчості, у тому
числі серед наукової молоді (обмеженість
коштів на наукові відрядження, обмеженість
механізмів застосування наукових стипендій
грантової підтримки проривних досліджень
тощо).
Інноваційний тип розвитку втілюється за
допомогою інноваційної моделі розвитку економіки, яка представляє теоретичне вираження інноваційних пріоритетів, напрямів, мотивацій, стратегій, механізмів тощо, які спрямовані на формування інноваційного типу розширеного відтворення національних економік [8,
c. 31].
На думку В.Н. Щукова, інноваційна модель
економічного розвитку повинна включати в
себе три головні сфери [20 с. 12]: інноваційну;
традиційну; малу економіку.
Інноваційна модель розвитку сприяє позитивним зрушенням у всій економіці і може мати
наступні особливості [12 с. 294—297]. По-перше, в інноваційній зоні під впливом малих
підприємств відбуваються процеси децентралізації у великих компаніях, великі структури
стають гнучкішими у сфері інноваційного виробництва. Реорганізація великих об'єднань
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веде до інтеграції великого і малого бізнесу —
малі інноваційні підприємства об'єднуються на
кооперативних засадах, а великі фірми налагоджують через систему субпідрядів співробітництво з дрібним бізнесом. Усе це сприяє повнішому використанню переваг великого і
дрібного виробництва для інноваційного розвитку.
По-друге, на підставі інноваційної моделі
відбуваються зміни у стратегії управління
місцевих органів влади. Для них пріоритетними стають створення нових робочих місць у
наукомісткій сфері на базі інноваційних підприємств; підтримка підприємств, які втілюють
інновації і розширюють виробництво; фінансування інноваційних витрат, пов'язаних з економічним ризиком. У результаті на регіональному рівні формується фінансово-економічний
механізм ефективного функціонування інноваційних підприємств.
По-третє, інноваційне середовище призводить до появи мережі малих інноваційних фірм,
розвиває співпрацю між підприємцями і науковцями та інвесторами в регіоні на грунті структурної перебудови виробництва.
Перспективні напрями й характер здійснення інноваційних процесів в агропромисловому
виробництві, головним чином, залежать від
державної аграрної політики.
Найбільш відповідним сучасним потребам
агропромислового виробництва є варіант аграрної політики, який враховує інтереси товаровиробників, інвесторів, споживачів, суспільства, а також гарантує всебічне охоплення розвитком усіх підсистем. Ефект реалізації такого сценарію можна простежити на прикладі
Китаю, де щорічний приріст агропромислового виробництва за останні 15 років становить
близько 4% (у розвинених країнах — близько
1%, в Індії — близько 2%); паралельно в країні
поширюються диверсифікаційні процеси, переробка продукції здійснюється на місцях з метою забезпечення зайнятості сільського населення [17].
Інноваційний розвиток агропромислового
виробництва має відбуватись за такими напрямами:
— застосування біотехнологій у виробничому процесі, нових раціональних методів
організації діяльності агропромислових підприємств;
— інформатизація виробничого процесу та
його обслуговуючої системи, запровадження
сучасної комп'ютерної бази та створення мережі користувачів серед агропромислових виробників;

— налагодження співпраці агропромислових підприємств з науково-дослідними організаціями та впровадження у виробництво новітніх досягнень селекції, розсадництва та догляду за посівами зернових культур;
— створення ефективної системи управління на базі оптимального поєднання організаційно-розпорядчих, економічних та соціальнопсихологічних методів управління;
— підвищення якісних характеристик кадрового потенціалу шляхом створення галузевих та міжгалузевих центрів щодо підвищення
кваліфікації персоналу;
— створення дієвої системи матеріальнотехнічного забезпечення агропромислових підприємств;
— поглиблення вертикальної та горизонтальної інтеграції виробництва, переробки й
реалізації продукції.
Одночасно з високотехнологічними інноваціями необхідно широкомасштабно впроваджувати організаційно-інноваційні розробки, пов'язані з земельною реформою і введенням вартості землі в економічний оборот,
створенням нових ринкових механізмів інвестиційного та фінансово-кредитного забезпечення довгострокових інноваційних проектів,
а також формуванням інноваційної інфраструктури.
Концептуальна модель інноваційного розвитку агропромислового виробництва та портфель стратегій інноваційного розвитку мають
включати:
— пріоритетні дослідження та розробки:
збільшення, ритмічність та стабілізація асигнувань; проведення фундаментальних досліджень
і розробок; створення нової продукції; створення нової технології тощо;
— технологічні розробки: удосконалення і
підтримка чинної; використання нової технології тощо;
— модернізація виробничих потужностей:
створення нових; підтримка та розширення
існуючих; удосконалення робочих місць; ведення змін; розгортання раціоналізації; концентрація та централізація; децентралізація та створення невеликих виробництв; демократизація
системи управління виробництвом;
— розробки стосовно якості та продуктивності тощо.
Відповідно до прийнятої в Україні Стратегії інноваційного розвитку України на 2010
— 2020 роки, в умовах глобалізаційних викликів необхідне створення системи інвестування інноваційної діяльності, в тому числі
наукової, яка відповідає сучасним вимогам
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ринкової економіки і забезпечить фінансову
підтримку наукової та інноваційної діяльності, достатньої для досягнення результатів
світового рівня, має базуватись на визначених принципах [14]:
— чіткої диверсифікації джерел і механізмів
функціонування залежно від етапів інноваційного процесу;
— використання переважно конкурсних механізмів інвестування в наукову та інноваційну діяльність;
— раціонального використання прямих і
опосередкованих способів інвестування в наукову та інноваційну діяльність;
— орієнтації державних інвестицій у науку
та інновації на стимулювання припливу в ці
сфери недержавних коштів.
Зауважимо, що при розробці концептуальних положень моделі інноваційного розвитку
агропромислового виробництва необхідно
враховувати і його життєвий цикл та життєві
цикли окремих галузей, що його формують. З
досягненням зрілості, яка характерна для агропромислового виробництва України, зростає конкуренція, прибутковість починає знижуватися, що пояснюється низьким рівнем
окупності інвестицій у зрілих галузях. Узагальнюючи результати теоретичних та практичних досліджень, можна дійти висновку, що
галузеві еволюційні процеси значно впливають
на організацію наукових досліджень, зокрема
і у вищих навчальних закладах. Результатом
цього стали світові тенденції до збільшення
кількості осіб, які одержують вищу освіту,
розширення системи підготовки наукових
кадрів через аспірантуру й докторантуру,
удосконалення спеціальної підготовки інноваційних менеджерів. Згідно з характеристиками етапів життєвого циклу, на яких знаходиться агропромислове виробництво, або окремі
його галузі, доцільно використати відповідну
матрицю для визначення цільового спрямування подальшого інноваційного розвитку агропромислового виробництва, яке необхідно
враховувати в процесі розробки концептуальної модеді та стратегічних напрямів інноваційного розвитку агропромислового виробництва.
Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що
концептуальна модель інноваційного розвитку
агропромислового виробництва повинна
здійснюватися в три етапи:
1) інституційно-інфраструктурний, під час
якого буде сформовано інноваційну інфраструктуру, створено необхідні інститути для
забезпечення реалізації моделі та прийнята

переважна кількість нормативно-правових
актів щодо інноваційного розвитку інноваційного розвитку агропромислового виробництва;
2) зональна реалізація моделі, яка передбачає впровадження перспективних із точки зору
держави інновацій у визначених агропромислових підприємствах, інноваційних цнтрах чи
кластерах та організацію тісної співпраці цих
формувань із науково-дослідними організаціями та університетами. Крім того, здійснюються заходи з підвищення загальної привабливості інноваційного розвитку агропромислового виробництва для інвесторів;
3) широке охоплення усіх суб'єктів інноваційного розвитку агропромислового виробництва, які зацікавленні в здійсненні інновацій.
Держава виконує роль регулятора щодо концентрації інновацій певних видів, стимулюючи
впровадження пріоритетних.
Широке освоєння інновацій в агропромисловому виробництві повинне стати вирішальним етапом усебічно підготовленого й дієвого
інноваційного процесу на основі портфеля
стратегій, за яким інновації спрямовані на підвищення врожайності через хімізацію, нові технології внесення добрив, нові сорти сільськогосподарських культур, породи тварин
тощо. Такий портфель стратегій інноваційного розвитку реалізується на малих агропромислових підприємствах і потребує всебічного узгодження дій держави, науки, інвесторів,
фінансово-кредитних установ, суб'єктів господарювання та освіти, оскільки масово буде необхідна спеціальна підготовка. Початковим же
етапом є формування Державної цільової програми реалізації моделі інноваційного розвитку агропромислового виробництва України як
спільного проекту державних, фінансових, науково-освітніх, виробничих та інших суб'єктів
інноваційного процесу.
Метою розробки такої програми, повинно стати підвищення рівня внутрішньої і зовнішньої конкурентоспроможності агропромислового виробництва, раціональне використання, збереження і відродження природних
ресурсів та підвищення рівня життя в сільській місцевості. На основі програмно-цільового підходу пропонується програмні заходи скоординовано здійснювати в науковому,
інтелектуальному, економічному, інституційному, консультаційному напрямах та в напрямі зниження ризиків в агропромисловому
виробництві.
Упровадження в дію розроблених програмних дій сприятиме реалізації задекларованих
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принципів розвитку агропромислового виробництва на інноваційних засадах з використанням кластерного підходу; наблизить та поєднає
в цілях і завданнях освіту, науку та виробництво, забезпечивши, таким чином, синергетичний
ефект від їхньої тісної взаємодії; сприятиме
відновленню та гармонізації екосередовища;
створить засади для переходу агропромислового виробництва України зі шляху наздоганяючого розвитку на шлях випереджального,
інноваційного; забезпечить підвищення рівня
конкурентоспроможності агропромислової
продукції, агропромислових підприємств, усіх
підгалузей.
Вважаємо неприпустимим зведення інноваційного розвитку агропромислового виробництва на усіх ієрархічних рівнях до одержання
прибутку, як пропагують деякі державні діячі
та науковці: "економічний чинник має бути домінуючим при формуванні та оцінці кінцевих
результатів конкретної інноваційної діяльності" [10]. Такий підхід до моделі інноваційного розвитку агропромислового виробництва
України на державному та академічному рівнях
призводить до порушень у забезпечуючих системах, що відповідно зводить нанівець досягнення інноваційної діяльності. Водночас, ми погоджуємся зі слушним ствердженням С.А. Володіна, який посилаючись на відповідні дослідження, стверджує, що "... інноваційна діяльність, метою якої є отримання прибутку, повинна розвиватися виключно на підприємницьких
засадах" [2, с. 8].
Концептуальним базисом моделі інноваційного розвитку агропромислового виробництва
має бути, по-перше, інтелектуальна праця, яка
знаходиться в прямо пропорційній залежності
від соціального розвитку, та природні ресурси,
кількість і якість яких є похідною величиною
від екологічного розвитку сільських територій.
Тому в процесі реалізації моделі інноваційного розвитку агропромислового виробництва
необхідно окремо визначати співвідношення
між витратами на інновації, які забезпечують
економічний розвиток, і витратами, спрямованими на здійснення соціальних та екологічних
інновацій. Ми підтримуємо позицію тих науковців, які переконані, що інновації, у результаті реалізації яких планується досягти максимального економічного ефекту для розвитку
агропромислового виробництва, повинні забезпечувати мінімальний соціальний та екологічний ефекти. З іншого боку, одержання максимального ефекту від впровадження соціальних
та екологічних інновацій має супроводжуватися мінімальним економічним ефектом для агро-

промислового виробництва, який гарантуватиме фінансове забезпечення реалізації подібних
програм у майбутньому. Дані умови відповідають принципам стійкого соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва,
і їх врахування в процесі реалізації моделі інноваційного розвитку агропромислового виробництва гарантуватиме гармонійне поєднання
економічного піднесення галузі з одночасним
покращенням соціально-екологічних умов
життя сільського населення.
Формування та реалізація концептуальної
моделі інноваційного розвитку агропромислового виробництва має базуватись на врахуванні соціально-економічних засад розвитку;
раціональному поєднанні економічних та екологічних факторів; організаційних чинників,
кластеризації, інтеграції та реструктуризації
агропромислових підприємств; поетапному
впровадженні науково-дослідних та дослідноконструкторських розробок у практичну
діяльність; поглибленні взаємозв'язків агропромислових формувань на основі моделі
інноваційного розвитку агропромислового виробництва.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК

Узагальнюючи підходи науковців у дослідженні інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва та враховуючи його
особливості, умови його сталого розвитку, за
необхідні трибути інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва можна визначити наступні: переважання інвестицій агропромислових підприємств у п'ятий та шостий
технологічний уклади; комплексна автоматизація виробничих процесів; скорочення фізичної
праці та переважання інтелектуальної творчої
праці; зростання частки працівників з вищою
освітою, висока вартість робочої сили; участь
агропромислових підприємств у фінансуванні
науково-дослідних розробок та вступ до кластерів; екологічно-збалансоване ведення виробництва.
Цей перелік ознак не є закритим та у подальших розробках може бути доповненим, як
і доповненим дослідженнями щодо виявлення
завад на шляху інноваційної моделі розвитку,
формування механізмів з її утвердження.
Таким чином, розробка та реалізація концептуальної моделі і стратегічних напрямів
інноваційного розвитку агропромислового виробництва повинні враховувати низку аспектів
методологічного спрямування, які забезпечать
їх адекватність умовам та дієвість, зокрема:
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1) первісність інновацій, які сформують інноваційний каркас агропромислового виробництва; 2) раціональне поєднання економічного та
соціально-екологічного ефектів; 3) етапність
реалізації моделі та розбудовва інфраструктурної складової інноваційної системи; 4) необхідність подальшої реструктуризації агропромислових підприємств у напрямі їх кластеризації та інтеграції; 5) переорієнтації України
із сировинної країни на країну, яка постачає на
зовнішні ринки безпечну й екологічно чисту
продукцію; 6) розвиток державно-приватного
партнерства в інноваційній сфері.
Разом з тим реалізація концепції потребує
подальших досліджень щодо розроблення методики визначення здатності системи управління забезпечити ефект від упровадження
різних видів інновацій на різних ієрархічних
рівнях інноваційного розвитку агропромислового виробництва та методики визначення
впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на
сприйняття вітчизняними агропромисловими
підприємствами інновацій.
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У статті розкриваються особливості інституційного регулювання туристично-рекреаційного комплексу в регіоні та сформована методологія програмно-цільового планування, що дозволяє вибудувати ланцюжок управлінських впливів і забезпечити взаємну ув'язку інститутів.
In this article the features of the institutional regulation of tourist and recreational complex in the region and formed
a methodology and software-based planning, which allows management to build a chain of actions and provide mutual
linkage institutions.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Концепція програмно-цільового управління — основа системного підходу до вивчення процесів і явищ — зародилася на початку
шестидесятих років в США при дослідженні
проблем удосконалення національної системи озброєнь. У 70 — ті роки вона перетворилася на універсальну методологію вирішення нестандартних управлінських завдань. До
таких завдань в першу чергу відносяться так
звані малострукторізовані завдання (проблеми), шлях вирішення яких не формалізований.

У даний час з'явилися більш стрункі і змістовні концепції та методології вирішення таких завдань, де процедури вирішення складних завдань управління будуються за допомогою неординарних складних програмних
продуктів. Водночас концепція програмноцільового управління залишається основою,
розуміння якої дозволяє безпосередньо вирішувати нестандартні завдання управління в
організаційних системах і створює щабель
для застосування в цих цілях більш витончених засобів.
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МЕТА СТАТТІ

Метою цієї статті є розробка методології
програмно-цільового планування розвитку туристично-рекреаційного комплексу.
РЕЗУЛЬТАТИ

Методологічною основою інституційного
регулювання туристично-рекреаційного комплексу в регіоні, повинна бути методологія
програмно-цільового планування, що дозволяє вибудувати ланцюжок управлінських
впливів і забезпечити взаємну ув'язку інститутів.
Ключовою ланкою програмно-цільового
управління є саме програмно-цільове планування (ПЦП). Концепція ПЦП припускає наявність деякої досить загальної мети (генеральної мети); її декомпозицію (структуризацію) і
побудова програми (плану) розподілу ресурсів
для її досягнення.
Методологія ПЦП включає:
1. Процедуру формування генеральної
мети.
2. Декомпозицію генеральної мети —
розбиття її на підцілі (побудова дерева цілей).
3. Призначення коефіцієнтів значущості
кожної підцілі в досягненні генеральної мети
(призначення вагових коефіцієнтів).
4. Визначення складу робіт і побудова мережевих графіків їх виконання.
5. Визначення обсягів необхідних людських
і матеріальних ресурсів.
6. Складання бюджету.
Програмно-цільове планування є інструментом визначення ефективних стратегій розвитку і найважливішим елементом стратегічного управління.
Виділяють такі особливості планування
розвитку територіальних утворень:
— стратегічне планування орієнтоване на
залучення інвестицій;
— планування розвитку обумовлює попереднє прийняття рішень спрямованих на досягнення необхідних результатів у майбутньому на
основі стратегічного аналізу стартових умов і
вихідних передумов розвитку на тимчасову
перспективу [1].
Основною метою планування розвитку є
забезпечення довгострокової конкурентоспроможності територіального утворення. Стратегічність планування полягає не стільки в довгостроковому передбаченні змін внутрішнього
і зовнішнього середовища об'єкта та адаптації
до них, скільки в активному перетворенні об'єкта планування.

Процес планування розвитку територіального утворення являє собою безперервний процес і складається з наступних етапів:
— прогнозування можливості розвитку;
— постановка цілей і завдань стратегічного
розвитку;
— розробка програм розвитку;
— прогнозна оцінка результатів реалізації
програм.
Сьогодні в Україні створено передумови
для розуміння нового якісного етапу в плануванні соціально-економічного розвитку, одним
з напрямів якого в даний час є розвиток не галузевої структури господарства, а територіальних виробничих кластерів.
Дискусія про кластери як форми територіальної організації виробництва інноваційного продукту почалася після публікацій М.
Портера, в яких розкриваються дослідження відмінності в економічному розвитку регіонів у США і ФРН (державах з федеральною структурою влади) за показниками заробітної плати, зростання зайнятості, даними патентування. На його думку, саме спеціалізація в кластерах, а не в галузях повинна вести до більш високої ефективності. М.
Портер пояснює успішний економічний розвиток регіонів можливістю проведення самостійної економічної політики владою регіонального рівня. На думку Портера, кластер — це група географічно сконцентрованих взаємопов'язаних компаній (постачальники, виробники, провайдери) і пов'язаних
з ними організацій (освітні заклади, органи
державного управління, інфраструктурні
компанії), що діють у певній сфері і взаємодоповнюючих один одного. М. Портер підкреслює, що зовнішньо орієнтовані кластери є фундаментом для економічного процвітання, так як вони мають більш високий
ріст заробітної плати, набагато більш високу продуктивність і набагато вищий рівень
патентної активності [4].
Кластерна форма організації виробництва призводить до створення інноваційного
продукту, бо інтеграція взаємодоповнюючих
компаній формує систему поширення нових
знань і технологій причому умовою ефективної трансформації винаходів в інновації у
конкурентні переваги є формування неформальних стійких зв'язків між усіма учасниками кластера. Тому кластерні стратегії так
привабливі для прийняття інноваційної моделі розвитку території. Важливою відмінною
рисою кластера є його інноваційна орієнто-
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Таблиця 1. Формальні і неформальні інститути, що забезпечують
взаємодію держави, підприємницьких структур і домогосподарств в процесі
розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону
№

Ініціатор формування
і розвитку інституту

1

Домогосподарства

2

Підприємницькі
структури

3

Органи
державної влади

Формовані ініціатором формальні інститути
- внесення пропозицій щодо нормативного
регулювання освітнього сектора у ТРК;
- внесення пропозицій щодо нормативного
регулювання доступності послуг ТРК

Формовані ініціатором неформальні інститути
- формування потреби в послугах ТРК регіону;
- формування іміджу ТРК регіону;
- формування професійного середовища ТРК регіону;
- кадрове забезпечення розвитку туристичнорекреаційних кластерів на основі трудових контрактів

- внесення пропозицій щодо нормативнозаконодавчого регулювання підприємницької
активності в ТРК;
- внесення пропозицій щодо формування і
регулювання кластерних утворень в індустрії туризму
та відпочинку

- формування пропозиції в рамках ТРК;
- формування іміджу ТРК регіону;
- формування норм професійної поведінки в ТРК
регіону;
- формування замовлення на підготовку фахівців для
роботи в ТРК;
- формування традицій розвитку ТРК регіону;
- підприємницьке забезпечення розвитку туристичнорекреаційних кластерів
- формування нормативно-законодавчої бази
- формування іміджу ТРК регіону;
регулювання ТРК регіону;
- внесення пропозицій щодо формування етичних норм
- формування механізмів адміністрування ТРК регіону; поведінки учасників ТРК;
- розвиток інформаційно-консультаційного
- адміністративне і консультаційне забезпечення
забезпечення розвитку ТРК;
розвитку туристично-рекреаційних кластерів
- формування фінансової політики регулювання
розвитку ТРК;
- формування нормативно-законодавчої бази створення
та розвитку туристично-рекреаційних кластерів

ваність. Найбільш успішні кластери формуються там, де здійснюється створення інноваційного продукту і застосовуються інноваційні технології з подальшим виходом на
нові ринкові ніші.
Необхідно відзначити, що сьогодні немає
чіткого поняття " кластер " ні в економічній теорії, ні в урядових документах і не існує єдиної
методології для ідентифікації та картографування кластерів. Існуючі підходи до виділення
кластерів носять емпіричний характер і значно
варіюють. Розвивати кластер у відриві від розвитку регіону неефективно, тобто для досягнення поставлених цілей розвитку регіонів, регіональні стратегії і стратегії розвитку окремих
кластерів повинні бути узгоджені. Формування перспективних кластерів та планування їх
розвитку є основою сталого регіонального розвитку.
Водночас ефективне управління туристично-рекреаційним комплексом в рамках кластерного підходу передбачає формування
дієвого механізму інституційного взаємодії
[3].
Інституційний розвиток економіки регіону
відбувається під впливом взаємодії між інститутами та організаціями (інститути визначають
"правила гри"; організації — ''гравці"). Нові інститути з'являються тоді, коли з'являються нові можливості отримання прибутку.
Перспективним способом підвищення
ефективності державного регулювання є використання ринкових принципів і механізмів у

діяльності регіональних органів влади. Можна
діяти в декількох напрямах:
— вдаватися до аукціонів як при закупівлі
товарів і послуг, так і при розподілі суспільних
ресурсів;
— укладати контракти на здійснення значної частини функцій раніше виконуваних державою;
— використовувати методи оплати виконаної роботи тільки залежно від досягнутих результатів навіть у випадках коли укладення
контрактів не представляється можливим або
бажаним;
— орієнтуватися на ринкову інформацію,
наприклад держава може покладатися на ринкові оцінки при здійсненні закупівель або використовувати інформацію про ставки відсотка по субординованій заборгованості за банківськими позичками для визначення відповідності величини премії за ризик при страхуванні
депозитів.
Створення інституційного середовища в
Україні це проблеми формування цивілізованих мотивацій поведінки людини, адекватних
умовам ринкової економіки, набувають пріоритетного значення. Державні та громадські
інститути набувають особливого значення у
процесах формування інституційного середовища та побудови цивілізованої ринкової економічної системи як в окремих суб'єктах, так і
в масштабах всієї країни.
Інституційне середовище, що виступає інтелектуальним результатом відтворювальної
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діяльності людей, суспільств і держав, формує
відповідні трансакційні відносини, які в підсумку впливають на трансакційні витрати життєдіяльності людей. Високий рівень людських демократичних відносин у суспільстві припускає
наявність розвинених обгрунтованих і узгоджуваних з законами трансакційних відносин і
витрат [2].
Перехід до сталого розвитку України в
цілому можливий тільки в тому випадку,
якщо буде забезпечено сталий розвиток всіх
її регіонів. Це передбачає формування ефективної просторової структури економіки
країни при дотриманні балансу інтересів усіх
суб'єктів країни, що зумовлює необхідність
розробки та реалізації програм переходу до
сталого розвитку для кожного регіону, а також подальшої інтеграції цих програм при
розробці державної політики в галузі сталого розвитку.
Проблеми, які вирішуються в кожному регіоні, значною мірою повинні відповідати державним завданням, але при цьому необхідний
облік місцевих особливостей, що передбачає
зокрема:
— формування регіонального господарського механізму, що регулює соціально-економічний розвиток у тому числі природокористування та антропогенний вплив на навколишнє
середовище;
— виконання природоохоронних заходів на
житлових і незабудованих територіях міст,
інших населених пунктів і в приміських зонах,
включаючи їх санітарне очищення, рекультивацію земель, озеленення та благоустрій;
— здійснення заходів з оздоровлення населення, розвитку соціальної інфраструктури;
— розвиток сільського господарства на основі екологічно прогресивних агротехнологічних адаптованих до місцевих умов, а також
створення системи соціального захисту сільського населення;
— реконструкцію регіональної промислової системи з урахуванням господарської
ємності локальних екосистем.
Реформи регіонального управління повинні
обов'язково супроводжуватися змінами в системах інститутів, причому саме зміни неформальних норм поведінки людей підтримують
дію нових законів. Розвиваються всі інститути
внаслідок зміни парадигми суспільного розвитку і вибору більш ефективного методу господарювання.
Розвиток туристично-рекреаційного комплексу регіону в сучасних умовах передбачає

вдосконалення існуючої інституційного середовища індустрії туризму і відпочинку в першу чергу в мезорівневих системах. Інститути,
які формуються під впливом державних і
підприємницьких структур, а також домогосподарств регіону, що забезпечують їх ефективну взаємодію в рамках розвитку мезорівневого туристично-рекреаційного комплексу
(табл. 1).
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, ефективне інституційне регулювання туристично-рекреаційного комплексу
регіону передбачає активну взаємодію всіх елементів мезорівневої соціально-економічної системи в процесі виконання цільової програми
заходів з розвитку індустрії туризму та відпочинку. При цьому в центрі має забезпечуватися формування кластерних утворень у сфері
туризму та рекреації, чому сприяє складається інституційне середовище.
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CRITERIA FOR THE ECONOMIC REGULATION OF INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE
COMPLEX IN THE NATIONAL ECONOMY

Проведено порівняльний аналіз зарубіжної та вітчизняної економічної літератури, в якому визначено, що
серед дослідників існують різні погляди на принципи економічного регулювання виробничим інфраструктурним комплексом в національній економіці. Дано авторське визначення з точки зору економічного регулювання,
національного виробничого інфраструктурного комплексу. Удосконалено дослідження функціонування та прогнозів розвитку виробничого інфраструктурного комплексу через принципи економічного регулювання національної економіки.
A comparative analysis of foreign and domestic economic literature which stipulates that researchers have
different principles of economic regulation of industrial infrastructure complex in the national economy. Given the
author's definition , in terms of economic regulation, the national production infrastructure sector. Improved
research performance and forecasts for production infrastructure through the complex principles of economic
regulation of the national economy.

Ключові слова: виробничий інфраструктурний комплекс, економічне регулювання виробничим інфраструктурним комплексом, господарський механізм, галузевий склад, національна
економіка.
Key words: industrial infrastructure complex, economic regulation of industrial infrastructure
complex economic mechanism, sectoral composition, the national economy.

ВСТУП

Регулювання розвитку виробничого
інфраструктурного комплексу в рамках держави полягає в обгрунтуванні цільових нормативів і показників розвитку виробничої
інфраструктури; визначенні етапів і черговості розвитку матеріально-технічної бази
галузей системи виробничого обслуговування; подоланні обмежень на розвиток виробничого інфраструктурного комплексу з урахуванням виробничих, трудових і фінансових
ресурсів та тощо.

Складова частина єдиного господарського
комплексу, якою є блок галузей виробничого
інфраструктурного комплексу, виконує, з одного боку, ряд функцій у процесі суспільного
виробництва, у тому числі функції з реалізації
засобів виробництва і надання ділових послуг,
з іншого — є чинником економічного зростання, прямо і безпосередньо визначає динаміку
суспільного виробництва.
Ефективність виробничого інфраструктурного комплексу в національній економіці виявляється у створенні умов раціонального вико-
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ристання трудових ресурсів на даній території,
у раціональному комплексуванні всього набору обслуговуючих виробництв у рамках даної
країни.
Ефективність виробничого інфраструктурного комплексу на локально-виробничому
рівні виявляється у створенні умов подальшого розподілу праці в низових виробничих ланках — об'єднаннях і підприємствах сфери матеріального виробництва, ліквідації вузьких
місць у розвитку підприємства шляхом комплексного розвитку як основних, так і допоміжних виробництв і на цій основі — подальшому вдосконаленні форм організації виробництва і праці.
Ефективність розвитку інфраструктури,
навпаки, більшою мірою залежить від зовнішніх факторів, таких як потреба в її послугах з боку базисних галузей матеріального виробництва, обсягу і структури капітальних
вкладень. У свою чергу потреба в послугах
інфраструктури визначається ступенем розвитку розподілу праці, політикою спеціалізації і кооперування.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню різних аспектів критеріїв економічного регулювання виробничого інфраструктурного комплексу як складових багатофункціональної і багатоаспектної системи, що забезпечує розвиток національної економіки,
приділяється значна увага. Питанням розкриття сутності та визначенню складових елементів
інфраструктури присвячені праці провідних
вітчизняних і зарубіжних вчених таких, як
П. Бєлєнького, І. Бєлявського, З. Герасимчук,
В. Красовського, І. Маєргойза, С. Носової, А. Пізенті, П. Розенштейна-Родана, В. Стаханова,
В. Федько, В. Ходаківської, О. Шубіна та інших.
Ситуація по даному питанню ускладнюється відсутністю єдиної думки в питаннях
формування критеріїв економічного регулювання виробничого інфраструктурного комплексу, в дослідженні їх функцій і складу.
Існування значного числа висновків в трактуванні даних питань, обумовлене різноманітністю підходів вітчизняних і зарубіжних
авторів до дослідження проблем виробничого інфраструктурного комплексу і тому припускає необхідність докладного аналізу її
понятійного апарату.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Метою статті є формування критерії економічного регулювання виробничого інфраструктурного комплексу в національній економіці.

РЕЗУЛЬТАТ

Тривалість створення і функціонування
елементів виробничого інфраструктурного
комплексу обумовлює розподіл одержання
ефекту від її розвитку на час життєдіяльності
поколінь. У зв'язку з цим велике значення має
приведення витрат на інфраструктуру та
ефекту від витрат до одного моменту часу
(дисконтування). Даний аспект оцінки ефективності інвестицій в існуючу інфраструктуру в цілому та у створення нових елементів системи виробничого інфраструктурного комплексу держави і регіонів недостатньо розроблено.
Велике значення мають соціально-економічні результати розвитку виробничого
інфраструктурного комплексу. Мова йде про
підвищення мобільності і трудової активності
населення (розвиток транспорту і зв'язку), розширення можливостей задоволення потреб населення в побутових послугах.
Упровадження проектів з використання
альтернативних енергоресурсів є пріоритетним
напрямом науково-технічного і економічного
розвитку, і саме підрозділи енергетичних господарств промислових підприємств здатні використовувати існуючі побічні продукти основного виробництва, (перш за все це стосується
добувної промисловості) для виробництва тепло- та електроенергії [1].
Виробничий інфраструктурний комплекс як
господарський механізм потребує свого регулювання і контролю. Ефективність інфраструктури прямо залежить від ефективності системи регулювання. Взаємодія всіх продуктивних
сил виробничого інфраструктурного комплексу у процесі реалізації її функцій відбувається
не стихійно, а має потребу в цілеспрямованому, свідомому регулюванні.
Дієвість системи економічного регулювання виробничим інфраструктурним комплексом прямо залежить від ступеня її цілісності,
тобто якісної і кількісної погодженості її елементів, відповідності досягнутому рівню продуктивних сил. Розширення масштабів інфраструктурної діяльності, перетворення виробничого інфраструктурного комплексу на складову частину національної економіки країни
призводить до ускладнення розв'язуваних задач, а отже, процесу економічного регулювання.
Економічне регулювання зі змістовної сторони містить [2]:
— найбільш стійкі, істотні взаємозв'язки,
що визначають структуру і якість усього виробничого інфраструктурного комплексу;
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— функції і методи, що виражають спрямованість і специфіку регулюючої діяльності у
виробничий інфраструктурний комплекс;
— інструментарій економічного регулювання;
— технічні засоби збору й обробки інформації, а також кадри економічного регулювання.
Економічні принципи регулювання виробничим інфраструктурним комплексом значною мірою визначаються і закономірностями
функціонування його господарського механізму.
Внутрішній взаємозв'язок елементів інфраструктурного комплексу визначений потребами виробництва в наданні всього комплексу
послуг, що забезпечують його нормальне функціонування.
Виробничий інфраструктурний комплекс є
складною динамічною системою. Через такий
динамізм відбуваються поступові зміни пропорцій частин інфраструктурного комплексу й
усередині його елементів. З цього випливає, що
однією з істотних закономірностей господарського механізму виробничого інфраструктурного комплексу є досягнення і збереження пропорційності, оптимальної співвідносності частин комплексу. Власне, у безперервному сполученні окремих частин виробничого інфраструктурного комплексу як системи з метою збереження їх необхідної пропорційності і полягає значною мірою процес економічного регулювання інфраструктурою суспільного виробництва. Неврахування даних закономірностей
призводить до значних втрат національної економіки.
Важливою закономірністю виробничого
інфраструктурного комплексу є досягнення
безперервності, ритмічності в русі її виробничих фондів. Це виражається у безперервності і
надійності процесу обслуговування виробництва; безперервності і ритмічності руху матеріальних, енергетичних, інформаційних потоків
та інших видів виробничих комунікацій; безперервності відновлення всіх елементів продуктивних сил виробничого інфраструктурного
комплексу. Припинення цього руху призводить
до аритмії виробництва, великих непродуктивних витрат.
У регулюванні виробничим інфраструктурним комплексом має сполучатися активна
роль держави і тісна взаємодія центральних і
регіональних органів влади у вирішенні питань
розвитку й удосконалення інфраструктурного комплексу. Центральні органи мають керуватися в першу чергу економічними, а не

тільки соціальними і політичними інтересами.
Значення держави полягає у фінансуванні
інфраструктурного комплексу, контролі і регулюванні всіх процесів, що відбуваються у
ньому. Центральні органи узгоджують політичні й економічні цілі. Вони є гарантами виконання таких умов: фундаментом для зміни
системи економічного регулювання є реальні
економічні і соціальні зрушення, що склалися
в країні; система економічного регулювання
має враховувати зв'язок можливих змін політичних, економічних і технічних аспектів;
принцип правового забезпечення функціонування інфраструктурного комплексу; система
економічного регулювання має виходити з необхідності передбачати можливості адаптації
інфраструктури до вимог ринку з огляду на
світовий досвід [3].
Економічність припускає досягнення цілей
виробничого інфраструктурного комплексу з
найменшими витратами трудових, матеріальних, фінансових та інших ресурсів. Економічність функціонування виробничого інфраструктурного комплексу означає не тільки
мінімізацію витрат на обслуговування при збереженні і підвищенні якості послуг, що надаються споживачам, але і економію витрат у
сфері матеріального виробництва, тобто сукупних витрат суспільства у відтворювальному
процесі.
Принцип ефективності тісно пов'язаний з
економічністю виробничого інфраструктурного комплексу. Він є симбіозом економічної,
соціальної, технічної та екологічної ефективності, що виступають визначальними факторами у функціонуванні і розвитку виробничого
інфраструктурного комплексу.
Можна також відзначити принцип комплексності, системності економічного регулювання
виробничого інфраструктурного комплексу,
що припускає необхідність розуміння комплексу як складної взаємозалежної системи, що
потребує такого ж комплексного економічного регулювання.
Принцип господарської самостійності заслуговує на особливу увагу стосовно сучасної
дійсності. Відносна госпрозрахункова самостійність території являє собою ту систему
економічних відносин, що підпорядковуються
і регулюється місцевими органами влади в особі
виконавчих комітетів. В умовах ринкових відносин, що припускають ринкову конкуренцію,
господарський розрахунок має ознаки, характерні для комерційного розрахунку: відсутність
директив, вільний вибір постачальників і споживачів продукції і послуг за договірними ціна-
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ми, комерційна таємниця, банкрутство нерентабельних підприємств, обмеження фінансової
допомоги держави.
У країнах з розвиненою ринковою економікою економічне регулювання виробничого
інфраструктурного комплексу національної
економіки визначається не лише специфікою
виробництва, але і пов'язаний з потребою активної економічної діяльності. При цьому галузі виробничого інфраструктурного комплексу виділяються на основі аналізу міжгалузевого балансу, де подано детальні відомості про те, яку кількість товарів і послуг
окремі галузі купують і продають один одному [4].
В економічній літературі питання про визначення економічного регулювання виробничого інфраструктурного комплексу національної економіки залишилося відкритим, хоча в
цьому напрямі виконана велика робота.
По галузевому складу виробничого інфраструктурного комплексу в Україні розглядалися дві концепції: обмежувальна та розширювальна.
Згідно з обмежувальною концепцією до виробничого інфраструктурного комплексу відносили галузі, що прискорюють обіг економічних ресурсів в національній економіці і забезпечують безперебійний рух вантажів, людей,
інформації, тобто транспорт, матеріальнотехнічне постачання, зв'язок, торгівлю оптовими засобами виробництва, системи інформації та обчислювальної техніки, іригацію і меліорацію.
У цьому випадку поняття національного
виробничого інфраструктурного комплексу
на відміну від наявного трактується не тільки
як сукупність допоміжних галузей, покликаних забезпечити нормальне функціонування
виробничих відносин, але і як національна
сфера, праця робітників якої створює сприятливі умови для життєзабезпечення і життєдіяльності населення території, безпосередньо
впливає на духовне, моральне, професійне,
творче, інтелектуальне, фізичне формування
людини.
У деяких визначеннях до складових виробничого інфраструктурного комплексу відносять насамперед транспорт і зв'язок, що забезпечують умови здійснення виробничого процесу в просторі, енергетику як технічну умову
виробництва, будівництво, що створює матеріальні умови виробництва, торгівлю і матеріально-технічне постачання.
Економічне регулювання виробничого
інфраструктурного комплексу національної

економіки неможливе без розгляду питань
організації та економічного регулювання допоміжними роботами. Тому необхідно
відмітити цілий ряд наукових робіт В.Г. Полянського, що розкривають проблеми національного розвитку виробничого інфраструктурного комплексу на рівні підприємств окремих галузей промисловості. З точки зору
взаємин виробничого інфраструктурного
комплексу та суспільства ці дослідження актуальні і в нових економічних умовах стають
фактором виживання окремих підприємств.
Проте щодо ремонтного та інших подібних
видів господарств думки економістів розійшлися.
Одна група дослідників (С.А. Хейнман,
В.А. Жамін, Ю.І. Блохін) вважає, що до економічного регулювання виробничого інфраструктурного комплексу національної економіки потрібно віднести як ремонтне, так і складське,
холодильне господарство. Так, Ю.І. Блохін
пише, що "... в економічного регулювання виробничого інфраструктурного комплексу слід
віднести і ряд галузей і процесів, не виділених
в даний час в самостійні галузі народного господарства, однак вони існують як великі обслуговуючі виробництва в багатьох галузях, створюючи ті чи інші умови сучасного виробництва
(наприклад, ремонтне, складське, холодильне
господарство)".
Проведений порівняльний аналіз зарубіжної та вітчизняної економічної літератури показує, що серед дослідників існують різні принципи економічного регулювання виробничим
інфраструктурним комплексом в національній
економіці. Автором визначено, що це зумовлено наступними причинами:
1) із системного аналізу виробничого інфраструктурного комплексу випадає сам процес
створення;
2) період становлення виробничого інфраструктурного комплексу як складової частини
економічної науки не закінчився;
3) неоднорідністю забезпечуваних виробничим інфраструктурним комплексом загальних
умов, обумовлених системою економічних
відносин;
4) класифікація і склад виробничого інфраструктурного комплексу в значній мірі залежить від глибини суспільного поділу праці і ступеня усуспільнення суспільного виробництва
або простіше — від рівня розвитку національної економіки.
На галузевий склад виробничого інфраструктурного комплексу істотно впливають макроекономічні процеси — це структурні пере-
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творення економіки країни, зміни системи господарювання, трансформація суспільної власності.
Звідси формування виробничого інфраструктурного комплексу в розрізі національної
економіки відбувається з урахуванням впливу
безлічі факторів, при цьому визначальними є
структура економіки країни, наявність і види
природних ресурсів, територіально-географічне положення, а також рівень економічної
активності в країні.
Виходячи з вищевикладеного та раніше
наведених причин появи виробничого інфраструктурного комплексу, випливає, що виробничий інфраструктурний комплекс формувався і формується відповідно до еволюції
суспільного виробництва і соціально-економічних процесів, які відбуваються в даний
час.
За змістом і призначенням автор вважає,
що економічне регулювання виробничого
інфраструктурного комплексу в обмежувальному трактуванні поступово переходить у
нову якість, обумовлену розширювальним
трактуванням складових національної економіки. Такий підхід дозволяє розділити виробничий інфраструктурний комплексу на дві групи.
Першу групу складають традиційні галузі
виробничого інфраструктурного комплексу,
представлені транспортом, енергетикою, зв'язком, матеріально-технічним забезпеченням,
допоміжними службами підприємств, службами підготовки виробництва, виробництвом нестандартного обладнання.
Другу групу утворюють нові галузі виробничого інфраструктурного комплексу, які
відображають складність і різноманіття суспільного виробництва в цілому, визначають
рівень економічної активності країни, задовольняють попит населення, окремої людини.
До неї входять [6]:
— освіта, охорона здоров'я, культура, які
сприяють зміні образу сучасного підприємства
за рахунок підвищення загальної та професійної підготовки робочої сили, удосконалення
умов праці і способу життя робітників і службовців;
— інформаційне забезпечення і програмне обслуговування створюють умови не
тільки для модернізації технологій і наукових розробок, але і для оптимізації економічного регулювання, творчого розкриття особистості;
— інжинірингові послуги, лізингове обслуговування, поширення яких сприяє технологі-

чному сполученню малого та середнього підприємництва з великим бізнесом;
— рекламне і маркетингове обслуговування полягає у виявленні та задоволенні потреб і
запитів людей;
— інноваційне обслуговування, збутова мережа, а також сфера задоволення потреб людей.
При цьому нові галузі виробничого інфраструктурного комплексу є галузями подвійного функціонального призначення: створюють
загальні умови для суспільного виробництва в
цілому та задовольняють потреби населення
країни. По суті, це галузі загального призначення.
Таким чином, за визначенням автора, з точки зору економічного регулювання, національний виробничий інфраструктурний комплекс —
це сфера виробничих відносин, в якій праця
робітників у формі матеріальних і нематеріальних послуг забезпечує ефективне функціонування суспільного виробництва в цілому по
країні, створює сприятливі умови для життєзабезпечення і життєдіяльності населення
країни, істотно впливає на духовне, моральне,
професійне, творче, інтелектуальне, фізичне
формування людини, сприяє вдосконаленню
управлінських відносин національної економіки.
Розроблені на сьогодні принципи економічного регулювання виробничого інфраструктурного комплексу національної економіки
дозволяють дати досить точну кількісну і якісну оцінку ефективності систем економічного
регулювання виробничим інфраструктурним
комплексом.
Перш ніж перейти до викладу існуючих критеріїв ефективності формування принципів системи економічного регулювання інфраструктурними ланками, сформулюємо основні визначення.
У якісному відношенні ефективність господарських систем виробничого інфраструктурного комплексу представляє собою їх здатність
функціонувати в заданому режимі і визначає
можливості систем забезпечувати необхідний
рівень реалізації основних цілей. Іншими словами, ефективність господарських систем виробничого інфраструктурного комплексу — це
їх потенційні можливості якісно виконувати
зростаючі по складності завдання і функції, а
також їх здатність вирішувати абсолютно нові
проблеми, зумовлені об'єктивними змінами в
сфері матеріального виробництва та обігу головним чином за рахунок мобілізації прихованих внутрішніх можливостей [7].
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У кількісному відношенні ефективність систем економічного регулювання виробничим
інфраструктурним комплексом представляє
собою порівняння результатів, викликаних
впливом керуючої системи на об'єкт економічного регулювання та витрат, що використовуються на досягнення цих результатів (економічних, соціальних). Кінцеві наслідки цього локалізуються в керуючій системі у вигляді підвищення продуктивності управлінської праці або
матеріалізуються в результаті підвищення
ефективності в сферах виробництва і обігу у
вигляді економії живої або матеріалізованої
праці.
Слід зауважити, що якщо проблема оцінки ефективності функціонування об'єкта економічного регулювання (елементів матеріально-технічної бази виробничої інфраструктури) є досить розробленою, то оцінка ефективності керуючих систем виробничого інфраструктурного комплексу почала здійснюватися порівняно недавно і не має достатньо
сформованих критеріїв та показників. Це
свідчить як про складність оцінки управлінської праці, так і про багатоплановість і велике
різноманіття чинників та різнобічність їх
впливу на процеси економічного регулювання ланками виробничого інфраструктурного
комплексу [8].
Сьогодні застосовується кілька підходів
оцінки економічного регулювання виробничим
інфраструктурним комплексом:
— підхід з позицій методики показників
ефективності капітальних інвестицій;
— побудова синтетичних показників ефективності систем економічного регулювання та
регулювання;
— нормативний підхід до оцінки керуючих
систем; побудова емпіричних формул, що характеризують ефективність управлінських
підрозділів.
Найбільш раціональним підходом до оцінки ефективності організаційних систем економічного регулювання виробничим інфраструктурним комплексом є використання в якості
основи галузевих принципів.
У них, як правило, визначаються наступні
критерії ефективності: річний приріст прибутку; річний економічний ефект; коефіцієнт ефективності витрат; термін окупності.
Оскільки застосування різних економічних
показників для економічного регулювання виробничим інфраструктурним комплексом нерідко показує дуже суперечливу картину, то
висувається ідея про необхідність єдиного синтетичного критерію, який дозволить оцінити

процеси економічного регулювання, що в ній
відбуваються.
Наприклад, тривалий час оцінка ефективності економічного регулювання виробничим
інфраструктурним комплексом як транспорту так і матеріально-технічного постачання
здійснювалася за допомогою показників вантажообігу в тонно-кілометрах і обсягу реалізації продукції у вартісному виразі. Однак оцінка за такими показниками призвела до того,
що перевізники були зацікавлені в перевезеннях великотонажних вантажів на далекі
відстані, а постачальники в реалізації дорогої
продукції. Це негативним чином позначилося
на ефективності системи виробничого обслуговування, оскільки соціально-економічні
інтереси споживачів, в даному випадку, були
на другому плані або, нерідко, взагалі ігнорувалися.
З теоретичної точки зору всі сторони діяльності ланок виробничого інфраструктурного
комплексу можуть отримати оцінку ефективності лише в тому випадку, якщо за критерій
буде прийнятий максимум прибутку.
Однак для того щоб прийняти такий критерій, необхідне впровадження повного госпрозрахунку в організаціях системи виробничого обслуговування на всіх її ланках економічного регулювання, введення цін на послуги
та штрафних санкцій на неякісне виконання покладених функцій і завдань. Але, оскільки, ціноутворення в даний час грунтується не на системі оцінок оптимального планування національної економіки, то госпрозрахунок впроваджений не на всіх рівнях економічного регулювання, сфера критерію "максимум прибутку"
в виробничому інфраструктурному комплексі
— обмежена.
ВИСНОВКИ

Удосконалено дослідження функціонування та прогнозів розвитку виробничого інфраструктурного комплексу через принципи економічного регулювання національної економіки
передбачає:
— комплексне дослідження виробничого
інфраструктурного комплексу національної
економіки для виявлення специфічних для кожної з них та загальних для усіх факторів формування, їх взаємозв'язок між собою та із світогосподарськими глобалізаційними тенденціями
в цілому;
— виявлення на основі якісного аналізу, з
використання усіх доступних принципів кількісного опрацювання інформації по найважливіших показниках функціонування її складових
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елементів, а також виробничого інфраструктурного комплексу національної економіки в
цілому;
— розробку напрямів розвитку виробничого інфраструктурного комплексу через використання широкого комплексу принципів прогнозування, методів експертної оцінки, екстраполяції, а також економіко-математичного
моделювання;
— побудову різного типу прогностичних
економіко-математичних моделей розвитку
виробничого інфраструктурного комплексу
національної економіки на основі відібраних
уніфікованих показників, що характеризують
основні напрями її прогресу;
— синтез отриманих результатів, які свідчать про активний процес інтеграції економіки
України у глобальну виробничу інфраструктуру світового господарства.
Для аналізу виробничого інфраструктурного комплексу можна застосувати принцип системно-структурних досліджень. Виробничий
інфраструктурний комплекс як певна система
представляє собою сукупність національних,
регіональних та міжнародних інфраструктурних підсистем з властивими їй елементами та
відповідною структурою. В результаті діалектичної взаємодії та взаємообумовленості формують інтегративне нову цілісність, яка і виступає виробничим інфраструктурним комплексом національної економіки.
Розвиток національного виробничого
інфраструктурного комплексу зумовлений і
залежить від комплексу факторів природного
та соціально-економічного характеру. Наявність природних шляхів сполучення, наявність корисних копалин, потреба у формуванні національних комплексів зумовила розвиток не тільки виробничої, але й соціальної
інфраструктури у кожній національній економіці.
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У статті досліджуються наукові підходи до розуміння сутності маркетингу та запропоновано авторське трактування його як системи організації та управління діяльністю підприємства.
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ВСТУП
Організації та господарські системи, які функціонують у ринковій економіці спрямовують свою
діяльність на забезпечення позитивних ефектів у
контексті максимізації прибутковості, відтворення
потенціалу, охоплення ринку. Структури досягають
ринкових цілей за допомогою відповідного інструментарію, який в теорії розвитку організацій, менеджменту розглядається у статусі функцій, механізмів, методів. Сегментація інструментів досягнення означених цілей здійснюється у контексті
господарського менеджменту, однією із функцій
якого є маркетинг. Термін "маркетинг" походить від
англійського слова "marketing", що означає продаж,
збут, ринкова діяльність. Його появу пов'язують з
американськими фермерами, які, шукаючи ринок
збуту продукції, ввели поняття "market getting", що
означало оволодіння ринком. Пізніше це словосполучення дало єдине слово — "маркетинг".
Конкурентоспроможність продукції в умовах
ринку має вирішальне значення, адже формує
рівень фінансового благополуччя виробника, можливості ефективного позиціювання на ринку, а
значить визнання споживачами якісних характеристик товару і його споживчих якостей. Даний
аспект проблеми притаманний усім без винятку
продуктам, у тому числі це відноситься до аграрної продукції.

АНАЛІЗ ПРОПЕРЕДНІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У системі "виробництво — переробка — споживання" тісно переплітаються економічні інтереси всіх учасників маркетингового ланцюга. Товаровиробник зацікавлений якомога дорожче продати сировину переробним підприємствам. Бажання останніх — як можна дешевше закупити сировину й дорожче реалізувати продукцію.
Теоретико-методологічні та прикладні питання маркетингу аграрної продукції та підвищення
її конкурентоспроможності відображені у працях
вчених-економістів: В. Андрійчука, В. Бойка,
В. Зимовця, М. Ільчука, Д. Карича, М. Калінчика,
П. Канінського, С. Камілової, М. Коржинського,
Ф. Котлера, В. Месель-Веселяка, Т. Мостенської,
О. Могильного, М. Портера, Л. Розана, П. Саблука, А. Сміта, В. Трегобчука, О. Шпичака, В. Юрчишина та ін.
Але у більшості праць наукові пошуки були
спрямовані на вивчення ринку без достатнього
взаємозв'язку з розвитком попиту і пропозиції
якісної продукції. Важливість вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств та організації маркетингу і
недостатнє її вивчення в Україні зумовили напрям дослідження і визначають актуальність
статті.
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Таблиця 1. Підходи до розуміння сутності маркетингу
Загальноконцептуальний
Передбачає спрямування ділового мислення і
ділової активності на задоволення потреб
споживачів в умовах конкуренції,
врахування специфіки вимог, реагування на
управлінські особливості у процесі
побудови ефективної системи управління
виробництвом і збутом тощо

Функціонально-товарний
Більш конкретний у сферах використання
основних ресурсів фірми, її ринкових
можливостей у виробничо-збутовій
діяльності, вивчення умов товарного
продажу через торговельну мережу та
просування на ринку; виявлення
зацікавленості до товару, його ціни, витрат і
прибутків

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є узагальнити теоретичних основ
маркетингу та основних методів маркетингової
діяльності суб'єктів господарської діяльності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Уперше термін "маркетинг" ввів С. Маккормік
у ХІХ ст. Він визначив маркетинг (за його основною функцією) як діяльність фірми спрямовану на
задоволення потреб споживачів. Підходи науковців до розуміння сутності маркетингу наведено в таблиці 1. Визначення маркетингу можуть
бути об'єднані у дві основні групи: класичні та сучасні. В класичному розумінні маркетинг визначається як "... підприємницька діяльність, яка керує
просуванням товарів та послуг від виробника до
споживача або користувача "або ж як"... соціальний процес, за допомогою якого прогнозується,
розширюється та задовольняється попит на товари та послуги, шляхом їх розробки, просування та
реалізaції" [8, с.16].
Аналогічні визначення даються багатьма вченими. Вони збігаються з визначенням маркетингу,
наведеним В.А. Беспаловим: "Маркетинг — це комплексно-системний підхід до вирішення проблем
ринку, що охоплює всі стадії руху товару від вивчення потреб та запитів споживачів, розробки
планів (програм) виробництва продукції та надання послуг для їх задоволення аж до післяпродажного обслуговування" [1, c. 10].
Таке визначення більшою мірою характеризує
технологію маркетингу, але не розкриває його
цілей та сутності. У цих визначеннях перебільшується роль товарозабезпечення і каналів
збуту. В них не враховуються специфічні взаємозв'язки виробників та споживачів, пріоритетність
інтересів у процесі маркетингової діяльності,
спектр предметів і об'єктів маркетингу, моральні
й етичні аспекти маркетингу, вплив на маркетинг
різних соціальних груп.
У зв'язку з розширенням цілей, функцій та
змісту маркетингу змінилося і його визначення.
Головним у визначенні маркетингу став споживач,
його потреби, інтереси, запити. Так, 1985 року
Американська асоціація маркетингу запропонувала таке визначення: " Маркетинг являє собою процес планування та здійснення задуму, ціноутворення, просування і реалізацію ідей, товарів та

Системно-комплексний
Узагальнюючим способом виявлення
можливостей збутової діяльності. Він
охоплює систему виходу на ринок, стан
конкуренції між фірмами, комунікативні
зв'язки, умови адаптації до внутрішніх і
зовнішніх змін на ринку, розподіл окремих
операцій з переміщенням товарів від
виробників до споживачів та окремими
організаціями або службами та врахування
національних традицій, сформованих методів
і форм торгівлі товарами і послугами

послуг через обмін, що задовольняє цілі окремих
осіб та організацій" [5, с. 22]. Відмінною рисою
даного визначення є те, що воно відображає широкий діапазон маркетингу, не обмежується
підприємницькою діяльністю, воно об'єднує маркетинг ідеї, послуг, а також продукції.
У даний час у визначенні поняття "маркетинг"
основним є споживач і його потреби, а також одержання прибутку. Так, Ф. Котлер [4, с. 9] вважає:
"Маркетинг — вид людської діяльності, направлений на задоволення потреб шляхом обміну". У результаті дослідження ми дійшли висновку, що в
літературі зустрічаються різні підходи до визначення суті маркетингу. Багато авторів (Котлер Ф.,
Район У. та ін.) вважають, що маркетинг — це перш
за все задоволення попиту споживачів, в інших
дослідженнях на перше місце висувають у різних
варіантах: передбачення, управління, планування,
координацію, контроль за задоволенням попиту
споживачів (Еванс Дж.Р., Ципкін Ю.А. та ін.). Вважаємо, що цей підхід до визначення суті маркетингу повинен бути присутнім у ринковій економіці:
не тільки задоволення попиту, а й уміння його передбачати, планувати, організовувати, керувати
ним. Саме на такий підхід має орієнтуватися кожне підприємство, метою якого є ефективна робота
на ринку.
У нашому розумінні маркетинг являє собою
систему організації та управління діяльністю
підприємства: від розробки нового товару до його
доставки покупцеві. Завдяки маркетингу підприємство виявляє потреби покупців, підкріплені
фінансовими коштами, їх вимоги до якості, перетворює купівельну спроможність у певний попит
на даний товар, домагається того, щоб зв'язки споживача з виробником товару були не одноразовими, а довгостроковими.
У даний час в літературі та практичній діяльності використовуються поняття: сільськогосподарський маркетинг, агромаркетинг, маркетинг
агробізнесу, продовольчий маркетинг. 1955 року
Р.Л. Колз ввів поняття "сільськогосподарський
маркетинг", яке ототожнює з поняттям "продовольчий маркетинг" і визначає як "сукупність всіх
видів діяльності, що входять в процес просування
харчових продуктів та послуг, починаючи з
сільськогосподарського виробництва та до моменту, поки вони опиняться в руках споживачів" [3, с.

44
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 5, 2014
19]. У цьому визначенні маркетинг починається з
рішення про виробництво сільськогосподарської
продукції на фермі.
Роберт Є. Бренсон та Дуглас Г. Норвелл визначають агромаркетинг як діяльність, пов'язану з
сільськогосподарським виробництвом та їжею,
збором урожаю, переробкою та доставкою до
кінцевого споживача, включаючи аналіз споживчих потреб, мотивації, покупок та поведінки споживачів [6]. Вивчивши процес виробництва аграрної продукції, вважаємо, що під поняттям агромаркетинг слід розуміти інтерпретацію сутності
маркетингу в аграрній сфері від виробника до першого споживача, а при реалізації продукції від
першого споживача ( ним виступає переробне
підприємство ) до кінцевого використовується уже
промисловий маркетинг продовольчих товарів.
Застосування маркетингу фірмами здійснюється з врахуванням принципів, цілей та специфічних функцій, які ним виконуються у виробничо-збутовій діяльності. Нижче наведено основні
принципи маркетингу завдяки яким підприємства
мають можливість обирати цілі своєї діяльності.
Отже, виділяють такі основні принципи маркетингу:
— вільний вибір мети і стратегії функціонування та розвитку;
— концентрація зусиль на досягненні кінцевих
результатів виробничо-збутової діяльності та оволодіння часткою ринку;
— відкритість до споживачів, їх потреб і побажань та активне пристосування і вплив на них;
— комплексний підхід до вирішення проблем
відповідно до наявних ресурсів і можливостей
фірми;
— постійний пошук та реалізація резервів для
оптимального й ефективного використання управлінських кадрів збутової сфери;
— науковий підхід до вирішення маркетингових проблем, випередження конкурентів, систематичне проведення маркетингових досліджень;
— гнучкість у досягненні поставленої мети через реакцію на постійні зміни у макросередовищі
ринку;
— активність, наступальність та підприємництво, що дозволяють швидко і ефективно реагувати на зміни зовнішнього середовища фірми.
Ф. Котлер зводить цілі маркетингу до чотирьох напрямів:
— досягнення максимально можливого високого споживання;
— досягнення максимальної споживчої задоволеності;
— надання максимально широкого вибору;
— максимальне підвищення рівня життя [4].
Якщо розглядати цілі маркетингу з точки зору
конкретної фірми, то можна поділити її цілі на
загальні та конкретні. До загальних цілей маркетингу зараховують: досягнення максимально можливого високого споживання, що сприяє максимальному зростанню виробництва, зайнятості і

збагачення; досягнення максимального споживчого задоволення; надання широкого вибору товарів
і послуг; підвищення якості життя (якість товарів,
фізичне, духовне, культурне задоволення тощо).
До конкретних цілей маркетингу відносять: задоволення вимог споживачів і покупців; завоювання
частки ринку; забезпечення росту обсягів збуту;
досягнення переваг над конкурентами; вдосконалення маркетингових структур управління збутом;
активізація стимулювання збуту і рекламної діяльності; застосування нових методів дослідження
ринку.
Маркетингова діяльність для досягнення бажаних результатів повинна здійснюватися в рамках
вибраної єдиної концепції. Відомі п'ять концепцій,
одну з яких підприємство може взяти за основу
маркетингу: виробнича концепція, товарна концепція, концепція стимулювання збуту, концепція
маркетингу і концепція соціально-відповідального маркетингу.
Основна суть виробничої концепції полягає у
стверджуванні того, що споживачі будуть купувати тільки ті товари, які широко поширені і які за
ціною їм цілком доступні. Отже, особи, що приймають рішення на рівні підприємства повинні спрямувати свої зусилля в першу чергу на вдосконалення виробництва і потім — на підвищення ефективності системи розподілу. Ця концепція "працює": коли попит дуже високий, а пропозиція
вкрай низька (дефіцит); коли собівартість товару
занадто висока і її необхідно знизити (і тоді, природно, випливає автоматичне підвищення продуктивності праці на рівні технології продукту, що випускається).
Товарна концепція стверджує, що споживачі
будуть купувати тільки ті товари, що мають вищу
якість і, головне, — підприємство повинно враховувати будь-які побажання клієнта, на основі яких
і удосконалювати якісні параметри товару. Отже,
загальне керівництво підприємством (особи, що
приймають рішення) повинно зосередити усі свої
зусилля на постійному удосконалюванні товару,
відповідно до побажань клієнтів. При впровадженні цієї концепції в життя повинна бути врахована дуже важлива умова: насичення ринку. Поки
немає насичення ринку, ні про яку якість нічого й
говорити.
Концепція стимулювання збуту стверджує, що
клієнти не будуть купувати товари в достатній
кількості, якщо підприємство не почне спрямовувати відповідних зусиль у сфері стимулювання
збуту і стимулюванні попиту. Підприємство повинне проводити агресивну політику продажів та
інтенсивно просувати свій товар на ринок. Основне завдання підприємства, що дотримується концепції стимулювання збуту — продавати більше
товарів більшій кількості людей частіше і за вищими цінами, щоб заробити більше грошей.
Концепція маркетингу. Дану концепцію прийнято вважати як концепцію цільового маркетингу. Вона стверджує, що основою досягнення цілей
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організації є визначення не тільки потреб і бажань
клієнтів, але ще й забезпечення бажаної для них
задоволеності більш ефективними, ніж у конкурентів способами, на цільових ринках. Завдання
маркетингової концепції не в тому, щоб знайти
споживачів, що підходять для підприємства, а щоб
випускати товари, що підходять споживачам.
Концепція соціально-відповідального маркетингу вважається найсучаснішою. Вона стверджує,
що завданням підприємства є не тільки виконання
всіх умов, що відносяться до концепцій маркетингу вищенаведених типів, а також збереження і
зміцнення добробуту суспільства в цілому і кожного його окремого споживача зокрема.
Відмінність соціально-відповідального маркетингу від інших типів маркетингу полягає в тому,
що підприємство, яке задовольняє потреби і запити покупців, повинне діяти з врахуванням довготермінового добробуту суспільства і споживачів.
Ця концепція вимагає збалансування всіх трьох
факторів: прибутків фірми, купівельних потреб та
інтересів суспільства.
На практиці часто доводиться зустрічатися з
підміною сутності маркетингу фахівцями, у тому
числі менеджерами. Нерідко маркетинговою вважають агресивну збутову концепцію. У дійсності
ці підходи відрізняються один від одного. Збутова концепція припускає концентрацію уваги виробників на продукції: компанія спочатку виготовляє продукцію і лише потім шукає, як її вигідніше продати. Центральне місце тут займає продавець. Маркетингова концепція акцентує увагу
на потребах замовників: компанія спочатку вивчає потреби і побажання замовників і лише потім
вибирає відповідний спосіб виробництва і доведення своєї продукції до споживачів. За такого
підходу компанія прагне збалансувати орієнтацію на замовників і досягнення власних економічних цілей. Коли робота всіх відділів компанії
спрямована на інтереси споживача, формується
система інтегрованого маркетингу. Інтегрований
маркетинг — дворівнева система. Перший її
рівень реалізує різні маркетингові функції і представлений службою збуту, реклами, управління
виробництвом та реалізацією продукції, маркетингових досліджень тощо. Другий рівень реалізує завдання погодження роботи всіх відділів
підприємства.
Вибір концепції маркетингу має важливе значення для організації усієї діяльності підприємства. Для реалізації концепції здійснюються
функції маркетингу. Вчені та практики з маркетингу по різному трактують назви та зміст функцій.
Так, відомі спеціалісти з маркетингу Дж. М. Еванс
та Б. Берман [8] вважають, що основними функціями маркетингу є аналіз навколишнього середовища та ринкові дослідження, аналіз споживачів,
планування товарів і послуг, планування збуту,
планування просування товару, планування ціни,
забезпечення соціальної відповідальності та управління маркетингом.

Спеціалісти з маркетингу В.А. Клюкач, Л.І. Клочко, І.В. Соколова та Л.Л. Татарчук [2] стверджують, що функції маркетингу повинні відображати
специфіку виробництва та збуту продукції підприємствами. Так, вони передбачають основні
функції маркетингу, що реалізуються на підприємствах в агропромисловому виробництві: виявлення існуючого та потенціального попиту покупців
на сільськогосподарську продукцію і послуги шляхом вивчення стану ринку та перспектив його розвитку; розробку тари й упаковки, організацію технічного обслуговування, вибір спеціальних методів
реклами і стимулювання збуту; організацію й удосконалення методів і форм реалізації продукції; управління асортиментом продукції, координацію та
планування виробництва; розробку системи цін,
перевірку її ефективності і її удосконалення у мірі
необхідності; організацію науково-дослідної
діяльності підприємств щодо освоєння виробництва і збуту нових видів продукції; аналіз економічної ефективності використання сировини, матеріалів, організацію взаємовідносин з поставщиками і оцінку їх надійності; формування плану маркетингу; забезпечення контролю й управління
функціями маркетингу.
В.А. Беспалов [1] до основних функцій маркетингу відносить: вивчення ринку, попиту та пропозиції, нових видів послуг, відомостей про нові
товари-доповнювачі та товари-замінники, можливості конкурентів, їх продукції та послуг, зовнішнього середовища; проведення прогнозу попиту та
пропозиції; визначення стратегії маркетингу, розробку цільових маркетингових програм, планування маркетингової діяльності, асортименту продукції; здійснення цінової політики, розробку договірних, роздрібних та гуртових цін; організацію
товарної політики; планування, організацію та
проведення збуту продукції; стимулювання продажу; планування й організацію експорту продукції та міжнародного маркетингу.
Є. Бренсон та Г. Норвелл [6, с. 45] виділяють
такі традиційні маркетингові функції: заготівля,
сортування, зберігання та переробка сировини,
упаковка, зберігання упакованої продукції, розподіл продуктів оптовим продавцям, покупцям,
транспортування товарів. Далі вони зазначають,
що за цими основними маркетинговими функціями знаходяться інші дуже важливі функції такі як
маркетингові дослідження, дослідження продукції
та її розвиток, розвиток попиту, зміни сервісу та
ринкова інформація. Комплекс маркетингу складається з чотирьох елементів, стосовно яких компанії приймають рішення. Це поєднання елементів
маркетингу називають "чотири пі": товар (product),
місце (place), просування (promotion), ціна (price)
[4, с. 42].
Товар (Product) — виробництво товарів та надання послуг, необхідних споживачам. Виробник
агропромислової продукції повинен вирішити такі
питання стосовно товару, що він виробляє: які властивості повинен мати продукт; які вказівки слід
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дати щодо його використання; як слід його упакувати; який фірмовий знак використати; яку
кількість продукції виробляти, яким має бути асортимент і т.д.
Місце (Place) — вибір каналів та методів збуту. Стосовно місця збуту продукції потрібно враховувати: де споживачі переважно купують товари аналогічні вашим; чи використовуєте ви ті ж
самі канали збуту, що і ваші конкуренти; чи взаємодієте ви з оптовими та роздрібними торгівцями;
чи виходите ви безпосередньо на споживачів. Також потрібно визначитись із масштабами реалізації продукції. Для цього необхідно визначити чи
маєте ви намір продавати свою продукцію у всіх
можливих торгових точках чи тільки в кількох,
який рівень обслуговування потрібний для вашого товару в місцях його продажу.
Просування (Promotion) — інформування споживачів про товари чи послуги, що виробляє
підприємство. В умовах ринку найбільш дієвим
інструментом маркетингу є система маркетингових комунікацій: реклама, методи стимулювання
збуту, зв'язки з громадськістю та прямий маркетинг. Для підприємств продуктового підкомплексу, зокрема, доцільним є використання переважно двох перших інструментів — реклами та стимулювання збуту.
Ціна (Price) — розробка правильної стратегії
ціноутворення. Рішення, що приймаються виробниками стосовно ціноутворення на продукцію не
є просто результатом визначення витрат на виробництво цієї продукції з подальшим додаванням
надбавки і отриманням роздрібної ціни. У процесі
ціноутворення слід враховувати додаткові фактори такі, як ціна на аналогічний товар у конкурентів,
скільки бажає заплатити за ваш товар ринок. Прихильники концепції збуту вважають ціну основним, якщо не єдиним фактором маркетингу та збуту товару. Однак досягнення успіху в маркетингу
можливе лише за такого поєднання цих чотирьох
елементів його структури, при якому найбільш
ефективно враховуються та забезпечуються потреби ринку.
Ці чотири складові маркетинг-міксу з точки
зору продавця являють собою інструменти маркетингу, з допомогою яких він прагне вплинути на
споживача. З точки зору споживача призначення
кожного інструменту маркетингу полягає у
збільшенні вигоди для споживачів. "Чотири пі" продавця відповідають "чотирьом сі" споживача [4, с.
42]: рішення споживача (сustomer solution), витрати споживача (сustomer cost), зручність
(convenience), комунікації (сommunication). У конкурентній боротьбі перемагають підприємства, які
підтримують найефективніший зв'язок із споживачами і здатні задовольнити їх потреби стосовно
економічної вигоди та зручності придбання товару.
ВИСНОВОК
Підприємства та господарські системи, які
функціонують у ринковій економіці досягають

цілей за допомогою відповідного інструментарію,
що в теорії розвитку організацій, менеджменту
розглядається у статусі функцій, механізмів, методів. Сегментація інструментів досягнення означених цілей здійснюється у контексті господарського менеджменту, однією із функцій якого є маркетинг. Маркетинг — самостійна підсистема із традиціями, що має кожне підприємство. Від маркетингових технологій, якими володіє підприємство,
залежить як торговельна політика, так і потенційні
можливості охоплення ринку, а також доходність
бізнесу.
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IMPACT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT ON THE LABOR ACTIVITY COMPANY

У статті розглядаються проблеми трудової активності працівників, досліджено ситуацію щодо кадрового забезпечення аграрних підприємств, визначено причини слабкої мотивації до професійного розвитку персоналу. З'ясовано вплив професійного розвитку на трудову активність персоналу підприємств.
The article deals with problem of labor activity of workers. There were investigated personell related problems of
agricultural enterprises such as weak motivation to professional growth of personell and the impact of professional
growth on labour activity of agricultural enterprises.

Ключові слова: персонал, професійний розвиток, трудова активність.
Key words: staff, professional development, labor activity.

ВСТУП

Сьогодні задля загального підвищення
ефективності виробництва особливої гостроти набувають питання кадрової перебудови і,
відповідно, професійного розвитку персоналу. Значною мірою темпи зростання продуктивності праці, обсяги виробництва, можливість збільшення валового внутрішнього
продукту залежать від того наскільки рівень
професійної підготовки працівників відпові-

дає потребам розвитку економіки. Разом з цим
заходи з розширення і поглиблення професійних знань, умінь і навичок колективу значно підвищують командний дух та лояльність
працівників до підприємства. Для багатьох висококваліфікованих працівників можливість
професійного росту має значно більше значення, ніж заробітна плата. Нерідко провідних
спеціалістів можна утримати на підприємстві
тільки перспективою отримання додаткових
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знань, бо від цього залежить перспектива їх
кар'єрного просування та, безпосередньо,
трудова активність. Доходи підприємства напряму залежать від узгодженої роботи компетентного персоналу та його стабільності.
Отже, професійне навчання та розвиток персоналу необхідне в умовах кожного підприємства незалежно від сфери його діяльності,
форми власності чи країни розташування, в
результаті чого зросте трудова активність
працівників.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вивченню питань професійного розвитку та
трудової активності персоналу присвячені
праці багатьох провідних вчених України, серед них: Д.П. Богиня, В.С. Дієсперов, М.А. Коваленко, О.В. Крушельницька, Е.М. Лібанова,
М.К. Орлатий, Г.В. Осовська, О.В. Шкільов та
ін. Дослідження окремої проблематики щодо
стимулювання персоналу до професійного розвитку, підвищення кваліфікації та трудової активності з метою формування ефективної системи управління персоналом в аграрних
підприємствах зустрічаються у публікаціях
Н.М. Богацької, Л.В. Галаз, Т. Петрової, Н. Кирич, Т.В. Коваленка, В.Р. Крупа., О. Стахів,
О.В. Ядранської та ін.
Разом з тим, багато теоретичних та методологічних аспектів оцінки впливу окремих
чинників на підвищення трудової активності
аграрних спеціалістів залишаються недостатньо вивченими. В значній мірі це стосується
впливу професійного розвитку на трудову активність персоналу аграрних підприємств.
Тому є необхідність подальшого поглиблення
досліджень у цьому напрямі.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є дослідження стану професійного розвитку трудових кадрів та його впливу на трудову активність персоналу аграрних
підприємств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сучасному етапі спостерігається негативна ситуація щодо кадрового забезпечення аграрного сектору економіки, чисельність
сільського населення зменшується, відповідно зменшується і працездатне населення,
людський капітал деградує, або не використовується на селі ефективно. Головною проблемою менеджменту персоналу аграрних
підприємств є відтік кваліфікованих кадрів,
погіршення кількісних і якісних характеристик кадрового потенціалу. Причинами є

низький рівень мотивації трудової діяльності на селі: зміна структури виробництва;
відсутність стабільної зайнятості; відсутність уваги з боку керівників сільськогосподарських підприємств до проблем персоналу; зниження витрат на розвиток персоналу
(освіта, перепідготовка); відсутність програм соціального захисту; неефективність
господарювання взагалі; ставлення з боку
керівників до працівника як частини технології виробництва; безправність селянинапрацівника. Все це характеризує сільськогосподарську працю як непривабливу, що
негативно впливає на кадровий потенціал
аграрних підприємств [2].
Сучасна економіка може бути ефективною
лише за наявності високопродуктивного людського потенціалу, тому добробут населення,
безпосередньо пов'язується із забезпеченням
людського розвитку і підвищенням конкурентоспроможності трудового потенціалу села.
Головним чинником рівня життя населення є
розмір доходів, які визначають можливості
людей задовольняти особисті потреби, реалізовувати свій творчий потенціал, покращувати особистісні характеристики, вести здоровий спосіб життя. Найбільшу роль у формуванні доходів сільського населення відіграє
оплата праці. Разом з цим спостерігається нестача робочих місць у місцевості, де продовжується процес плинності молодих і кваліфікованих кадрів. Умови, що існують у сільському господарстві, як правило, не сприяють
людському розвитку. Важка та ненормована
праця підриває здоров'я сільського населення, призводить до порушення нормального
ритму життєдіяльності людини, не залишає
часу на відпочинок і культурний розвиток.
Пріоритетним джерелом інвестування у розвиток людського капіталу стають кошти роботодавців, це заробітна плата та витрати
підприємства на соціальний захист и соціальне забезпечення працівників (оплачувані
відпустки, матеріальна допомога, санаторнокурортне лікування тощо), а також витрати на
професійне навчання та підвищення кваліфікації кадрів. Потрібно звернути увагу на те, що
розподіл заробітної плати між працівниками
аграрного сектору є нерівномірним, оскільки
належним чином нагороджують роботу персоналу лише передові господарства та агрохолдинги. Така ситуація в сфері оплати аграрної праці не стимулює працівників підприємств
до підвищення свого освітньо-кваліфікаційного рівня, кар'єрного зростання, розвитку власного трудового потенціалу [6].
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Система показників трудової активності персоналу

Виробнича
активність

- продуктивність
праці;
- рівень виконання
трудових норм;
- економія
матеріальних
ресурсів;
- якість продукції;
- ефективність праці;
- ефективність
використання фондів
робочого часу

Творча
активність

- кількість
раціональних
пропозицій і
розробок, поданих
працівниками;
- участь
працівників у
діяльності творчих
груп, участь у
розробці інновацій

Освітньокультурна
активність

- підвищення рівня
освіти,
кваліфікації,
культури праці;
- розширення
професійного
профілю;
- трудова кар’єра.

Суспільна
активність у сфері
виробництва

- участь у роботі
суспільних
організацій;
- участь в
управлінні
підприємством, у
розробці та
прийнятті
господарських
рішень

Рис. 1. Система показників, що характеризують трудову активність
персоналу

Як правило, сільськогосподарські підприємства не здійснюють інвестиції у професійне навчання та розвиток якісних характеристик персоналу. Рівень життя сільського населення й досі низький. Існуючий рівень
реальних доходів не дозволяє сільським
мешканцям поліпшити якість харчування,
збільшити обсяг споживання нематеріальних благ. Не створені належні умови для
людського розвитку як на рівні підприємства, так і держави. За цих обставин сільський образ життя стає непривабливим для
працездатного населення, в результаті чого
втрачається активна частина трудового резерву села. Що призводить до демографічних та соціально-економічних проблем.
Тому підвищення рівня життя сільського населення повинно стати пріоритетним напрямом державної аграрної політики. Як пропонують вчені В.Р. Крупа та Н.В. Мартинюку необхідно підвищити рівень зайнятості
сільського населення через державну підтримку розвитку підприємництва, субсидування зайнятості сільської молоді, участь
великих агропромислових підприємств у
програмах практичної підготовки спеціалістів аграрного профілю та їх подальшого
працевлаштування. З метою відродження ук-

раїнського села доцільним є розробка державою системи відповідних податкових
пільг, компенсацій та належних умов для
людського розвитку в аграрних підприємствах [3].
Реалізації організаційних заходів щодо
підвищення рівня зайнятості населення і
запобігання безробіття значно сприяють
високі активність і мобільність населення,
трудова мотивація та раціональна трудова
міграція. За визначенням академіка НАН
У кр а ї н и Е. М . Лі б а н о в о ї , т р у до в а а ктивність населення — це прагнення працездатної особи застосувати на практиці наявні знання та досвід і одержати за це винагороду. Особа, яка виявляє таке бажання, є носієм трудової або економічної активності. Трудова активність може бути
потенційною, яка відповідає прагненням
особи працювати за винагороду; і реалізованою, коли особа вже є зайнятою. Потенційна трудова активність становить основу формування робочої сили, а реалізована — її зайнятості. Таким чином, співвідношення між обома видами трудової активності досить об'єктивно характеризує
стан ринку праці взагалі і ступінь його
гнучкості зокрема [5].
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Реалізована трудова активність

Попит на робочу силу

Працездатність

Соціальноекономічні умови
життєдіяльності

Потенційна трудова активність

Сімейний стан

Світогляд

Вік
Стан здоров’я
Рівень освіти
Професійна
кваліфікація

Рівень реальних доходів
Рівень розвитку сфери
обслуговування
Співвідношення реальних
доходів з можливим
збільшенням їх
Рис. 2. Схема розвитку трудової активності

Трудова активність населення регламентується та стимулюється певними інститутами інфраструктури ринку праці. Основну
стимулюючу роль беруть на себе підприємства та служби зайнятості, тому зовнішні
чинники, що впливають на трудову активність розділяють на такі, що залежать від
політики підприємства (соціально-демографічна структура працівників, діюча система
оцін ки прац і, мора льно-пс ихологі чний
клімат, оплата та стимулювання праці), і
такі, що формуються залежно від діяльності
інших організацій (стан ринку праці, регіону, рівень життя та соціального забезпечення) [4].
Результатом підвищення трудової активності є збільшення інтенсивності пошуку роботи, переміщення трудових ресурсів,
перекваліфікація, активізація реакції трудових ресурсів на зміну попиту на ринку
праці; підвищення продуктивності праці,
з бі ль ше н н я е кон о мі ч н ої е фе кт ив н о ст і
діяльності підприємств. Збереження, розвиток трудового потенціалу та відповідно
покращення економічної активності населення в Україні, передбачається забезпечити шляхом: створенням необхідної кількості трудових місць в регіонах, де це не-

обхідно; поліпшення демографічних характеристик трудового потенціалу; нарощення
осв ітнь о-ква ліфі кацій ного поте нціа лу,
створення умов для безперервної освіти;
удосконалення системи оплати та нормування праці; стабілізації зайнятості населення в умовах фінансової кризи; удосконалення трудового законодавства; підвищення ролі соціального діалогу у формуванні державної політики та забезпечення
реалізації принципів рівноправності його
учасників. На рисунку 1 представимо систему показників, що характеризують трудову активність персоналу підприємства.
Основним виміром трудової активності є її
рівень (t), який розраховується як відношення
чисельності трудоактивного населення (LF) до
його загальної чисельності (S):

t=

ня;

LF
100%
S

(1),

де t — рівень трудової активності;
LF — чисельність трудоактивного населен-

S — загальна чисельність населення.
На рисунку 2 представлено розроблену
Е.М. Лібановою схему процесу розвитку трудової активності [5].
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Узагальнюючим фактором трудової активності виступають соціально-економічні
умови життя, психологічні настанови і стимул трудової діяльності. Основним фактором, який формує трудову активність населення, є соціально-економічний стан його
життя, а також соціально-демографічна
структура.
В умовах сьогодення все більш загострюється криза трудової активності працівників-аграріїв. Вважаємо, що запорукою розвитку трудової активності має бути ініціативність, заповзятливість та відповідальність
працівників. Тому для ефективного функціонування економіки необхідний такий тип працівників, який орієнтований на максимальні
досягнення в праці, бере на себе відповідальність не тільки за свою долю, але і за успіх
загальної справи, знає свої права і розраховує, насамперед, на власні сили. Такий працівник прагне до підвищення кваліфікації, тому
що саме з нею пов'язує свої можливості в трудовій діяльності.
Разом з цим, для розвитку трудової активності, насамперед, необхідно усунути нееквівалентність відносин між працівником і
суспільством, що практично не змінилася з
переходом на нові умови господарювання.
Сьогоднішній світовий рівень виробництва
припускає високий ступінь соціальної і професійної мобільності працівника. Перебільшене значення стажу роботи на одному
підприємстві стимулює помірну виробничу
діяльність без істотних відхилень від середніх величин, знімаючи необхідність
підвищення кваліфікації, чим культивуються застійні явища у виробництві. Одним із засобів прикріплення працівника до його робочого місця стала черга на одержання тих
чи інших натуральних благ: квартири, автомобіля, меблів, місця в дитячому дошкільному закладі тощо. Така залежність від підприємства перетворилася в джерело гострої
соціальної напруженості.
Для розвитку трудової активності необхідна правова основа відносин керівника і виконавця, при якій працівнику дається право самостійно обирати лінію трудового поводження в рамках чітко зафіксованих правових
норм. Це не суперечить принципу єдиноначальності на виробництві. Зміцнення і використання правових методів керування в сфері
праці засновані на чіткому й однозначному
розподілі прав і відповідальності, є необхідною умовою захищеності працівника від сваволі як адміністрації, так і колективу, служать

більш чіткому розмежуванню зон контрольованого і мотивованого поводження. При цьому природне внутрішньовиробниче протиріччя економічних інтересів керівників і виконавців стає джерелом розвитку, і через його
вирішення забезпечується підвищення ефективності праці.
За результатами проведених досліджень
Л.В. Галаз щодо аналізу чинників трудової
актив ності пер соналу в становлен о, що
відбувається поліпшення певних якісних характеристик: збільшується частка населення з вищою освітою; формується уміння
працювати у ринковому середовищі; підвищується підприємницька активність. Посилення інтенсивності трудової міграції серед
най продуктивн іших в економі чному та
відтворювальному відношенні вікових груп
збільшує як прямі, так і опосередковані
втрати, компенсувати які можливо лише за
стійкого підвищення рівня та якості життя
населення. Недостатнє фінансування наукової сфери призводить до втрат наукового потенціалу. До того ж система освіти,
яка є елементом формування якісно нового національного трудового потенціалу, вимагає негайної модернізації. Неефективною залишається система професійного навчання, підвищення кваліфікації та переквалі фі ка ці ї ро бі тн ич их кадрі в ун ас лі до к
відсутності прогнозування попиту на робочу силу та вільного доступу роботодавців та
економічно активного населення до інформації про його поточний стан. Важливим
чинником формування трудового потенціалу є досягнення високого рівня життя населення. Перебуваючи в умовах кризової
ситуації, підприємства приділяють мало
уваги підвищенню ефективності формування і використання трудового потенціалу
своїх працівників. Але, як відомо, функціонування економіки має циклічний характер. Тому після погіршення фінансового
стану неминуче слідує етап відродження,
наступного витка розвитку. Про таку зміну
ситуації потрібно пам'ятати вже сьогодні і
не приймати необдуманих рішень щодо
звільнення персоналу, використання режиму вимушеної неповної зайнятості, відпусток з ініціативи адміністрації. Трудовий
потенціал підприємства значно легше зберегти, аніж в подальшому його відновлювати [1, 7].
Однак, сучасний стан і тенденції розвитку трудового потенціалу в Україні свідчать
про відсутність системних дій держави,
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спрямованих на його відновлення та якісне
зростання. Відтак існує надзвичайно гостра
необхідність розроблення державної науково-обгрунтованої програми розвитку трудового потенціалу на середньострокову перспективу.
ВИСНОВКИ

Отже, актуальним питанням залишається
створення таких умов, що б усі працівники
були заінтересовані у підвищенні свого професійного рівня, а висококваліфіковані
фахівці були мотивовані на передачу власного досвіду та знань. Будь-яке підприємство
має на меті збільшувати обсяги виробництва,
постійно оновлювати технологічне обладнання та удосконалювати технології, разом з цим
керівництво організації не може дозволити
собі залежати від певних спеціалістів. Також
наявність висококваліфікованої робочої сили
— це один із чинників підвищення трудової
активності працівників, зростання продуктивності праці, забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції тощо. Проте
низька мотивація працівників щодо підвищення власного професійного розвитку стримує
розвиток системи трудової активності людини.
Таким чином, трудова активність напряму
залежить від професійного розвитку працівників. З метою стимулювання професійного
навчання трудових кадрів необхідно удосконалити фінансове забезпечення професійного
навчання та існуючий порядок формування
державного замовлення з підготовки кадрів;
посилити зацікавленість роботодавців до професійного навчання робітників та мотивацію
власне самих працівників до професійного розвитку.
Введення в дію запропонованих шляхів стимулювання професійного розвитку забезпечить підвищення трудової активності персоналу підприємств, що сприятиме соціально-економічному розвитку країни.
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THE ROLE OF INTEGRATION PROCESSES IN THE FORMULATION AND IMPLEMENTATION
OF ECONOMIC POTENTIAL OF THE COMPANY
Стаття містить теоретичне обгрунтування необхідності активізації інтеграційних процесів з метою формування
та ефективного використання економічного потенціалу підприємств. У статті викладено теоретичне та методологічне підгрунтя щодо розвитку інтеграційних процесів, які суттєво впливають на рівень конкурентоспроможності
підприємств та їх об'єднань. На підставі узагальнення наробок вітчизняних та зарубіжних науковців виділено моделі
(форми) інтеграції та визначено їх економічну сутність. Дослідження переваг та недоліків інтеграційних процесів
дозволило визначити, що побудова комбінованої системи інтеграції сприяє збільшенню стабільності та зниженню
рівня ризику в діях об'єктів АПК. Це вимагає переходу від галузевої системи до корпоративної, спрямованої на формування внутрісистемних зв'язків, що можуть забезпечити довгострокові конкурентні переваги.
This article contains a theoretical rationale for intensification of integration processes in order to develop and effective
use of the economic potential of enterprises. This paper deals with theoretical and methodological foundation for the
development of integration processes that significantly affect the level of competitiveness of enterprises and their
associations. On the basis of all activities of domestic and foreign scholars selected model (shape) integration and
determined their economic substance . Research costs and benefits of the integration process to determine that the
construction of the combined system integration increases the stability and the reduction of risk in the actions of objects
APC. This requires a shift from the corporate sector system aimed at developing relationships that can provide longterm competitive advantage.

Ключові слова: економічний потенціал, виробничі можливості, інтеграційні процеси, конкурентоспроможність підприємства.
Key words: economic potential production capacity, integration processes, competitiveness.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Підвищення ефективності підприємств
харчової та переробної галузей може бути досягнуто шляхом радикальних змін у підходах
до процесів реформування, удосконалення
економічного механізму регулювання ринкових відношень. Кризові явища, що відбуваються в економіці країни на сучасному етапі, значно впливають на розвиток підприємств всіх
видів економічної діяльності, і, в тому числі,
на розвиток важливого сектору промисловості — харчової промисловості, яка знаходиться під відчутним впливом як зовнішніх,
так і внутрішніх чинників. Але не зважаючи на
те, що харчова промисловість входить до складу галузей, які забезпечують економічну безпеку країни (насамперед продовольчу), володіє величезним потенціалом розвитку, вона
за рівнем ефективності відстає від економічно розвинених країн за основними показниками.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні основи управління підприємством, що розкривають проблеми функціонування, виживання та адаптації підприємств у
довгостроковій перспективі в мінливому зовнішньому середовищі, викладені в наукових
працях Р. Акоффа, И. Ансоффа, Дж. Гібсона,
М. Портера та інших авторів.
Ці питання тісно пов'язані із визначенням сутності економічного потенціалу та оцінкою його
окремих складових та ефективності їх використання. Вирішенню окремих задач цієї проблеми
присвячені роботи вітчизняних учених А.П. Голікова, В.М. Гриньової, Б.М. Данилишина, М.І. Долішнього, М.О. Кизима, Т.С. Клебанової, І.І. Лукінова, В.В. Максимова, В.І. Пили, С.І. Пирожкова, В.П. Руденка, В.І. Торкатюка, М.Г. Чумаченка, Л.С. Шевченко, Б. Шелегеди, а також закордонних — В.Д. Андріанова, Г.В. Гутмана,
М. Портера, А. Маршалла, О.І. Татаркіна та ін.
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Ефективність використання економічного
потенціалу суттєво залежить від його структурної побудови. Тому для її підвищення доцільно включити інтеграційний та кластерний
потенціали, дослідження яких відображено в
наукових роботах О. Уильямсона, К. Ерроу,
А.А. Богданова, Дж. Гелберта, А.Г. Мовнесяна, А.Г. Куликової, Г.П. Бєлякова, Н.К. Мєльчакова, В.Е. Савченко, Р. Коуза, Б.З. Мильнера,
Г.Б. Клейнера, Д.С. Львова, Е. Пенроуза, Р. Ріхтера та інших. У цих роботах автори сформулювали основні підходи до визначення природи інтеграційних процесів та сутності інтеграційних структур, дослідили специфічні особливості та логіку розвитку інтеграційних процесів.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Економічна оцінка потенціалу та його окремих складових у взаємозв'язку та взаємозалежності, не дозволяє повно та об'єктивно оцінити ефективність функціонування як окремих
підприємств, так і різноманітних інтеграційних
об'єднань, галузей та національного господарства в цілому. Це і обумовило теоретичну та
практичну необхідність даного дослідження.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вирішення проблем щодо підвищення ефективності харчової промисловості передбачає
максимальне використання наявного та прихованого економічного потенціалу, основною
складовою якого є виробничий потенціал.
Ефективне використання виробничого потенціалу базується на технічному переоснащенні,
зростанні продуктивності праці і, відповідно,
підвищенні конкурентоспроможності підприємства. Важливу роль при цьому грають інтеграційні процеси, що забезпечують найбільш
повну реалізацію наявного конкурентного потенціалу.
Сучасний економічний розвиток вимагає
структурних змін у побудові економічного потенціалу. До постійних складових економічного потенціалу (виробничого, інноваційно-інвестиційного, маркетингового, інформаційного
тощо) доцільно додати кластерний та інтеграційний потенціали [1, 2]. Доцільність виділення в складі економічного потенціалу інтеграційної та/або кластерної компоненти грунтується на вивченні економічної сутності, порівняльній характеристиці ознак, переваг та
недоліків притаманних даним категоріям, при
дослідженні цілей процесів, що вони спричиняють. При чому функції інтеграційного/кластер-

ного потенціалу підприємства можна розглядати як здатність підприємства до об'єднання,
і з точки зору потреби об'єднання в підприємстві.
Вивчення проблем формування та функціонування інтегрованих систем в умовах
ринкової економіки присвячені наукові роботи Д. Депамфіліса, А.А. Пилипенка, Г. Газина,
Л.И. Абалкіна, Н.С. Храмцова, Ю.В. Ігнатишина та багатьох інших.
Дослідження їх наробок дозволило визначити теоретичне та методологічне підгрунтя
щодо розвитку інтеграційних процесів, які суттєво впливають на рівень конкурентоспроможності підприємств та їх об'єднань. Але при цьому виникає ряд проблем, що не знайшли повного теоретичного та методологічного обгрунтування. До цих проблем можна віднести галузеві
особливості, що впливають на формування економічного, виробничого потенціалів підприємств (в т.ч. харчової промисловості), потенціалу інтегрованих структур, їх роль в імпортозаміщенні та створенні повноцінного ринку
вітчизняних виробників тощо.
В основі інтеграції лежать об'єктивні потреби розвитку продуктивних сил. Метою інтеграційних процесів є поєднання ресурсів (фінансових, виробничих, сировинних, інтелектуальних тощо) комерційних організацій для підвищення ефективності підприємницької діяльності, конкурентоспроможності учасників
об'єднання [2, 5].
Інтеграційні процеси розглядаються на різноманітних рівнях, а саме на локальному рівні
(визначаються фази виробничого процесу в
рамках однієї мікроекономічної одиниці), мікрорівні (визначаються фази виробничого процесу в рамках сукупності господарюючих одиниць), регіональному (обласному) рівні (комплекс взаємодіючих господарюючих суб'єктів в
певному регіоні всередині держави), національному рівні (взаємодіючі сектори декількох регіональних комплексів в межах держави), мезорегіональному рівні (взаємодіючі сектори
регіональних комплексів в межах декількох
прикордонних держав), макрорівні (взаємодія
національних комплексів в певному регіоні планети), мегарівні (інтеграція в масштабах глобального економічного простору) [3].
Економічна сутність інтеграційних процесів
передбачає вивчення мотиваційних передумов,
що сприяють виникненню та функціонуванню
інтеграційних об'єднань. Існує декілька підходів до визначення мотивації інтеграційних процесів. Одним із найбільш поширених є підхід з
позицій "трансакційних витрат" (втрат на укла-
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дення та виконання контрактів), який дозволяє
визначити взаємозалежність між зовнішніми та
внутрішніми трансакційними витратами.
Розрізняються мотиваційні підходи щодо
створення вертикальної та горизонтальної
інтеграції. Важливим мотивом інтеграції для
вертикальних інтегрованих структур є спроможність підвищення надійності забезпечення
сировиною, зниження вартості власної сировини в порівнянні із ринковою, отримання синергетичного ефекту прибутку отриманого інтегрованим об'єднанням. Ефектом горизонтальної інтеграції є розширення асортименту продукції, що випускається, переорієнтація ринків
збуту, освоєння нових видів виробництв з метою підвищення ефективності виробництва (диверсифікації виробництва), зниження фінансових ризиків за рахунок об'єднання різнорідних
виробництв та економії на масштабі.
Тому побудова комбінованої системи інтеграції (тобто системи багатопрофільної, що поєднує вертикальний та горизонтальний рівні)
сприяє збільшенню стабільності та зниженню
рівня ризику в діях об'єктів АПК. Це вимагає
переходу від галузевої системи до корпоративної, спрямованої на формування внутрісистемних зв'язків, що можуть забезпечити довгострокові конкурентні переваги.
Таким чином, при визначенні передумов
створення, задач, характеристик та особливостей інтеграційного потенціалу підприємства,
доцільно теоретично обгрунтувати умови розширення асортименту продукції, що виробляється, при реалізації продуктових ланцюгів
— від виробників до споживачів при використанні сучасних організаційних форм їх взаємодії.
Сучасний стан інтеграційних процесів в АПК
характеризується зростанням корпоративних
формувань та закріпленням їх позицій в економіці через ряд характерних властивостей.
Об'єднання, по-перше, відображають формування адекватних процесів концентрації та централізації виробництва. Ще одним позитивним
фактором розвитку інтеграційного потенціалу
є активне функціонування потенційних "точок
зростання" в нових інтегрованих структурах
через синтез стимулюючих імпульсів зверху (з
боку держави) та ініціативних процесів знизу
(капітал, менеджмент, зацікавленість трудового колективу) в напрямку пошуку прийнятних
та ефективних форм співробітництва фінансового та виробничого капіталу [4].
Перешкодами використання інтеграційного потенціалу є в першу чергу організація їх без
достатнього обліку об'єктивних умов, низький

рівень кадрового потенціалу, низький рівень
інвестиційної активності як підприємства, так
і держави, недостатнє методологічне обгрунтування щодо оптимальності розмірів великих
формувань в АПК, раціонального складу та
співвідношення учасників цих формувань.
При визначенні ролі інтеграційних процесів
в підвищенні ефективності реалізації економічного потенціалу та максимізації їх впливу на
виробничий потенціал необхідно виділити, в
першу чергу, їх позитивні характеристики. Основними такими характеристиками є економія
витрат за рахунок об'єднання зусиль підприємств різної виробничої спрямованості (сільськогосподарських, переробних та агросервісних), зниження ризиків та отримання відповідної економії за рахунок розширення сфери
передбачуваних цін, обсягів виробництва та
поставок для всіх учасників інтеграції, отриманні додаткового ефекту, який недосяжний
для кожного із підприємств окремо, за рахунок концентрації капіталовкладень, посилення
фінансової стійкості підприємств (і як результат збільшення довіри покупців, постачальників, потенціальних кредиторів та інвесторів
до сільськогосподарських підприємств) за рахунок використання системи взаємних розрахунків, забезпечення підвищення якості продукції, зміна асортиментно-структурної політики, зниження собівартості за рахунок прискореного впровадження у виробничий процес
сучасних спеціалізованих технологій [3, 4].
Але поряд із позитивними сторонами інтеграційних процесів є ряд важливих проблем, серед яких у першу чергу слід назвати відсутність
розмежування функцій управління між різними ієрархічними рівнями виконавчої влади та
господарських органів центру, регіонів, галузей, головних та дочірніх підприємств. Ця проблема призводить до втрати єдності інтересів
учасників інтеграції, регіональних та міжрегіональних інтересів, до втрати керованості
тощо. Переваги та недоліки інтеграційних процесів, що доцільно враховувати при формуванні
оптимальної та ефективної структури економічного потенціалу, наведено на рисунку 1.
При вивченні інтеграційних процесів враховуються їх основні ознаки, серед яких необхідно
виділити взаємопроникнення та переплетення
національних виробничих процесів, структурні
зміни в економічній політиці учасників інтеграційного процесу, необхідність та цілеспрямоване
їх регулювання (інтеграційних процесів).
Узагальнення існуючих досліджень дозволило виділити моделі (форми) інтеграції, що показані на рисунку 2.
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Рис. 1. Переваги та недоліки інтеграційних процесів

Розглядаючи сутність представлених моделей, можна зазначити, що модель агропромислової інтеграції у вигляді контрактної системи
передбачає вивчення взаємовідносин сільгоспвиробників із переробними, збутовими та іншими підприємствами АПК. Об'єднання, створені
без утворення юридичної особи, мають бути
очолені фірмою-інтегратором, яка повинна
здійснювати зв'язки з іншими учасниками об'єднання на контрактній основі або шляхом участі
у формуванні їх власності. Ведучою стороною
та інвестором при цьому виступає несільськогосподарське підприємство.
Корпорації, кооперативи це агропромислові
формування, що створюються шляхом об'єднання капіталів та праці юридичних та фізичних

осіб. Форма інтеграційних об'єднань у вигляді
комбінатів являє собою великі підприємства, в
яких представлено весь технологічний цикл (від
виробництва сільгосппродукції до її переробки
та реалізації кінцевому споживачу).
Також серед форм агропромислової інтеграції
необхідно виділити холдинги — агропромислові
формування, які складаються із декількох юридичних осіб, одна із яких є власником усього або частки уставного капіталу інших та керує діяльністю
всіх інших юридичних осіб формування.
Фінансово-промислові групи як одна із
форм інтегрованих об'єднань, являють собою
інтеграцію виробничих процесів, починаючи від
наявності та забезпеченістю сировиною і закінчуючи вивченням фінансового капіталу.

Рис. 2. Моделі агропромислової інтеграції
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Дослідження стану інтеграційних процесів та
наробок вітчизняних та зарубіжних науковців
дозволяють стверджувати, що основою економіки підприємств АПК є та залишаться перспективними в майбутньому великі товаровиробники
та різного роду формування (акціонерне товариства, унітарні підприємства, корпорації, холдингові компанії тощо). Економічний розвиток таких
компаній дає можливість використовувати всі
переваги крупного виробництва індустріального
типу, встановлювати більш тісні виробничі зв'язки із промисловими підприємствами [1, 5].
Створення таких компаній сприяє підвищенню ефективності виробничо-збутової діяльності
підприємств АПК, і тому доцільно удосконалювати організаційну структури, поширювати сфери діяльності, освоювати нові ринки.
Формування інтеграційних структур при регулюванні інтеграційних процесів враховує вихідний рівень економічного та соціального розвитку господарюючих суб'єктів. Основними параметрами при цьому є створення структур, що
сприяють швидкому адаптуванню та підвищенню ефективності виробництва та збуту, розвиток та/або створення функціональних служб та
маркетингових, інформаційних, підприємницьких підрозділів, що дозволять ефективно будувати свої відносини з іншими суб'єктами ринку,
використання механізмів державного та регіонального управління в сфері ціноутворення, товароруху, захисту інтересів сільськогосподарських товаровиробників.
ВИСНОВКИ

Таким чином, формування системи агрохолдингів і механізмів регулювання інтеграційних
процесів всередині них та з іншими суб'єктами
продовольчих ринків дозволить в повному обсязі використовувати інтеграційний потенціал
підприємства як структурної одиниці господарюючої системи, взаємодію між складовими
економічного потенціалу з метою отримання синергетичного ефекту отриманого прибутку та
відкриває принципово нові можливості для всіх
суб'єктів продовольчої сфери. Ефективне функціонування економічного потенціалу в цілому
та кожної його складової окремо залежить від
ефективного функціонування ринкового механізму регулювання інтеграційними процесами,
що в свою чергу залежить від встановлення меж
економічної взаємодії між суб'єктами ринку та
визначення можливих його норм.
Посилення взаємодії технологічно взаємопов'язаних підприємств та мобілізація виробничих та фінансових ресурсів на найбільш вигідних напрямах дозволить підвищити стійкість

функціонування підприємств у ринкових умовах, покращити фінансово-економічні показники кожного з них та інтеграційного об'єднання в цілому. Визначення форм та методів співучасті підприємств різної виробничої спрямованості в діяльності інтеграційних об'єднань на
взаємовигідній для них основі дозволить забезпечити стійке функціонування продовольчих
ринків країни на підставі прискорення інтеграційних процесів, удосконалення організаційноекономічного механізму їх регулювання.
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ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
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FACTORS INCREASING THE COMPETITIVENESS OF UKRAINE'S REGIONS THROUGH THE
DEVELOPMENT OF CLUSTERS
У статті розглянуто складові конкурентоспроможності та проведено ранжування областей України за рівнем
конкурентоспроможності за результатами 2012—2013 років, розрахованим за методикою Всесвітнього економічного форуму. Автором визначено роль конкурентоспроможності регіонів в розвитку економіки країни, що для будьякої країни набуває все ширшого значення. На основі досвіду розвинутих країн побудовано систему оцінки конкурентоспроможності регіонів, а саме індекс глобальної конкурентоспроможності (ІГК). На основі складових ІГК,
проведено поділ країн за стадіями розвитку. В статті проаналізовано складові даного показника та визначено їх пріоритетність для підприємств АПК та переробної промисловості.
The article deals with the components of competitiveness rankings and held regions of Ukraine in terms of
competitiveness results 2012—2013 , calculated by the method of the World Economic Forum. The author defines the
role of regional competitiveness in the economy, that any country is becoming wider significance. Based on the experience
of developed countries based system for assessing the competitiveness of regions , namely the Global Competitiveness
Index (GCI). Based on the components of the GCI spent separation of the stages of development in the analyzed components
of the given parameter and set their priorities for agricultural enterprises and the processing industry.

Ключові слова: кластер, конкурентоспроможність, складові конкурентоспроможності.
Key words: cluster, competitiveness, components of competitiveness.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Світові тенденції розвитку світової економіки показують, що значно зростає роль укрупнення бізнесу та різного роду інтеграцій. У розвинутих країнах така прогресивна форма об'єднання підприємств, як кластер зарекомендовала себе як ефективний спосіб підвищення конкурентоспроможності підприємства, галузі та
регіону в цілому. Утворення та розвиток промислових кластерів, зокрема в харчовій промисловості, може стати відправною точкою до
інноваційно спрямованої економіки України,
яка буде базуватися на використанні людського, наукового, технічного потенціалу нашої
держави. Розвиток кластерів може вирішити
ряд соціальних, наукових та економічних проблем, які сьогодні намагається подолати Україна. Для подальшого вивчення кластерів потрібно дослідити конкурентоспроможність регіонів України та визначити перспективні регіони для створення кластерів.
Усе частіше вчені схиляються до думки, що
розвиток країни є результатом ефективного
розвитку його окремих регіонів. Для розробки
сценарію розвитку окремого регіону потрібне
детальне вивчення його конкурентних переваг
та факторів, які затримують цей розвиток.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Багато вчених, зокрема Пєтухова О.М., Богма О.С., Геєць В.М., Семиноженко В.П., Портер М. та інші займалися вивченням взаємозалежності рівня конкурентоспроможності підприємства від створення різноманітних об'єднань та економічних структур. Останнім часом
все більше уваги приділяється вивченню розвитку конкурентоспроможності регіонів. Актуальним залишається питання вивчення чинників, від
яких залежить рівень розвитку регіону.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Таким чином, необхідно проаналізувати
рейтинг областей України за рівнем їх конкурентоспроможності, визначити можливі фактори розвитку регіонів, що сприятимуть розробленню та реалізації ефективних стратегій і
підвищенню всіх макро- та мікроекономічних
показників.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТEРІАЛУ

У сучасних умовах передумовою розвитку
економіки країни є розвиток певних галузей та
регіону в цілому. Для розрахунку динаміки економічного розвитку регіонів, України зокрема,
використовують індекс глобальної конкурен-
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Рис. 1. Групи показників, що формують індекс глобальної конкурентоспроможності

тоспроможності (англ. The Global Competitiveness Index), який являє собою глобальне дослідження і супроводжуючий його рейтинг країн
світу за показником економічної конкурентоспроможності [1]. Розрахований за методикою Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), заснованій на комбінації загальнодоступних статистичних даних і результатів глобального опитування керівників компаній — великого щорічного
дослідження, яке проводиться ВЕФ разом з мережею партнерських організацій — провідних
дослідницьких інститутів і організацій у країнах,
аналізованих у звіті. Дослідження цього показника проводиться з 2004 року і на сьогодні представляє найповніший комплекс показників конкурентоспроможності по різних країнах світу [1].
Для визначення індексу глобальної конкурентоспроможності використовується велика
кількість змінних. Так, в 2012 році їх налічувалося
115, а в 2013 році 116, які формують 12 складових.
До них відносяться: інституції, інфраструктура,

макроекономічне середовище, охорона здоров'я і
початкова освіта, вища освіта і професійна підготовка, ефективність ринку товарів і послуг, ефективність ринку праці, розвиненість фінансового
ринку, технологічна готовність, розмір ринку,
рівень розвитку бізнесу, інновації. Ці складові доцільно згрупувати в три великі групи: базові вимоги, підсилюючі ефективності та фактори розвитку та інноваційного потенціалу (рис. 1).
Такий розподіл є підставою для визначення порогових критеріїв класифікації країн за
стадіями розвитку (табл. 1).
У таблиці 1 "Порогові критерії класифікації
країн за стадіями розвитку" наведено порогові
критерії класифікації країн за стадіями розвитку та наведено кількість країн за 2012 та 2013
роки, які відповідають певній стадії розвитку.
Світовий досвід показує, що інноваційний
шлях розвитку є найбільш ефективним, саме
тому в статті хотілося б більш детально розглянути такий блок складових конкурентоспро-

Таблиця 1. Порогові критерії класифікації країн за стадіями розвитку %

Джерело: Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2012, Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2012.
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доступ до нових технологій, що
підвищує їх здатність швидко
адаптуватися до потреб ринку.
Індекс
Фактори
Рівень
Кластер (англ. cluster — скупРівень
конкуренторозвитку та
розвитку
чення)
— об'єднання декількох
Область (регіон)
розвитку
Бал
спроможності
інноваційного
бізнесбізнесу
однорідних елементів, які можуть
(рейтинг)
потенціалу
кластерів
АРК
19
20
8
4
4,56
розглядатися як самостійна одиВінницька
15
11
13
19
3,52
ниця, яка об'єднана певними якоВолинська
11
16
15
26
3,26
стями та ознаками [4].
Дніпропетровська
3
3
2
2
4,84
Донецька
4
1
1
1
5,25
Кластери охопили майже всі
Житомирська
25
26
24
23
3,27
сфери економіки: виробництво,
Закарпатська
17
2
26
12
3,72
освіту, медицину тощо. Таке
Запорізька
7
6
4
3
4,57
Івано-Франківська
21
15
19
7
4,23
широке використання кластерів
Київ
1
7
11
15
3,66
в світі, дає можливість припусКиївська
5
14
14
24
3,24
тити, що і для української екоКіровоградська
26
13
9
13
3,70
номіки, яка знаходиться в стадії
Луганська
20
8
6
5
4,43
Львівська
10
19
23
10
3,92
стагнації кластерна модель розМиколаївська
14
9
20
22
3,33
витку стане ефективною.
Одеська
6
18
16
8
4,05
У таблиці 2 проведено ранПолтавська
9
12
10
9
4,05
Рівненська
12
13
7
16
3,60
жування областей України за
Севастополь
8
4
12
6
4,34
індексом конкурентоспроможСумська
13
5
5
18
3,52
ності та складовою "фактори
Тернопільська
23
22
22
21
3,41
Харківська
2
2
3
11
3,91
розвитку та інноваційний поХерсонська
27
24
25
17
3,55
тенціал" за 2012 рік.
Хмельницька
22
23
18
25
3,23
У даній таблиці проведено
Черкаська
18
21
17
14
3,71
Чернівецька
16
17
21
20
3,44
ранжування регіонів України за
Чернігівська
24
27
27
27
2,93
їх конкурентоспроможністю в
Джерело: Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2012, Звіт про кон2012 році. В 2012 році лідерами
курентоспроможність регіонів України 2012.
конкурентоспроможності в Укможності, як "Фактори розвитку та інновацій- раїні були Київ, Харківська, Дніпропетровсьного потенціалу", який складається з двох груп ка, Донецька та Київська області. Найменший
"рівень розвитку бізнесу" та " інновації".
рейтинг серед регіонів України належить КіроБлок факторів "рівень розвитку бізнесу" воградській області.
включає в себе такі змінні: кількість місцевих
Дослідження рейтингу областей України за
постачальників, якість місцевих постачальни- індексом конкурентоспроможності та "фактоків, рівень розвитку бізнес-кластерів, природа рами розвитку та інноваційним потенціалом" у
конкурентної переваги, ширина ланцюжка до- 2013 році показано в таблиці 3.
даної вартості, контроль міжнародної дистриУ 2013 році лідируючі позиції утримали Київ,
буції, рівень розвитку виробничих процесів, Харківська область. На три позиції піднялася
рівень маркетингу, готовність делегування по- Одеська область, четверте та п'яте місця зайняли
вноваження, ставка на професійне управління. Донецька та Дніпропетровська області відповідно.
У блоці факторів "Інновації" досліджуються Слід відзначити, що показник факторів розвитку
здатність до інновацій, якість науково-дослідних та інноваційного потенціалу зросли на 4 пункти.
закладів, витрати компаній на НДДКР, співпраЗначно піднялися в національному рейтинця університетів і бізнесу НДДКР, держзакупівлі гу АРК (з 19 на 11 місце), Івано-франківська обвисокотехнологічної продукції, наявність науко- ласть (з 21 на 15) та Хмельницька область (з 22
вих та інженерних кадрів, патенти на винаходи(- на 13). Слід відмітити, що дані області значно
на млн осіб), охорона інтелектуальної власності. піднялися в рейтингу регіонів за такою склаНа наш погляд, для України є актуальним довою конкурентоспроможності, як "рівень
розвиток такої змінної, як "рівень розвитку розвитку кластерів". Так АРК додала 1 пункт,
бізнес-кластерів". Світовий досвід використан- Івано-франківська область 3 пункти, Хмельня кластерів, як ефективного способу підви- ницька область 4 пункти.
щення конкурентоспроможності підприємства,
У рейтингу національної конкурентоспрогалузі, регіону в цілому показує позитивну ди- можності значно втратили свої позиції Чернінаміку для підприємств, які входять до його вецька область (з 16 на 22) та Закарпатська обскладу. Учасники кластеру мають розширений ласть (з 17 на 20), одночасно втративши в "рівні
Таблиця 2. Рейтинг областей України за індексом
конкурентоспроможності та "факторами розвитку
та інноваційним потенціалом" за 2012 рік
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розвитку кластерів" 3 позиції та 2 відповідно.
Отже, на підставі складених таблиць ми проаналізували рейтинг складової конкурентоспроможності "Рівень
розвитку бізнес кластерів",
який є однією з 12 складових
конкуренто спроможності
"рівень розвитку бізнесу" та
загального рейтингу регіону
України за 2012—2013 роки.
За рейтингами, які побудовані на основі індексу глобальної конкурентоспроможності за 2012 та 2013
року Україна знаходиться
на стадії орієнтації на ефективність, залишилось зробити два кроки до стадії орієнтації на інновації. Для досягнення цієї стадії потрібно,
щоб були добре розвинута
група факторів розвитку та
інноваційного потенціалу.
ВИСНОВКИ
І ПРОПОЗИЦІЇ

Таблиця 3. Рейтинг областей України за індексом
конкурентоспроможності та "факторами розвитку та
інноваційним потенціалом" за 2013 рік
Область (регіон)
АРК
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київ
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Севастополь
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Індекс
конкурентоспроможності
(рейтинг)
11
16
17
5
4
25
20
8
15
1
7
27
21
6
19
3
9
12
10
14
24
2
26
13
18
22
23

Фактори
розвитку та
інноваційного
потенціалу
11
13
19
3
2
27
25
10
6
5
20
22
15
9
16
14
23
12
4
8
24
1
17
18
21
7
26

Рівень
розвитку
бізнесу
5
14
18
3
1
27
26
6
7
11
19
22
17
21
23
9
20
13
16
4
25
2
12
15
8
10
24

Рівень
розвитку
бізнес
кластерів
3
16
25
2
1
26
14
8
4
12
24
18
5
9
15
11
17
19
6
22
20
10
7
21
13
23
27

Бал
4,62
3,71
3,26
4,85
5,28
3,23
3,8
4,34
4,40
4,01
3,43
3,66
4,39
4,31
3,47
4,12
3,68
3,63
4,37
3,52
3,58
4,16
4,34
3,53
3,84
3,43
3,03

Джерело: Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2012, Звіт про конкурен-

Таким чином, досліджен- тоспроможність регіонів України 2012.
ня економічної сутності
нальному рівні/ М.П. Войнаренко //Економіст.
кластерів та їх характерних особливостей дозво- — 2000. — №1. — С. 29—33.
лив нам відзначити, що створення кластерів є но5. Портер М. Конкуренція / Пер с англ./ М.
вими формами інтеграції підприємницьких струк- Портер. — М.: Видавничий дім "Вильямс", 2002.
тур. Аналіз розвитку кластерів в регіонах дозво- — 496 с.
лив зауважити, що вони в багатьох випадках грають роль точок зростання. В процесі дослідженReferences:
ня ми визначили, що лідируючі позиції належать
1. The official site of wikipedia (2013), The
Київській та Харківській областям. Для підвищен- Global Competitiveness Index, available at: http:/
ня рейтингу конкурентоспроможності області, /uk.wikipedia.org/wiki
доцільним є розвиток інноваційної складової, яка
2. The official site of Fund "Effective Manageвключає в себе таку складову, як бізнес-класте- ment"(2012), "Report on the competitiveness of
ри. В Україні передумови для створення та роз- regions of Ukraine 2013", available at: http://
витку кластерів є у всіх сферах виробництва.
www. f eg . or g . ua / r u/ c ms / p ro j ec t s /s t u dying_Ukraine_competitiveness.html (Accessed 2012).
Література:
3. The official site of Fund "Effective Manage1. Вікіпедія — вільна енциклопедія [Елект- ment"(2012), "Report on the competitiveness of
ронний ресурс]. — Режим доступу: http:// regions of Ukraine 2013", available at: http://
uk.wikipedia.org
www. f eg . or g . ua / r u/ c ms / p ro j ec t s /s t u dy2. Звіт про конкурентоспроможність регі- ing_Ukraine_competitiveness.html (Accessed
онів України 2012. Фонд [Електронний ресурс]. 2013).
— Режим доступу: http://www.feg.org.ua
4. Voynarenko, M.P. (2000), "The concept of
3. Звіт про конкурентоспроможність регі- clusters — the path to revival production at regiонів України 2013 [Електронний ресурс]. — onal level" Ekonomist, vol. 1, pp. 29—33.
Режим доступу: http://www.feg.org.ua
5. Porter, M. (2002), Konkurentsiia [Compe4. Войнаренко М.П. Концепція кластерів — tition], VD "Williams", Moscow, Russia.
шлях до відродження виробництва на регіо- Стаття надійшла до редакції 12.02.2014 р.

62
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 5, 2014
УДК 338.27

Т. А. Жадан,
ст. викладач, Національний технічний університет, "Харківський політехнічний інститут"

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО
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PROGRAM AND TARGET APPROACH TO THE STATE SUPPORT OF DEVELOPMENT
OF OIL AND FAT INDUSTRY

У статті обгрунтовано необхідність вирішення проблем розвитку експортного потенціалу олійно-жирової галузі
програмно-цільовим методом, розглянуто сутність категорії "програмно-цільовий підхід", уточнено зміст програмно-цільового підходу до державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі, запропоновано логічну схему побудови та реалізації цільової програми підтримки розвитку олійно-жирової галузі, обгрунтовано шляхи та засоби державної підтримки розвитку експортного потенціалу олійно-жирової галузі.
Article proves need of the solution of problems of development of an export potential of oil and fat industry a program
and target method, considers essence of the category "program and target approach", specifies the content of program
and target approach to the state support of development of oil and fat industry, offers the logical scheme of construction
and implementation of the target program of support of development of oil and fat industry, proves ways and means of
the state support of development of an export potential of oil and fat industry.

Ключові слова: програмно-цільовий підхід, державна підтримка, розвиток, олійно-жирова
галузь, методи, інструменти.
Key words: program and target approach, state support, development, oil and fat industry, methods,
instruments.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Тенденції розвитку олійно-жирової галузі
засвідчують, що галузь є однією з базових в агропромисловому комплексі та національній економіці України, яка формує засади збереження
економічної, продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави, створює умови для
розвитку технологічно пов'язаного з нею
сільського господарства, забезпечує мультиплікативний ефект для розвитку інших галузей
національної економіки.
Певна стабілізація і нарощування обсягів виробництва олійно-жирової продукції у 2000—2013 рр.

дали змогу підвищити рівень споживання соняшникової олії на душу населення, який протягом
останніх років залишається на рівні раціональних
норм. Крім вирішення проблем продовольчої безпеки держави щодо стабільного забезпечення населення країни якісною, безпечною, доступною
олійно-жировою продукцією, галузь спроможна
здійснити значний внесок у розв'язання світової
проблеми голоду. Маючи потенціал виробництва,
який значно перевищує внутрішні потреби ринку,
олійно-жирова галузь України здатна в повній мірі
реалізувати свій експортний потенціал, що сприятиме розвитку національної економіки, ефек-
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Таблиця 1. Найтиповіші підходи до розуміння категорій "програма", "ціль",
"програмно-цільовий метод" та "програмно-цільовий підхід"
Автор, джерело
Ушаков Д.Н. [1]
Ожегов С.І. [2]
Єфремова Т.Ф. [3]
Райзберг Б.А. [4]
Грицанов А.А. [5]

Ушаков Д.Н. [1]
Великий енцикл.
словник [6]
Ожегов С.І. [2]
Енциклопедія
епістемології та
філософської науки
[7]
Великий
енциклопедичний
словник [6]
Райзберг Б.А.
[8, с. 7]
Борисевич В.І.,
Кандаурова Г.А.,
Кандауров Н.Н.,
Антонова Н.Б.
[9, с. 85]
Зубаков В.Д.,
Гладков Г.С.
[10, с. 27]
Любовний В.Я.,
Зайцев І.Ф., Воякіна
А.Б., Пчелінцев О.С.
[11]
Петрович М.В.
[12, с. 124]
Гречук Т.Л.
[13, с. 8]

Визначення
Програма
Програма (від грец. programma – оголошення) – план діяльності, роботи
Програма – план діяльності, зміст роботи; сукупність дій і заходів для досягнення чого-небудь
Програма економічна – сукупність взаємозв’язаних заходів, планів дій, спрямованих на досягнення єдиної цілі,
рішення однієї проблеми.
Програма – покроковий (поетапний) спосіб організації діяльності будь-якого змісту, а також організація і реалізація
пізнавальних (дослідницьких) процедур
Ціль
Ціль – це те, чого прагнуть, що намічено досягнути; межа, намір, які необхідно здійснити
Ціль – ідеальне, уявне передбачення результату діяльності. В якості безпосереднього мотиву ціль спрямовує і регулює
людську діяльність
Ціль – це предмет прагнення, те, що треба, бажано здійснити
Ціль – це кінцевий результат діяльності людини (або колективу людей), попереднє ідеальне уявлення про який (спільно
із бажанням його досягти) зумовлює вибір відповідних засобів і системи специфічних дій щодо його досягнення
Програмно-цільовий метод (підхід)
Програмно-цільовий метод в економіці – пов'язує цілі з ресурсами за допомогою програм. Кожна програма – комплекс
заходів щодо реалізації однієї або декількох цілей і підцілей розвитку господарства, впорядкованих у вигляді «дерева
цілей»
Програмно-цільовий метод представляє собою спосіб вирішення крупних і складних проблем за допомогою
вироблення і проведення системи програмних заходів, орієнтованих на цілі, досягнення яких забезпечує вирішення
існуючих проблем
Сутність програмно-цільового методу полягає у відборі основних цілей соціального, економічного і науковотехнічного розвитку, розробці взаємопов'язаних заходів по їх досягненню в намічені терміни при збалансованому
забезпеченні ресурсами з урахуванням ефективного їх використання

Програмно-цільовий метод об'єднує в собі три аспекти виробництва – територіальний, галузевий і цільовий

Основним в програмно-цільовому підході є органічне поєднання чітко структурованої змістовної частини програми з
формуванням і використанням організаційного і фінансового механізмів її реалізації, контролем реалізації (останнє є
одночасно і елементом активно функціонуючого зворотного зв'язку)
Програмно-цільовий підхід виражає об'єктивну діалектику єдності компонентів соціальної системи, підлеглість,
узгодженість частин з цілим
Сутність програмно-цільового підходу полягає в побудові програми цілереалізуючих дій, виконанні набору процедур,
що формують їх склад і дозволяють переконатися, що сплановані дії приводять до досягнення встановлених цілей

тивній інтеграції у світовий економічний простір
та зростанню доходів населення, задіяного в цій
та суміжних галузях.
У той же час, основними проблемами, які
стримують розвиток експортного потенціалу олійно-жирової галузі, залишаються наступні:
низька товарна диверсифікованість експорту
олійно-жирової галузі, в якому переважає нерафінована (сира) соняшникова олія з низьким ступенем переробки соняшнику; нестабільність
конкурентних позицій олійно-жирової продукції українського походження на зовнішніх
ринках; незадовільний рівень забезпеченості
насінням соняшнику зростаючих потреб експортоорієтованих переробних потужностей олійножирової галузі; невигідні умови кредитування
(високі процентні ставки, короткі строки надання кредитів, складність їх оформлення, відсутність кредитної історії, ліквідної застави та
ін.) обмежують доступність банківських кредитів для значної кількості суб'єктів господарювання олійно-жирової галузі, що створює
проблему закупівлі олійної сировини в період її
заготівлі, стримує впровадження інноваційних
технологій, модернізацію існуючих, будівницт-

во нових експортоорієнтованих виробництв та
об'єктів олійно-жирової галузі, випуск високоякісної, безпечної та конкурентоспроможної на
світовому ринку олійно-жирової продукції;
низькі темпи техніко-технологічного оновлення
виробництва, незадовільний рівень інвестування в модернізацію та створення експортоорієнтованих виробництв олійно-жирової галузі; недостатня узгодженість та системність законодавства України, що регулює правовідносини на
ринку олійно-жирової продукції.
Отже, існуючі численні проблеми розвитку експортного потенціалу олійно-жирової галузі потребують пошуку шляхів та засобів державної підтримки, спрямованих на їх розв'язання.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями розвитку теорії та практики розробки програм державної підтримки розвитку
окремих галузей та національної економіки в цілому займалися такі відомі науковці, як О. Амоша,
Н. Антонова, В. Борисевич, В. Геєць, Г. Гладков,
В. Зубаков, Г. Кандаурова, Н. Кандауров, М. Ки-
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зим, Б. Райзберг та інші. Водночас чимало питань
щодо пошуку шляхів та засобів державної
підтримки розвитку олійно-жирової галузі залишаються недостатньо дослідженими та потребують теоретичного, методичного та практичного вирішення.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Обгрунтувати необхідність вирішення проблем розвитку експортного потенціалу олійножирової галузі програмно-цільовим методом;
уточнити зміст категорії "програмно-цільовий
підхід до державної підтримки розвитку олійножирової галузі"; запропонувати логічну схему
побудови та реалізації цільової програми
підтримки розвитку олійно-жирової галузі; обгрунтувати шляхи та засоби державної підтримки
розвитку експортного потенціалу олійно-жирової галузі.
РЕЗУЛЬТАТИ
Необхідність вирішення зазначеного спектру
проблем розвитку олійно-жирової галузі програмно-цільовим методом викликана неможливістю їх
розв'язання за рахунок використання діючого
ринкового механізму та лише засобами галузевого чи територіального управління і потребує державної підтримки, координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, громадського
та приватного сектору. Крім того, проблема розвитку експортного потенціалу олійно-жирової галузі та збільшення обсягів експорту олійно-жирової продукції має міжгалузевий характер, що вимагає координації міжгалузевих зв'язків технологічно пов'язаних галузей і виробництв: сільського
господарства як виробника та постачальника олійної сировини; галузями харчової, машинобудівної, нафтопереробної, хімічної промисловості;
виробничою, транспортною, фінансовою інфраструктурою та ін.
Програмно-цільовий метод є одним з найбільш
ефективних методів державної підтримки та
дієвим способом вирішення гострих проблем розвитку експортного потенціалу олійно-жирової галузі, який передбачає зосередження ресурсів, концентрації зусиль, цільової орієнтації засобів та
узгодженості цілереалізуючих дій. Програмна методологія грунтується на таких базисних поняттях, як "програма", "ціль", "програмно-цільовий
метод", "програмно-цільовий підхід", трактування яких у науковій економічній літературі наведено у таблиці 1.
Поєднання понять "програма" і "ціль" утворюють категорію "програмно-цільова діяльність" з
модифікаціями "програмно-цільовий метод",
"програмно-цільове управління", "цільові програми", а поєднання понять "програмність" і "цілеспрямованість" дозволяє виділити коло програмних дій у сукупність цілеспрямованих заходів. Ці
заходи утворюють цілеспрямований програмно-

цільовий комплекс, в якому мета діяльності стає
головним орієнтиром та сполучною ланкою всієї
системи дій.
Отже, програмно-цільова діяльність представляє собою систему майбутніх заходів та дій,
реалізація яких дозволяє забезпечити досягнення єдиної, раніше поставленої, мети. Програмно-цільова діяльність має такі форми прояву як
"програмно-цільове планування" та "програмноцільове управління". Всі види та форми діяльності (прогнозування, планування, організація,
координація, контроль), які здійснюються на
програмно-цільовій основі, базуються на загальній методології, яка отримала назву програмно-цільовий підхід або програмно-цільовий
метод [8, с. 6—7].
Таким чином, вважаємо, що сутність програмно-цільового підходу до державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі полягає в узгодженому поєднанні системи визначених цілей і завдань
з сукупністю взаємозв'язаних програмних заходів
та дій, спрямованих на реалізацію поставленої
мети та вирішення цільових завдань щодо ослаблення або усунення проблем розвитку олійно-жирової галузі.
Основним інструментом програмно-цільового
методу є державні цільові програми. Застосування
програмно-цільового підходу до державної
підтримки розвитку олійно-жирової галузі спирається на логічну схему побудови державних
цільових програм: "цілі програми" → "шляхи досягнення програмних цілей" → "способи (інструменти) досягнення мети" → "засоби, необхідні для
практичної реалізації мети". Ця логічна схема
відображає основний методологічний принцип
програмно-цільового підходу, згідно якого визначені програмні цілі реалізуються за допомогою
сукупності програмних заходів, шляхів і способів
розв'язання проблем при умові наявності необхідних засобів та ресурсів.
З урахуванням зазначеного та спираючись на
основні вимоги щодо змісту, структури, порядку розроблення та виконання державних цільових програм, які наведені у Законі України "Про
державні цільові програми" № 1621-IV від
18.03.2004 р. та "Порядку розроблення та виконання державних цільових програм", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №
106 від 31.01.2007 р., логічна схема побудови та
реалізації цільової програми підтримки розвитку олійно-жирової галузі наведена на рисунку
1.
При обгрунтуванні головної мети та напрямів
розвитку олійно-жирової галузі потрібно виходити із законодавчо визначених пріоритетів державної аграрної політики. Необхідність державної
підтримки розвитку експортного потенціалу олійно-жирової галузі та нарощування обсягів експорту олійно-жирової продукції відповідає:
1) стратегічним цілям державної аграрної політики та грунтується на її основних пріоритетних
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Аналіз сучасного стану та тенденцій
розвитку олійно-жирової галузі
Визначення та обґрунтування сукупності вирішуваних
проблем розвитку олійно-жирової галузі
Аналіз причин виникнення проблем
розвитку олійно-жирової галузі
Визначення головної мети
розвитку олійно-жирової галузі

Формулювання нової мети, проміжних цілей, шляхів і способів

5

Аналіз можливих варіантів розв'язання проблем
розвитку олійно-жирової галузі та вибір оптимального варіанта

6

7

Визначення шляхів і способів розв’язання проблем
розвитку олійно-жирової галузі
Формування цільових завдань та заходів вирішення
проблем розвитку олійно-жирової галузі
8
Оцінка ресурсних можливостей,
необхідних для виконання
програмних завдань та заходів

ні

9

так

Очікувані результати від виконання програмних
завдань та заходів
10

ні

Оцінка відповідності отриманих
результатів очікуваним
так

Рис. 1. Логічна схема побудови та реалізації цільової програми підтримки розвитку
олійно-жирової галузі
Джерело: власна розробка автора.

напрямах, які визначені Законом України "Про
основні засади державної аграрної політики на
період до 2015 року" № 2982-IV від 18.10.2005 р. У
статті 2 цього закону зазначено, що однією із стратегічних цілей державної аграрної політики є перетворення аграрного сектору на високоефективний,
конкурентоспроможний на внутрішньому та зовнішньому ринках сектор економіки держави, а у
статті 3 визначено основні пріоритетні напрямки
державної аграрної політики, серед яких:
— державна підтримка суб'єктів аграрного
сектору шляхом концентрації державних ресурсів
на пріоритетних напрямах розвитку, формування
сприятливої цінової, фінансово-кредитної, страхової, податкової та бюджетної політики, забезпечення раціональних внутрішньогалузевих і міжгалузевих економічних відносин;
— створення сприятливих умов для реалізації
експортного потенціалу аграрного сектору економіки;

2) головній меті та основним завданням розвитку продовольчого ринку в умовах реформування аграрного сектора економіки України
згідно з Указом Президента України "Про заходи щодо розвитку продовольчого ринку та сприяння експорту сільськогосподарської продукції
та продовольчих товарів" № 601/200 1 від
07.08.2001 р.;
3) Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 806р від 17.10.2013 р.;
4) Стратегії просування продукції агропромислового виробництва на зовнішні ринки, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 365 від
26.07.2011 р., яка розроблена на виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010—
2014 роки "Заможне суспільство, конкурентосп-
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роможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України № 504/2011
від 27.04.2011 р.
Враховуючи зазначене, головною метою державної цільової програми підтримки розвитку олійно-жирової галузі України має стати розвиток
її експортного потенціалу та збільшення обсягів
експорту олійно-жирової продукції.
Існує декілька варіантів розвитку експортного потенціалу олійно-жирової галузі України, якими теоретично можна досягнути нарощування обсягів виробництва та збільшення експорту олійножирової продукції.
Перший варіант передбачає розвиток експортного потенціалу олійно-жирової галузі шляхом
поступових еволюційних змін під впливом дії
лише ринкових чинників (генетичний або природний розвиток). Але при цьому варіанті цілком
можливим є виникнення ситуації, за якої учасники ринку, керуючись ринковими силами, підвищуватимуть внутрішні ціни на соняшникову олію та
продукти її переробки до рівня світових, що негативно позначиться на її доступності для соціально вразливих верств населення країни. Враховуючи низьку еластичність попиту на соняшникову олію від її ціни та низьку платоспроможність значної частки населення України, розвиток олійно-жирової галузі за цим варіантом є
маловірогідним, оскільки органи державної влади не допустять повної лібералізації ринку соняшникової олії.
Другий варіант характеризується оперативними несистемними втручаннями органів державної влади в поточну ситуацію на ринку соняшникової олії щодо вжиття тих чи інших регулюючих заходів як то декларування цін, квотування експорту, введення експортного мита на
соняшникову олію (намічалось з 01.01.2012 р. у
розмірі 10% від її митної вартості), зниження або
повна відміна експортного мита на насіння соняшнику у разі підписання Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС та ін. Отже, недостатня прогнозованість та прозорість державної регуляторної політики, посилення адміністративного
впливу стримують розвиток експортного потенціалу олійно-жирової галузі, стають на заваді
нарощування обсягів експорту олійно-жирової
продукції, завдають значних збитків товаровиробникам галузі, її інвесторам, кредиторам та
іншим учасникам ринку. Саме такий варіант зараз фактично спостерігається на ринку соняшникової олії.
Сутність третього альтернативного варіанту полягає у розробці та реалізації сукупності
заходів державної підтримки розвитку олійножирової галузі, спрямованих не стільки на усунення поточних проблем в галузі, а скільки на
їх прогнозування та упередження виникнення
(спрямований селективний розвиток). Цей варіант передбачає залучення до участі в ньому
всіх суб'єктів ринку як державного, так і при-

ватного сектору з метою пошуку найбільш оптимальних шляхів та заходів розв'язання проблем розвитку експортного потенціалу галузі з
урахуванням її сильних та слабких сторін, можливостей і загроз зовнішнього середовища, у
тому числі кон'юнктури світового ринку рослинних олій.
Отже, для досягнення визначеної мети розвитку олійно-жирової галузі найбільш доцільним є
третій альтернативний варіант.
Реалізація поставленої мети щодо розвитку
експортного потенціалу олійно-жирової галузі
України та збільшення обсягів експорту олійножирової продукції потребує виконання наступних
завдань:
1) підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної олійно-жирової продукції на світовому ринку шляхом:
— модернізації й гармонізації української системи технічного регулювання, стандартизації та
контролю за безпечністю олійно-жирової продукції у відповідності з міжнародними і європейськими правилами;
— створення інституційних, економічних та
організаційних умов для реалізації однієї з процедур державних закупівель — електронного реверсивного аукціону;
2) підвищення рівня забезпеченості виробників
олійно-жирової галузі матеріально-технічними
ресурсами шляхом удосконалення організаційноекономічного механізму часткової компенсації
відсоткової ставки за кредитами, наданими на
пільгових умовах;
3) підвищення рівня забезпеченості переробних потужностей олійно-жирової галузі насінням
соняшнику шляхом створення та розвитку вертикально інтегрованих агропромислових об'єднань
сільськогосподарських підприємств з переробними підприємствами олійно-жирової галузі, впровадження сучасних технологій вирощування соняшнику, застосування засобів митно-тарифної
політики;
4) удосконалення законодавчого та правового
забезпечення суб'єктів господарювання олійножирової галузі шляхом внесення змін до законів
та нормативно-правових актів України, які регулюють правовідносини у сфері технічного регулювання та безпечності олійно-жирової продукції,
державних закупівель, фінансово-кредитної, податкової, тарифної, митної та торгівельної політики;
5) спрощення процедур митного оформлення
олійно-жирової продукції для експорту.
Досягнення поставленої мети та виконання
цільових завдань повинно відбуватися шляхом використання відповідних методів та інструментів
державної підтримки розвитку експортного потенціалу олійно-жирової галузі. Розглянемо та
обгрунтуємо найважливіші з них.
Підвищення конкурентоспроможності продукції олійно-жирової галузі на світовому ринку
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неможливо без суттєвої модернізації української
системи технічного регулювання та її гармонізації із міжнародними, європейськими правилами. Питання технічного регулювання та безпечності продукції мають ключове значення у налагоджені ефективних зовнішньоекономічних
відносин між країнами. Саме тому технічні бар'єри, а не питання тарифів, стають на заваді
вільного руху товарів. Без вирішення проблем у
сфері технічного регулювання та безпечності
продукції олійно-жирова галузь України не зможе повною мірою використати свій експортний
потенціал. Це, перш за все, необхідно для того,
щоб до країн-членів СОТ та ЄС експортувалася
не тільки сира соняшникова олія, але й продукція більш глибоких стадій переробки (рафінована олія, маргарин, майонез, жирові суміші та ін.),
яка б не вимагала додаткових погоджень та проходження сертифікації в країні-імпортері. Крім
того, впровадження європейських стандартів дозволить підвищити безпечність та якість олійножирової продукції, надасть можливість споживачам отримати достовірну інформацію про її
властивості, що в свою чергу сприятиме підвищенню її конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
З урахуванням зазначеного та на виконання
зобов'язань, взятих Україною перед СОТ (Угода
про технічні бар'єри у торгівлі, Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів) та
ЄС щодо усунення технічних бар'єрів у торгівлі,
ліберального режиму просування товарів на світовому ринку без створення штучних, необгрунтованих бар'єрів, в першу чергу потребують гармонізації із міжнародними та європейськими правилами національні технічні регламенти та стандарти на олійно-жирову продукцію, процедури оцінки відповідності та акредитація органів з оцінки
відповідності, державний ринковий нагляд за безпечністю олійно-жирової продукції.
Технічні регламенти є найсуворішою формою нетарифного регулювання, нормативними
документами прямої дії, введення яких вимагає
обов'язкового дотримання передбачених ними
вимог. У законі України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" № 3164-IV від 01.12.2005 р. під технічним регламентом розуміється закон України
або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України, у якому визначено
характеристики продукції або пов'язані з нею
процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов'язковим. Він може
також містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування,
які застосовуються до певної продукції, процесу чи способу виробництва. Вимоги технічних
регламентів поширюються на товари вітчизняного та іноземного походження незалежно від
їх походження.

Стандартизація є одним з найбільш ефективних інструментів державного впливу на виробничі
і торгівельні відносини, засобом зниження витрат,
підвищення якості, безпечності та конкурентоспроможності олійно-жирової продукції. З її допомогою встановлюються єдині правила, принципи,
характеристики до процесів виробництва олійножирової продукції, вмісту її окремих складових.
Стандартизація олійно-жирової продукції, як і
інших продуктів харчування, на міжнародному
рівні відноситься до компетенції Комісії ФАО /
ВООЗ "Кодекс Аліментаріус".
В Угодах про ТБТ та СФЗ зазначено про необхідність гармонізації процедур оцінки відповідності країнами-членами СОТ, взаємне визнання
їх результатів, повідомлення СОТ про чинні процедури оцінки відповідності, що спрямовано на
усунення зайвих перешкод у міжнародній торгівлі.
Процедури оцінки відповідності призвані підтвердити відповідність параметрів якості та безпечності олійно-жирової продукції застосовуваним
технічним регламентам і стандартам. Вони включають процедури відбору зразків олійно-жирової
продукції, її випробування, здійснення контролю,
оцінку, перевірку, реєстрацію, акредитацію та затвердження, а також їх поєднання.
Продукція, яка експортується до країн ЄС, в
обов'язковому порядку повинна підтвердити свою
відповідність документально. В залежності від
виду та призначення продукції, вона повинна мати
або Сертифікат Відповідності (EC Certificate of
Conformity), або ЄС Декларацію Відповідності (EC
Declaration of Conformity), або маркування СЕ (CE
Mark) [14, с. 6].
Акредитація органів з оцінки відповідності
має своєю метою підтвердити технічну компетентність лабораторій, які надають послуги з оцінки відповідності, та органів сертифікації. Акредит ація органів з оцінки відповідності
здійснюється на добровільній основі єдиним національним органом або спеціалізованими органами для всіх лабораторій і органів сертифікації.
Перший спосіб акредитації є більш економічним
підходом та застосовується у країнах ЄС. Проведення акредитації органів з оцінки відповідності сприяє усуненню технічних бар'єрів у
міжнародній торгівлі [15, 16].
Державний ринковий нагляд за безпечністю
олійно-жирової продукції та інших продуктів харчування відповідно до практики ЄС потребує створення єдиного органу контролю та інтегрованої
системи контролю за принципом "від лану до столу". Це передбачає перехід від системи державного контролю виробництва продукції до системи
державного ринкового нагляду за безпечністю
олійно-жирової продукції та інших продуктів харчування, розміщених на ринку. Впровадження
інтегрованого підходу означає забезпечення безпеки олійно-жирової продукції від місць первинного виробництва до розміщення на ринку або експорту, виходячи з того, що кожний елемент да-
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ного харчового ланцюга може потенційно відобразитися на її безпеці.
Таким чином, основними інструментами підвищення якості, безпечності та конкурентоспроможності вітчизняної олійно-жирової продукції на
світовому ринку є гармонізовані із міжнародними
та європейськими нормами національні технічні
регламенти та стандарти на олійно-жирову продукцію, оцінка відповідності та акредитація
органів з оцінки відповідності, державний ринковий нагляд за безпечністю олійно-жирової продукції.
Державні закупівлі олійно-жирової продукції
є одним із вагоміших інструментів державної
підтримки суб'єктів господарювання галузі, які
спрямовані на розвиток добросовісної конкуренції
та підвищення конкурентоспроможності продукції як на внутрішньому, так і світовому ринку.
Але численні порушення законодавства у сфері
державних закупівель та недосконалість їх організаційно-економічного механізму спотворюють
сутність цього інструменту державної підтримки,
обмежують доступ широкого кола суб'єктів господарювання олійно-жирової галузі до процедур
закупівель внаслідок їх непрозорості та закритості, завдають значних фінансових та матеріальних збитків державі. Шляхом вирішення цієї проблеми є створення інституційних, економічних та
організаційних умов для реалізації однієї з процедур державних закупівель — електронного реверсивного аукціону.
Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо впровадження процедури електронного реверсивного аукціону" № 4917-VI від
07.06.2012 р. було запроваджено процедуру електронного реверсивного аукціону, яка представляє
собою процедуру закупівлі в електронній формі,
що передбачає проведення відкритих торгів у
формі аукціону за методом зниження ціни договору (лоту), проведення якої забезпечується оператором електронного майданчика на сайті в мережі Інтернет у режимі "он-лайн", з використанням електронного цифрового підпису.
Починаючи з 01.01.2013 р. в Україні мала запрацювати процедура електронного реверсивного
аукціону. Але нормативно-правові акти, які необхідні для повноцінного функціонування цієї
процедури державних закупівель, так і не були
прийняті. Отже, застосування процедури електронного реверсивного аукціону суб'єктами господарювання олійно-жирової галузі для здійснення
державних закупівель у даний час стримується
низкою неврегульованих питань як на законодавчому, так і на організаційному рівні.
Здійснення державних закупівель в електронній формі отримало широке розповсюдження
у різних країнах світу.
У країнах Європейського Союзу процедура
проведення державних закупівель у формі електронного аукціону визначається Директивою Євро-

пейського Парламенту та Ради 2004/17/ЕК. У даний час відбуваються суттєві зміни у законодавстві
ЄС про державні закупівлі, результатом яких стане перехід до середини 2016 р. всіх країн ЄС на
обов'язкове здійснення державних закупівель в
електронній формі.
У країнах Митного Союзу процедура державних закупівель в електронній формі також
от римала широке розповсюдження. Так, у
Російській Федерації федеральним законом "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" №94-ФЗ від
21.07.2005 р. регламентовано проведення процедури відкритого електронного аукціону. В проведенні цієї процедури приймає участь 5 електронних майданчиків. Починаючи з 01.01.2014 р.,
відкритий аукціон державних закупівель в
Російській Федерації проводитиметься тільки у
формі електронного аукціону.
У Республіці Казахстан проведення державних
закупівель в електронній формі розпочалося з
01.01.2008 р. з введенням в дію закону Республіки
Казахстан "О государственных закупках" № 303III від 21.07.2007 р. З 01.07.2012 р. введено новий
спосіб здійснення державних закупівель — електронний аукціон ("е-аукціон") [17]. За період з
2010—2013 р.р. економія бюджетних коштів від
використання процедури здійснення державних
закупівель в електронній формі становила понад
1161 млн дол. США [18].
У Республіці Білорусь Законом "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" №
419-З від 13.07.2012 р. і постановою Ради
Міністрів Республіки Білорусь "О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь
"О государственных закупках товаров (работ,
услуг)" від № 778 від 22.08.2012 р. з 01.01.2013 р.
передбачена обов'язковість застосування електронних аукціонів для здійснення державних закупівель. Вказаним рішенням Уряду затверджений перелік таких товарів (робіт, послуг) і визначені оператори електронних торгівельних майданчиків, що мають право проводити електронні
аукціони, одним з яких є ВАТ "Білоруська універсальна товарна біржа" [19].
Починаючи з 2014 року, в країнах-членах Митного Союзу запрацює єдина система електронних
аукціонів, впровадження якої дозволить суб'єктам
господарювання різних форм власності брати
участь у державних закупівлях далеко за межами
своїх країн [20].
Отже, впровадження процедури електронного реверсивного аукціону для здійснення державних закупівель є вкрай важливим для підтримки
суб'єктів господарювання олійно-жирової галузі,
яке сприятиме спрощенню їх доступу до державних замовлень; відкритості державних замовлень
для нових постачальників; стимулюватиме залученню до участі в державних закупівлях більшого
кола суб'єктів господарювання; скороченню вит-
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Таблиця 2. Методи державного регулювання та підтримки розвитку
експортного потенціалу олійно-жирової галузі
Форми
впливу
прямі

Засоби
впливу
правові

адміністративні

непрямі

економічні
економічні

соціальнопсихологічні

Інструменти впливу
Внесення змін до законів та нормативно-правових актів України, які регулюють правовідносини у сфері
технічного регулювання та безпечності олійно-жирової продукції, державних закупівель, фінансово-кредитної,
податкової, тарифної, митної та торгівельної політики
Розробка та затвердження на законодавчому рівні державної цільової комплексної програми розвитку олійножирової галузі України
Прогнозування обсягів виробництва соняшникової олії
Гармонізація національних технічних регламентів та стандартів на олійно-жирову продукцію, оцінка
відповідності та акредитація органів з оцінки відповідності, запровадження державного ринкового нагляду за
безпечністю олійно-жирової продукції згідно з міжнародними і європейськими правилами
Державні закупівлі олійно-жирової продукції
Збереження ставок експортного мита на насіння соняшнику
Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами, наданими на пільгових умовах суб’єктам
господарювання олійно-жирової галузі
Своєчасне відшкодування ПДВ експортерам олійно-жирової галузі
Інформаційна підтримка українських експортерів олійно-жирової галузі з боку органів державної влади та
управління щодо ринкової ситуації в країнах-експортерах олійно-жирової продукції (динаміка та структура
попиту та пропозиції, рівень цін, митно-тарифний режим, нетарифні бар'єри)
Інформування споживачів про властивості олійно-жирової продукції з метою збільшення її попиту

Джерело: власна розробка автора.

рат часу та грошових коштів на укладання угоди
про державні закупівлі; а також підвищенню конкурентоспроможності олійно-жирової продукції
на світовому ринку.
Створення сприятливого економічного середовища для нарощування експортного потенціалу та збільшення обсягів експорту олійно-жирової продукції є одним з найактуальніших завдань
фінансово-кредитної підтримки олійно-жирової
галузі. Можливість збільшення експорту олійножирової продукції стримується нестачею власних
оборотних коштів у суб'єктів господарювання
олійно-жирової галузі для забезпечення відтворювальних процесів та інноваційно-інвестиційного розвитку.
Джерела фінансування суб'єктів господарювання олійно-жирової галузі істотним чином впливають на їх матеріально-технічний стан, забезпеченість сировинними ресурсами, кількість, якість
та конкурентоспроможність виготовленої продукції, склад трудових ресурсів та рівень прибутковості. Вибір оптимальної структури джерел
фінансування має особливе значення для експортоорієнтованих олійно-добувних виробництв, потреба в оборотному капіталі яких є нерівномірною
протягом маркетингового року та пов'язана із сезонним характером заготівлі олійної сировини —
насінні соняшнику та інших олійних культур. Ця
потреба в оборотному капіталі набуває свого максимального значення на початку маркетингового
року, коли розпочинається заготівля олійної сировини. Саме в цей період власних джерел фінансування оборотного капіталу недостатньо, що
потребує залучення додаткових зовнішніх джерел
фінансування — кредитних ресурсів. Далі потреба в оборотному капіталі у цих суб'єктів господарювання поступово знижується, а, отже, відповідно і зменшується потреба в короткострокових
кредитних ресурсах. У наступному маркетинговому році такий цикл знову повторюється.

Окрім потреби суб'єктів господарювання олійно-жирової галузі в короткострокових кредитах
для поповнення обігових коштів, існує і нагальна
потреба в залученні середньострокових та довгострокових кредитів. Саме середньострокові та довгострокові кредити (інвестиційне кредитування)
спрямовані на техніко-технологічне переозброєння виробництва із застосуванням інноваційної
складової, закупівлю обладнання та устаткування для переробки олійної сировини, будівництво і
реконструкцію виробничих об'єктів, підвищення
конкурентоспроможності олійно-жирової продукції на світовому ринку.
Отже, необхідність залучення кредитних ресурсів на пільгових умовах для суб'єктів господарювання олійно-жирової галузі зумовлена низкою
причин й специфічними особливостями процесів
виробництва в галузі, а саме: сезонністю заготівлі
олійної сировини; потребою формування сировинних запасів насіння олійних культур; недопущення значних цінових коливань на соціально-значиму продукцію — соняшникову олію; необхідністю
впровадження інноваційних технологій, модернізації та будівництва об'єктів олійно-жирової галузі з метою збільшення обсягів виробництва та
експорту олійно-жирової продукції, підвищення
її якості, безпечності та конкурентоспроможності
як на внутрішньому, так і світовому ринках, а також гарантування продовольчої безпеки держави.
Запроваджена у 2010 р. фінансова підтримка
суб'єктів господарювання олійно-жирової галузі
через механізм здешевлення кредитів та компенсацію лізингових платежів має ряд законодавчих
та організаційно-економічних недоліків, серед
яких: часті зміни і доповнення до постанов Кабінету Міністрів України; різниця в положеннях
конкурсних комісій щодо умов і критеріїв відбору позичальників для надання компенсації; значна кількість та складність оформлення докумен-
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тації для отримання компенсації; прив'язка розміру часткової компенсації відсоткової ставки за
кредитами в національній валюті до облікової
ставки Національного банку України та інше.
Разом з тим, високі відсоткові ставки за кредитами та можливість їх збільшення в односторонньому порядку банківськими установами; достатньо
жорсткі вимоги щодо фінансового стану позичальників та ліквідності застави, яка повинна в
два — три рази перевищувати суму позики; наявність кредитної історії; значна тривалість часу
для розгляду банківськими установами заявок
позичальників негативно впливають на доступність кредитування для суб'єктів господарювання олійно-жирової галузі.
Все це визначає необхідність удосконалення
організаційної складової фінансово-кредитної
підтримки суб'єктів господарювання олійно-жирової галузі через механізм здешевлення кредитів.
Таким чином, в якості основних засобів державної підтримки розвитку експортного потенціалу олійно-жирової галузі з метою збільшення
обсягів виробництва та експорту олійно-жирової
продукції пропонується використовувати сукупність інструментів правових, адміністративних,
економічних та соціально-психологічних методів
державного регулювання та підтримки, перелік
яких наведено у таблиці 2.
ВИСНОВКИ
Отже, в результаті проведеного дослідження
обгрунтовано необхідність вирішення проблем
розвитку олійно-жирової галузі програмно-цільовим методом внаслідок неможливості їх розв'язання за рахунок використання діючого ринкового
механізму та лише засобами галузевого чи територіального управління. Уточнено сутність програмно-цільового підходу до державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі, яке полягає в
узгодженому поєднанні системи визначених цілей
і завдань з сукупністю взаємозв'язаних програмних заходів та дій, спрямованих на реалізацію поставленої мети та вирішення цільових завдань
щодо ослаблення або усунення проблем розвитку
олійно-жирової галузі. Визначено, що основним
інструментом програмно-цільового методу є державні цільові програми. Запропоновано логічну
схему побудови державних цільових програм розвитку олійно-жирової галузі, основні елементи
якої включають: "цілі програми" → "шляхи досягнення програмних цілей" → "способи (інструменти) досягнення мети" → "засоби, необхідні для
практичної реалізації мети". Також у роботі обгрунтовано головну мету розвитку олійно-жирової галузі та обгрунтовано шляхи та засоби її досягнення.
Перспективами подальшого дослідження є
розробка більш детальних заходів реалізації поставленої мети та виконання цільових завдань розвитку олійно-жирової галузі.
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FEATURES AND SIGNIFICANCE OF THE PROCESS MANAGEMENT PROCESSING
ENTERPRISES IN TIMES OF CRISIS
У статті наведено результати узагальнюючого дослідження сутності, змісту та особливостей антикризового
управління переробними підприємствами у сучасних умовах. Визначено структуру і зміст елементів системи антикризового управління.
The results of summarizing research of essence, maintenance and features of enterprises crisis management in modern
terms are resulted in the article. A structure and maintenance of elements of the system of crisis management are certain.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток кризових явищ у сучасній економіці
України характеризується загостренням. Знижуються темпи економічного розвитку, зростає безробіття, відбувається зменшення державних соціальних гарантій та видатків. У цих умовах, важливим стає формування методичних основ подолання кризового стану в окремих господарських
структурах. Це пояснюється тим, що вирішення
існуючих проблем значною мірою залежить від
стану господарських систем, з яких і складається
національна економіка. Виходячи з цього, питання антикризового управління переробними
підприємствами, набуває все більшої актуальності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання теорії та практики антикризового управління підприємствами є об'єктом численних
досліджень, викладених у працях Е. Короткова [1,
с. 432], В. Крижанівського, В. Лапенкова [2, с. 432],
Г. Іванова [3,с. 420], А. Градова, Б. Кузина [4, с.
512], С. Бєляєва, В. Кошкіна [5, с. 469] та ін. Авторами достатньо багато уваги приділено питанням
організації та управління господарською діяльністю підприємств в умовах економічної кризи. Виходячи з багатогранності та складності процесу
антикризового управління підприємствами, наявності багатьох аспектів, на які акцентується увага
авторами, важливим етапом теоретичного дослі-

дження питань антикризового управління підприємствами є узагальнення результатів існуючих
досліджень з метою визначення існуючих переважаючих поглядів на досліджуваний об'єкт.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є наведення результатів узагальнюючого дослідження сутності, змісту та особливостей антикризового управління підприємствами
у сучасних умовах.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У зв'язку з кризами в діяльності підприємств
виникають різного роду проблеми, які доводиться вирішувати як в стратегічному, так і в оперативному порядку. Антикризове управління передбачає своєчасну підготовку до появи проблем і їх
ефективне усунення або вирішення. Проблеми антикризового управління, на думку авторів, в господарських системах будь-якого рівня можна розділити на три укрупнені групи: 1) етапні; 2) структурно-функціональні; 3) методологічні.
Етапні проблеми пов'язані із стадіями (фазами) кризового стану і включають проблеми: розпізнавання передкризових ситуацій, життєдіяльності підприємства в кризовій ситуації, виходу з
кризи, ліквідації кризи та ін.
До структурно-функціональних проблем антикризового управління відносять: виробничо-технологічні, закупівельно-збутові, товарно-асорти-
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Рис. 1. Взаємозв'язок розвитку життєвого циклу підприємства і кризових ситуацій
(А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж)

ментні, правові, фінансові, економічні, соціальнопсихологічні, кадрові, інноваційні, інвестиційні.
Методологічні проблеми полягають у виборі
комплексу ефективних засобів, методів, інструментів, здатних на науковій основі забезпечити вирішення конкретних питань антикризового управління. Методологічні рішення дозволяють забезпечити реалізацію приватних завдань, наприклад:
прогнозування криз, фінансово-економічне регулювання кризових процесів, розробки концепції
ефективного менеджменту і т.д.
Методологія антикризового управління, повинна будуватися на трьох основних блоках елементів: 1) підходи, орієнтири, пріоритети; 2) ресурси, засоби, методи, обмеження; 3) критерії, оцінки, корективи. Методологія, як відомо, реалізується за допомогою концепції, під якою розуміється
цілісний комплекс ключових положень, відповідно до яких, формується і здійснюється антикризове управління. Концепція антикризового управління повинна описувати систему, механізми і процеси антикризового управління, етапи (терміни)
здійснення заходів, а також результати діяльності.
Оскільки криза має для кожного підприємства
свою специфіку, повинна розроблятися своя концепція антикризового управління, що враховує всі
умови і особливості зовнішньої і внутрішньої господарської системи.
Під кризовою ситуацією розуміється процес
нерівномірного розвитку економіки і тим більше
окремих її частин, зміна обсягів виробництва і збуту, виникнення значних спадів виробництва. Кри-

зова ситуація розглядається нами як спільна закономірність, властива ринковій економіці, яка
тісно пов'язана з певним характером життєвого
циклу підприємства.
Життєвий цикл підприємства — сукупність
стадій, які проходить організація за період свого
функціонування: народження, дитинство, юність,
зрілість, старіння, відродження. Взаємозв'язок
життєвого циклу підприємства із причинами виникнення кризових ситуацій банкрутства ілюструє
рисунок 1.
Кризові ситуації, що виникають на різних етапах розвитку підприємства (рис. 1) можна класифікувати як кризи, що викликаються внутрішньою
логікою розвитку системи. Кризові ситуації, для
подолання яких не було прийнято відповідних заходів, можуть привести до надмірного розбалансування економічного організму підприємства із
відповідною нездатністю продовження фінансового забезпечення виробничого процесу, що кваліфікується як банкрутство підприємства.
Існуючі визначення антикризового управління
сформульовано у наступному вигляді:
— управління в умовах кризи, що вже має
місце, з метою ліквідації організації, або управління, спрямоване на виведення її з цього стану;
— сукупність етапів проведення оздоровлення стану підприємства на основі фінансових показників;
— управління по запобіганню банкрутству на
основі аналізу ситуації, що склалася [1, с. 342; 3, с.
312; 5, с. 255].
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Структура і зміст елементів системи антикризового управління представлені в таблиці 1.
При цьому потрібно враховувати, що:
— кожен елемент, що входить в систему, сам по собі може розглядатися як система, що складається з елементів іншого
типу, тобто системи зазвичай є ієрархічною
структурою;
— взаємозв'язок між елементами системи
може мінятися в часі відповідно до ходу виконання покладених на ці елементи функцій;
— приведені процедури проводяться для
першого етапу фінансового оздоровлення і
орієнтуються на внутрішні резерви підприємства;
— при успішному виконанні завдань
першого етапу можливий другий етап, орієнтований на зовнішні інвестиції і участь
зовнішніх інвесторів.
Отже, антикризове управління займає
тривалий період, протягом якого реалізуються стратегічні завдання підвищення конкурентних переваг і фінансового оздоровлення.
Цей період може займати від одного
до п'яти років. Зрозуміло, що для вирішення конкретних завдань антикризового управління мають бути розроблені коротші процедури, які визначають тактику вирішення стратегічних завдань.
Сутність антикризового управління виявляється в меті, яка визначається як забезпечення стійкого положення на ринку і стабільно стійких фінансів підприємства при
будь-яких економічних, політичних і соціальних змінах в країні.

Таблиця 1. Структура і зміст елементів системи
антикризового управління
Найменування
елементу

Зміст елементу системи антикризового
управління

1

2

Аналіз зовнішнього середовища Аналіз зовнішнього середовища і внутрішнього
і внутрішнього потенціалу
потенціалу конкурентних переваг підприємства
підприємства
для вибору стратегії його розвитку на основі
прогнозування свого фінансового стану
Попередня діагностика
Діагностика причин виникнення кризових
кризових ситуацій
ситуацій в економіці і фінансах підприємства з
використанням традиційних методів аналізу
фінансового стану, інтегральних показників,
моделі оцінки платоспроможності і системи
критеріїв для оцінки структури балансу
Вибір методів фінансового
оздоровлення підприємства

Комплексний аналіз фінансово-економічного
стану підприємства для встановлення чинників,
що впливають на економічні і фінансові
показники, виявлення внутрішніх резервів з
подальшою їх реалізацією

Бізнес-планування

Бізнес-планування фінансового оздоровлення з
метою розширення комерційної привабливості
проекту і здійснення оцінки змін в фінансовій
діяльності свого підприємства і підприємствапартнера після його реалізації

Розробка
процедур фінансового
оздоровлення

Розробка процедур фінансового оздоровлення з
використанням заходів реструктуризації
підприємства, кредиторської заборгованості,
процедур економії поточних витрат,
податкового планування і інвестиційних
процедур з використанням різних методів їх
оцінки

Контроль за проведенням
процедур фінансового
оздоровлення

Збір інформації про фінансовий стан об'єкту за
допомогою контролю, розтин додаткових
резервів і можливостей, внесення змін у
фінансовий план, в організацію фінансового
менеджменту, здійснення перевірки і облік
фінансового стану підприємства

Складено автором за матеріалами [1, с. 432; 2, с. 340; 4, с. 512].
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Стаття присвячена теоретичним аспектам виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств та управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств: визначено поняття, проаналізовано праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів. Розкрито зміст основних функцій, принципів, методів та їх взаємозв'язок в
системі управління виробничо-господарською діяльністю.
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domestic and foreign scientists-economists. Contents of the basic functions, principles, methods and their interaction in
the system of management of industrial and economic activities.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За сучасних умов господарювання постає питання про необхідність підвищення конкурентноздатності продукції та послуг, ефективності виробництва
на онові впровадження досягнень науково-технічного прогресу та економічної глобалізації бізнесу. Саме
пошук ефективних форм господарювання і управління виробничо-господарською діяльністю займає вагоме місце в управлінні підприємством. Функціонування аграрних підприємств в сучасних умовах ринкової економіки неможливе без якісного управління
виробничо-господарською діяльністю. Необхідним за
таких умов є налагодження сиситеми організації виробничо-господарської діяльності на підприємствах
та управління нею, що у свою чергу, забезпечувало б
цілеспрямований вплив на формування і розвиток галузі в цілому. Виходячи з цього управління розвитком виробничо-господарської діяльності є важливою
та необхідною умовою стабільного розвитку аграрних підприємств в період формування ринкових відносин.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблему управління підприємством досліджували як класики економічної думки, зокрема
теорії менеджменту, так і сучасні економісти, в тому

числі і вітчизняні. Першою школою теорії менеджменту була класична наукова школа, в період 90-х років
19 ст. по 20-і рр. 20 ст. Її представниками були Ф. Тейлор, М. Вебер, Ф. Гільберт та А. Файоль саме вони є
авторами виробничого менеджменту на основі раціональної організації праці та розробки концепції раціональної управлінської бюрократії. Інші представники С. Бір, Р. Люс, Р. Акофф, А. Гольдбергер та Л.
Клейн розробили підходи до вдосконалення управління підприємством в цілому, які полягали в створенні
універсальних принципів управління, застосування
яких призведе підприємство до успіху.
Вагомий внесок щодо концепцій управління виробничо-господарською діяльністю підприємств внесли вітчизняні вчені, серед яких: І. Блака, О. Кузьміна, А. Наливайка, О. Орлова, В. Стадник, В. Шершньова, Н. Хрущ, О. Стоянова, А. Большаков, В. Прохня,
Л. Головкова, Г. Семенов та В. Кнорринг. Питання становлення й розвитку теорії та практики управління
виробничо-господарською діяльністю присвятило
чимало фундаментальних праць відомих зарубіжних
фахівців у цій галузі знань таких, як А. Градов, Б. Карлофф, А. Томсон, М. Портер, У. Шарп, А. Стрікленд,
Р. Дафт, Дж. Еванс, П. Дойль, Р. Кох, А. Стрикланд
та П. Друкер.
Наукові розробки в цій галузі знань відрізняються
широким спектром досліджень. В них визначається
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зміст управління, принципи, методи, структуру, висвітлено різноманітні підходи до потенціалу, стратегії
та ефективності управління. Існуючі розробки недостатньо висвітлюють питання методичного забезпечення процесів управління. Розроблені підходи до
процесів управління виробничо-господарською діяльністю недостатньо обгрунтовані і вимагають подальших розробок [1, с. 4].
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження та обгрунтування
теоретико-методичних аспектів у визначенні поняття "управління виробничо-господарською діяльністю
аграрних підприємств".
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Одним із основних напрямів державної аграрної
політики України на сучасному етапі є створення належних правових умов для ефективного здійснення
суб'єктами аграрного підприємництва виробничо-господарської діяльності.
Становлення нових організаційно-правових форм
господрювання в аграрному секторі, зміна соціальних,
економічних і правових умов, значне збільшення обсягу і структури сільськогосподарського виробництва зумовлюють потребу в грунтовному, всебічному
дослідженні управління виробничо-господарської
діяльності суб'єктів аграрного підприємництва з метою підвищення їх ефективності.
За своєю суттю термін "менеджмент" певною
мірою можна вважати синонімом терміна "управління". На думку П. Друкера, "управління" є особливим
видом діяльності, що перетворює неорганізований
натовп на ефективну цілеспрямовану і продуктивну
групу. О. Віханський, А. Наумов, І. Амбросимов, В.
Медведєв під "управлінням" розуміють тип взаємодії,
існуючий між двома суб'єктами, один з яких у цій взаємодії перебуває в позиції суб'єкта управління, а інший
— у позиції об'єкта управління.
Інше трактування має термін "менеджмент". Й.Завадський вважає, що "менеджмент" є одночасно і галузь людських знань, і сфера прийняття управлінських рішень, категорія людей, обєднаних в економічний, конкурентноспроможній системі. За словами В.
Курганов, "менеджмент" — це управління людьми в
процесі підприємсницької діяльності з метою підвищення її ефективності. Менеджмент є професійним
видом діяльності, який спрямований на продуктивне
та ефективне досягнення визначеної мети підприємства із застосуванням відповідних функцій, принципів
та методів. Поняття "менеджмент" тлумачиться переважно як управління виробництвом на підприємстві, як сукупність методів, принципів, засобів та
форм управління виробництвом з метою підвищення
прибутковості та ефективності.
Говорячи про менеджмент, доцільно сформулювати поняття "управління виробничо-господарською
діяльністю аграрних підприємств". Виробничо-господарська діяльність характеризується подвійністю,
з одного боку, це є елементи, що визначають вироб-

ничо-технічну структуру підприємства, знаряддя і
предмети праці, технологічні правила, що регламентують процес виробництва, розподілу продукції, проведення досліджень і розробок; з іншого боку, це є
чинники, що визначають соціально-економічну структуру підприємства, фахову підготовленість і спроможність до трудової діяльності, характер розподілу
повноважень і відповідальності між працівниками у
процесі прийняття управлінських рішень. Тобто виробничо-господарська діяльність є комерційним процесом суспільного виробництва, спрямований на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт
чи надання послуг вартісного характеру.
Виробничо-господарська діяльність розглядають
в якості похідної від поняття виробничо-господарська система, яка розглядається як впорядкована сукупність елементів і частин, що мають постійний взаємозв'язок та функціонують з метою створення певної продукції, виконання робіт чи надання послуг за
умови півпорядкування кожного елемента спільній
меті системи. Виробничо-господарською діяльністю
слід вважати діяльність з взаємоузгодження роботи
та реалізації покладених функцій, сукупності елементів і частин, в ході постійного взаємозв'язку з метою створення певної продукції, надання послуг або
виконання робіт, підпорядкування кожного елемента спільній меті. Виходячи з цього управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств є процесом впливу менеджерів підприємств на
процес управління, який заснований на відповідних
методах, принципах і функціях [4].
Під господарською діяльністю розуміється
діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, що спрямована на виготовлення та
реалізацію продукції, виконання робіт чи надання
послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність [3]. Аграрне підприємство є суб'єктом аграрних правовідносин, що самостійно володіє і розпоряджається відособленим майном, у комплексі якого основним засобом виробництва є природне тіло —
земля, що використовується ним для виробництва
сільськогосподарської продукції, а також переробки
сировини рослинного і тваринного походження, виконання інших робіт і надання послуг для задоволення потреб побутового і соціально-культурного характеру як безпосередньо своїх працівників, так і працівників сфери обслуговування.
Господарська діяльність аграрних підприємств
відбувається під впливом низки чинників як внутрішнього середовища підприємства, так і зовнішнього.
Саме чинники впливу на діяльність організаційно-правової форми розглядають як рушійну силу, яка
здійснює вплив на виробничо-господарську діяльність
підприємства. Виходячи з цього внутрішнє середовище підприємства визначається внутрішніми чинниками, а саме ситуаційними рушійними силами всередині
підприємства. До чинників внутрішнього середовища
підприємства відносять: цілі, завдання, структуру,
працівників, технологію та ресурси. Чинники зовнішнього середовища розділяють на дві групи: прямої
дії, які безпосередньо впливають на діяльність
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підприємства (системи економічних відносин, споживачів, конкурентів та постачальників) та непрямої дії,
які впливають не безпосередньо, тобто через механізми та взаємовідносин (науково-технічний прогрес,
стан економіки, рівень техніки та технології).
Організаційно-правова форма господарювання
аграрних підприємств складається з керівної (суб'єкт
управління) і керованої (об'єкт управління) підсистеми. Суб'єкт управління містить структурно-позначені
об'єднання людей і керівників на персональному рівні,
які наділені управлінськими повноваженнями і
здійснюють управлінську діяльність. Об'єктом управління є окремі люди, на які спрямовані систематичні,
організовані та планомірні впливи суб'єкта управління. Об'єкт управління в загальному вигляді розглядають у двох аспектах: елементно-структурному (сукупність людей), а також функціональному (як визначена поведінка групи людей). Керівна система містить складові елементи, які безпосередньо забезпечують процес управління, а до керованої елементи які
забезпечують процес виробничої, господарської, комерційної та інших видів діяльності. Особливої актуальності і специфіки набуває взаємодія об'єкта і суб'єкта управління при розробці цілей підприємства.
Адже ціль виступає майбутнім бажаним станом об'єкта впливу, очікуваним результатом процесу управління, тобто основною метою управління виробничогосподарською діяльністю є заздалегідь запрограмований та позначений стан системи, досягнення якого
в процесі управління допомагає вирішити потрібну
проблему.
Існують різні підходи до рішення тактичних, оперативних, стратегічних, кінцевих і проміжних задач,
які залежать від маштабності управлінських проблем
і рівня підготовленості учасників управлінського процесу. Саме на основі цих основних цілей ставляться
більш детальні, оперативні задачі для підпорядкованих рівнів управління. Взаємозв'язки між загальними
стратегічними цілями і цілями більш приватними визначається за допомогою методу "дерева цілей". За
допомогою "дерева цілей" здійснюється конкретизація цілей, що дозволяє ціль вищого рівня уявити в образі підцілей нижнього поядку для визначення задач
для кожного рівня управління й окремих виконавців.
Взаємодія суб'єкта й об'єкта управління виявляється в тому, що ціль управління із погляду суб'єкта — максимально ефективне досягнення результату об'єктом, а з погляду об'єкта — бажаний результат його функціонування. В рішенні цих задач виявляється природа функцій управління виробничо-господарською діяльністю [6].
Вперше сформулював основні функції управління
А. Файоль, на його думку існують п'ять функцій управління виробничо-господарською діяльністю, а
саме: планування, організація, контроль, розпорядництво та координація [5, c. 6]. Функції управління
виробничо-господарською діяльністю зображені на
рисунку 1.
Провідне місце в управлінні виробничо-господарською діяльністю займають функції: маркетингу,
науково-дослідних та дослідно-конструкторських

робіт, управління кадрами та якістю, матеріально-технічного постачання, дослідження, оцінювання, комунікації, мотивації, ведення переговорів та ухвалення
управлінського рішення. Усі функції управління поділяють на основні та допоміжні. До основних функцій
відносять — планування, організацію, мотивацію,
маркетинг та контроль; до допоміжних — управління якістю, кадрами, обліком, матеріально-технічним
постачанням, науково-дослідними та дослідно-конструкторськими роботами.
Відповідно кожна із вказаних функцій на рисунку 1 активно сприяє вирішенню конкретних проблем,
з якими стикається підприємство в ході своєї оперативної діяльності, та здійснює свій вклад в загальну
результативність виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств.
Практична реалізація функцій управління
здійснюється за допомогою системи методів та принципів управління, які відображені на рисунку 2.
Призвести в дію організовану систему, щоб отримати очікуваний результат, можливо лише через вплив на неї керівного органу. При цьому необхідні інструменти впливу, які забезпечують досягнення поставлених цілей. Управління підприємством спрямоване на людей, коло їхніх інтересів,
передовсім матеріальних. Основою класифікації
методів управління є внутрішній зміст мотивів,
якими керується людина у процесі виробничо-господарської діяльності. За змістом мотиви діяльності можна поділити на соціальні, матеріальні та
примусового примусу. Відповідно до цього методи управління поділяються на: економічні, соціально-психологічні та організаційні. Економічні методи управління являють собою сукупність засобів
впливу на економічні інтереси об'єктів управління, заснованих на свідомому використанні економічних законів.
Економічні методи управління об'єднують усі методи, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих їхніх членів. Цей
вид методу включає: систему відповідальності за
якість, ефективність роботи, систему матеріального
стимулювання, економічні нормативи функціонування підприємства.
Організаційно-розпорядчі методи є методами
прямої дії, що мають обов'язковий характер, заснований на відповідальності, примусі і владі. Саме ці
методи спрямовані на використання таких мотивів
трудової діяльності, як почуття обов'язку та відповідальності. Цей вид методу відрізняється прямим характером впливу: адміністративний чи регламентуючий, який підлягає обов'язковому виконанню. Організаційні методи виступають у формі: регламентації,
нормування, організаційного проектування. Розпорядчі виступають у формі наказу, розпорядження, рекомендацій, команди, постанови.
Соціально-психологічні методи спрямовані на
управління соціально-психологічними процесами в
колективі і здійснюється у формі: соціального планування, навіювання, переконання, системи взаємовідносин у колективі, створення й підпримка мораль-
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Функції управління
Основні
Організація

Розподіл відповідальності між
працівниками та ефективне
використання ресурсів

Мотивація

Успішне стимулювання
керівництвом підлеглих для
досягнення поставлених цілей

Планування

Визначення цілей підприємства
та шляхів їх досягнення

Контроль

Контроль за управлінням та
коригування існуючих
відхилень від планів

Маркетинг

Управління за виробничозбутовою і науково-технічною
діяльністю підприємства

Додаткові
Управління кадрами
Матеріально-технічне
постачання
Управління якістю
продукції
Облік
Науково-дослідні та
дослідноконструкторські
роботи

Рис. 1. Функції управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств
Джерело: власна розробка.

ного клімату в колективі, роль і статус особистості,
соціальні потреби [1, с. 25].
У теорії і практиці управління виділяють загальні
принципи управління, які відображені на рисунку 2,
тобто правила, якими зобов'язані керуватися усі суб'єкти не залежно від свого статусу. Принцип законності в управлінській діяльності полягає в тому, що
управлінська діяльність підприємства регулюється
нормами права. Принцип системності припускає, що
суб'єкт управління при виборі методів, засобів, форм
впливу на об'єкт, повинен враховувати зміни, які
здійснюються в оточені, у межах якого функціонує і
розвивається система управління. Принцип гласності
полягає в обговоренні і комплексній участі усіх представників управлінських відношень у прийнятті рішення на основі інформованості та обліку суспільної думки. Принцип об'єктивності потребує обліку й знання
об'єктивних закономірностей взаємодії об'єкта і суб'єкта управління, обліку реального стану суспільних
процесів та наявних можливостей. Принцип об'єднання колегіальності і єдиноначальності в процесі управління відбиває взаємодію двох форм прояву владних
повноважень. Принцип соціальної спрямованості
полягає в необхідності для органів управління в процесі реалізації управлінських рішень враховувати інтереси галузі, конкретних підприємств і соціально-фахових груп.
Провідна роль у системі управління аграрним
підприємством належить керівникам, які володіють
знаннями та здійснююють вплив на операційні процеси. Особливої уваги заслуговують менеджери, які

формують сприятливу атмосферу на підприємстві для
ефективної роботи працівників, а також безпосередньо спрямовують свої зусиля на управління виробничо-господарською діяльністю підприємства. Менеджментом виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств займаються управлінці, які забезпечують постановку мети і завдань щодо виконання плану, координації виробничого процесу в рамках
підрозділів, роботу необхідних комунікацій та звязку, урегулювання трудових конфліктів та стимулювання якісної роботи. Дана послідовність дій характеризує ефективний управлінський процес, свідчить
про компетентність персоналу та можливість розвитку аграрних підприємств в сучасних ринкових умовах [2, с. 149—150].
ВИСНОВКИ
Досліджено погляди вчених на поняття "управління", "виробничо-господарська діяльність" та "управління виробничо-господарською діяльністю", було
встановлено, що термін "менеджмент" певною мірою
можна вважати синонімом терміна "управління". Виробничо-господарську діяльність слід розглядати в
якості похідної від поняття виробничо-господарська
система, яка розглядається як впорядкована сукупність елементів і частин, що мають постійний взаємозв'язок та функціонують з метою створення певної продукції, виконання робіт чи надання послуг за
умови підпорядкування кожного елемента спільній
меті системи. Було визначено, що управління виробничо-господарською діяльністю аграрних під-
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Методи та принципи управління виробничо-господарською
діяльністю аграрних підприємств
Методи

Принципи
Економічні методи:
-економічні нормативи;
-сиситема матеріального
стимулювання;
-система відповідальності за якість
Організаційно-розпорядчі методи:
-постанови, накази, розпорядження;
-інструктаж та рекомендації;
-організаційне проектування,
нормування та регламентації

-соціальна спрямованість;
-законності в управлінській
діяльності;
-об’єктивності;
-системності;
-комплексності;
-гласності;
-об’єднання колегіальності і
єдиноначальності

Соціально-психологічні методи:
-формування корпоративної
культури;
-соціальне страхування;
-регулювання міжгрупових та
міжособистісних відносин
Рис. 2. Основні принципи та методи управління виробничо-господарською діяльністю
аграрних підприємств
Джерело: власна розробка.

приємств є процесом впливу менеджерів підприємств
на процес управління, який заснований на відповідних методах, принципах і функціях. Функції управління займають провідну роль, яку виконує су'єкт управління при реалізації задач як усієї системи в цілому, так і окремих її елементів.
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