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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

В умовах ускладнення господарської діяльності
та поєднання процесів глобалізації бізнесу з позиц*
іонуванням на різних сегментах ринку постійно
підвищуються вимоги з боку підприємств до ефек*
тивності систем управління товарними ресурсами та
забезпечення мінімізації витрат на їх формування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА
ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ

НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Питання теорії та практики управління товар*

ними ресурсами та ланцюгами поставок до*
сліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як
Ленчинський І.Ю., Абрютіна М.С., Баллоу Р.Н.,
Бауерсокс Д.Дж., Джонсон Д. [1], Зеваков А.М.,

УДК 658.7: 339.166

М. В. Чорна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі,
Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків

МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛАНЦЮГА

ПОСТАВОК ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ
M. Chorna,
Doctor of Economics, PhD. Sc. Professor Chief of Department
of Economy Food and Trade Enterprises, Kharkov State University of Food Technology and Trade, Kharkov

MODEL OF OPTIMIZATION OF CHAIN OF SUPPLYING WITH COMMODITY RESOURCES

Ключові слова: управління, ланцюг поставок, інтеграція, товарні ресурси, мінімізація витрат.
Key words: management, chain of deliveries, integration, commodity resources, minimization of charges.

Д.Дж. Клосс, Лубенцова В.С. [2], Мартин Кристо*
фер і Хелен Пек [3], Толуєв Ю.І., Планковський С.І.
[4], K. Ганеш [5], Чейз Р.Б. [6] та інші. Разом з тим,
слід відмітити, що більшість досліджень в даній сфері
охоплюють фіксовані структури ланцюгів поставок
в межах управління товарними ресурсами. Питання
оптимізації управління товарними ресурсами з вра*
хуванням рівня розвитку ланцюга поставок та його
складових частин в повній мірі не досліджені.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На основі викладеного можна сформулювати

завдання дослідження, яке полягає у розробці еко*
номіко*математичної моделі управління поставка*
ми товарних ресурсів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Підприємства торгівлі є основними інститута*
ми, які мають формувати пропозицію товарів
відповідно до попиту населення, проводячи певну

У сучасних умовах господарювання відбувається постійна зміна умов функціонування підприємств роздрібної
торгівлі. Переважна більшість управлінських рішень в значній мірі формується в умовах невизначеності. Відповідно
до забезпечення стійкого економічного росту підприємства вимагає високоефективних способів і методів управлін0
ня господарською діяльністю, пошуку нових шляхів підвищення ефективності, які відповідають вимогам ринкового
середовища. Забезпечення безперебійності функціонування підприємства роздрібної торгівлі в значній мірі зале0
жить від його забезпеченості товарними ресурсами та взаємодії з постачальниками. Стаття присвячена розробці оп0
тимізаційної моделі ланцюга поставок товарних ресурсів. Автором розглядаються основні складові ланцюга поста0
вок товарних ресурсів до підприємств роздрібної торгівлі. Запропоновано економіко0математичну модель управлін0
ня поставками товарних ресурсів, яка враховує рівень інтеграції учасників всередині ланцюга поставок.

In modern terms a mеnage takes place permanent change of operating of enterprises of retail business conditions.
Swingeing majority of administrative decisions is largely formed in the conditions of vagueness. Accordingly providing
of the proof economy growing of enterprise requires high0efficiency methods and methods of management, search of
new ways, economic activity increases of efficiency, that answer the requirements of market environment. Providing of
continuity of functioning of enterprise of retail business largely depends on his provision of commodity resources and
cooperation with suppliers. The article is devoted to development of optimization model of chain of supplying with
commodity resources. An author is examining the basic making chains of supplying with commodity resources to the
enterprises of retail business. Economic0mathematical model of commodity resources management system, that takes
into account the level of integration into the supply chain, was described.
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товарну політику з метою підвищення рівня задо*
волення потреб споживачів [7, с. 15]. У сучасних
умовах господарювання підприємства роздрібної
торгівлі орієнтовані на збільшення обсягів реалі*
зації, встановлення довготривалих відносин з по*
стачальниками товарних ресурсів та удосконален*
ня напрямів взаємодії між окремими складовими
ланцюга поставок. Налагодження ефективної
взаємодії між окремими учасниками забезпечує
торговельне підприємство конкурентними перева*
гами, оскільки дозволяє забезпечити процес без*
перебійної реалізації якісними товарними ресур*
сами.

За твердженням [8] постачальники, їх про*
дукція та політика, будучи елементом зовнішнь*
ого середовища підприємства, істотно вплива*
ють на особливості використання його стратегі*
чних ресурсів і формування торговельного про*
цесу, створюючи умови для підвищення ефектив*
ності діяльності. Стосунки з постачальниками
необхідно розглядати як первинну "ланку" ство*
рення цінності всього товарного асортименту,
яка визначає особливості роботи зі споживача*
ми та "моделює" внутрішнє середовище підприє*
мства.

На нашу думку, система управління ланцюгом
поставок товарних ресурсів — це система страте*
гічного управління і координації бізнес*функцій
всередині підприємств та між компаніями — парт*
нерами всередині ланцюга поставок (товароруху)
з метою підвищення довгострокової результатив*
ності кожної компанії та системи управління то*
варними ресурсами в цілому.

Ланцюг поставок товарних ресурсів — це ме*
режева структура, яка включає підприємства роз*
дрібної торгівлі, постачальників з широкою гео*
графією виробничих, складських та транспортних
потужностей, а також посередників — дистриб'*
юторів та оптових компаній. Кількість учасників у
ланцюгу поставок товарних ресурсів визначають*
ся мірою інформаційно*технологічної інтеграції
підприємств роздрібної торгівлі з іншими учасни*
ками ланцюга.

З метою більш якісного вивчення та оптимізації
ланцюга поставок товарних ресурсів необхідно
розширити концепцію управління товарними ре*
сурсами та використати один з підходів — мате*
матичне моделювання. Розробка економіко*мате*
матичної моделі передбачає знання та врахуван*
ня всіх важливих чинників та умов, які визнача*
ють розвиток економічної системи.

У результаті вивчення існуючих різновидів еко*
номіко*математичних моделей [2, с. 114; 4, с. 67; 5,
с. 19] встановлено, що їх доцільно застосовувати
для вирішення задачі оптимізації руху матеріаль*
них потоків у межах системи управління товарни*
ми ресурсами. Для побудови економіко*матема*
тичної моделі необхідна початкова інформація.
Слід відмітити, що від її змісту та повноти зале*
жить можливість побудови моделі та міра її адек*
ватності.

Задача оптимізації системи управління ланцю*
гом поставок товарних ресурсів може бути пред*
ставлена в наступному вигляді:

— задана сукупність виробників продукції у
вигляді фіксованої множини елементів;

— задана сукупність дистриб'юторів продукції
у вигляді фіксованої множини елементів;

— задана сукупність оптових компаній про*
дукції у вигляді фіксованої множини елементів;

— задана сукупність підприємств роздрібної
торгівлі у вигляді фіксованої множини елемен*
тів;

— задано попит на продукцію;
— відомі потужності виробників;
— відомі розміри складських приміщень дист*

риб'юторів, оптових компаній, підприємств розд*
рібної торгівлі;

— відомі транспортні витрати на ділянках по
всьому ланцюгу поставок;

— прийнято до уваги рівень інтеграції учас*
ників ланцюга;

— необхідно забезпечити задоволення по*
питу на готову продукцію та визначити обсяги
виробництва цієї продукції, кількість готової
продукції, яка транспортується від виробників
до дистриб'юторів, від дистриб'юторів до опто*
вих компаній,  від оптових компаній до
підприємств роздрібної торгівлі таким чином,
щоб сумарні витрати в ланцюгу поставок були
мінімальними.

Розробка економіко*математичної моделі
представляє собою пошук формалізованого опи*
су, який принципово неможливий без змістовних
припущень. У даному випадку були сформульовані
наступні припущення:

1. Щоденний попит клієнтів є детермінованим,
дефіцит товарів не допускається.

2. Транспортні витрати на одиницю товару від
кожного виробника до всіх дистриб'юторів, від
кожного дистриб'ютора до всіх оптових компаній,
від оптових компаній до підприємств роздрібної
торгівлі залишаються постійними на всі періоди
часу.

3. Витрати на зберігання одиниці запасу гото*
вого товару за одиницю часу для кожного вироб*
ника, кожного дистриб'ютора, кожної оптової
компанії залишаються постійними на протязі пе*
ріоду моделювання.

З метою формування обмежень та цільової
функції сформульованої задачі оптимізації СУТР
введемо наступні позначення:

j — індекс виробників, j є J;
k — індекс дистриб'юторів, k є K;
l — індекс оптових компаній, l є L;
m — індекс підприємств роздрібної торгівлі, m

є M;
p — індекс готової продукції, p є P;
t — індекс періоду часу, t є T.
Використовуючи введені позначення, запише*

мо цільову функцію економіко*математичної мо*
делі:
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Мінімізувати
 YIRYIWYIDYIPYWRYDWYPDY ++++++= (1),
де Y — загальні витрати системи управління

товарними ресурсами.
Витратні компоненти цільової функції можуть

бути розраховані за допомогою наступних
співвідношень:

 )2( jkptjkpttpkj TPDQYPD ×= ∑∑∑∑ (2),

де YPD — загальні транспортні витрати на пе*
ревезення товару від виробників до дистриб'ю*
торів;

Q2
jkpt

 — кількість p*ої готової продукції, яка
транспортується від j*го виробника до k*го дист*
риб'ютора в момент часу t;

TPD
jkpt

 — транспортні витрати на перевезення
одиниці p*го товару від j — виробника до k*го ди*
стриб'ютора в одиницю часу t;

 )3( klptklpttplk TDWQYDW ×= ∑∑∑∑ (3),

де YDW — загальні транспортні витрати на
перевезення товару від дистриб'юторів до оптових
компаній;

Q3
klpt

 — кількість p*ої готової продукції, яка
транспортується від k*го дистриб'ютора до l*ої
оптової компанії в момент часу t;

TDW
klpt

 — транспортні витрати на перевезен*
ня одиниці p*го товару від k *го дистриб'ютора до
l*ої оптової компанії в одиницю часу t;

 )4( lmptlmpttpml TWRQYWR ×= ∑∑∑∑ (4),

де YWR — загальні транспортні витрати на
перевезення товару від оптових компаній до
підприємств роздрібної торгівлі;

Q4
lmpt

 — кількість p*ої готової продукції, яка
транспортується від l*ої оптової компанії до m*ого
підприємства роздрібної торгівлі в момент часу t;

TWR
lmpt

 — транспортні витрати на перевезен*
ня одиниці p*го товару від l*ої оптової компанії
для m*ого підприємства роздрібної торгівлі в оди*
ницю часу t.

 )( jptjpttpj ICPIVPYIP ×= ∑∑∑ (5),

де YIP — загальні витрати на зберігання за*
пасів готової продукції у виробників;

ICP
jpt

 — витрати на зберігання одиниці p*ої
готової продукції p у j*го виробника впродовж
періоду часу t;

IVP
jpt

 — запаси p*ої готової продукції у j*го
виробника на протязі періоду часу t.

 
( ) jkptkjpttßjpjpt QQIVPIVP 211 ∑−+= ,

де Q1
jpt

 — кількість виробленої p*ої готової
продукції у j*го виробника протягом періоду часу
t;

Q2
jkpt

 — кількість p*ої готової продукції, яка
транспортується від j*го заводу до k*го дистри*
б'ютора в момент часу t.

 )( kptkpttpk DICIVDYID ×= ∑∑∑ (6),

де YID — загальні витрати на зберігання за*
пасів ГП у дистриб'юторів;

DIC
kpt

 — витрати на зберігання одиниці p*ої
готової продукції у k *го дистриб'ютора на про*
тязі періоду часу t.

IVD
kpt

 — кінцеві запаси p*ої готової продукції
у k *го дистриб'ютора протягом періоду часу t,

де  ( ) klptljkptjtkpkpt QQIVDIVD 321 ∑∑ −+= −

Q2
jkpt

 — кількість p*ої готової продукції, яка
транспортується від j*го заводу до k*го дистриб'*
ютора в момент часу t;

Q3
klpt

 — кількість p*ої готової продукції, яка
транспортується від k*го дистриб'ютора до l*ої
оптової компанії в момент часу t;

 )( kptlpttpl WICIVWYIW ×= ∑∑∑ (7),
де YIW — загальні витрати на зберігання за*

пасів готової продукції в оптових компаніях;
IVW

lpt
 — кінцеві запаси p*ої готової продукції

p в l*ій оптовій компанії протягом періоду часу t,

де  
( ) lmptmklptktlplpt QQIVWIVW 431 ∑∑ −+= − , l є L, t є

T, p є P;
де Q3

klpt
 — кількість p*ої готової продукції, яка

транспортується від k*го дистриб'ютора до l*ої
оптової компанії в момент часу t;

Q4
lmpt

 — кількість p*ої готової продукції, яка
транспортується від l*ої оптової компанії до m*
ого підприємства роздрібної торгівлі в момент
часу t;

WIC
lpt

 — витрати на зберігання одиниці p*
ої готової продукції у l*ої оптової компанії про*
тягом періоду часу t;

 )( mptmpttpm RICVRIYIR ×= ∑∑∑ (8),
де VRI

mpt
 — кінцеві запаси готової продукції p

у m*тому підприємстві роздрібної торгівлі на про*
тязі періоду часу t,

де  ( ) mptlmptltmpmpt DRQVRIVRI −+= ∑− 41 , l є L, m є M, t

є T, p є P.
RIC

mpt
 — витрати на зберігання одиниці p*ої

готової продукції на m*тому підприємстві роздрі*
бної торгівлі протягом періоду часу t;

Сформулюємо обмеження моделі:
1. Кількість всієї готової продукції, яка вироб*

ляється у j*го виробника, повинна бути менша або
рівна місткості складу готової продукції j*го ви*
робника;

 
jjpttp AVPQ ≤∑∑ 1  для всіх j є J (9),

де AVP
j
 — місткість складу готової продукції

у j*го виробника;
Q1

jpt
 — кількість виробленої p*ої готової

продукції у j*го виробника на протязі періоду
часу t.

2. Кількість готової продукції, що транспор*
тується від виробників до дистриб'ютора, повин*
на бути менша або рівна місткості складу готової
продукції k*го дистриб'ютора:

 
kjkpttpj AVDQ ≤∑∑∑ 2 , для всіх k є K  (10),

де AVD
k
 — місткість складу готової продукції

у k *го дистриб'ютора;
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Q2
jkpt

 — кількість p*ої готової продукції, яка
транспортується від j*го виробника до k*го дист*
риб'ютора в момент часу t.

3. Кількість готової продукції, що транспор*
тується від всіх дистриб'юторів до l*тої оптової
компанії, повинна бути менша або рівна місткості
складу l* тої оптової компанії:

 
lklpttpk AVWQ ≤∑∑∑ 3  для всіх l є L  (11),

де AVW
l
 — місткість складу готової продукції

у l*ої оптової компанії;
Q3

klpt
 — кількість p*ої готової продукції, яка

транспортується від k*го дистриб'ютора до l*ої
оптової компанії в момент часу t.

4. Кількість p*oї готової продукції, що транс*
портується від всіх оптових компаній, повинна
бути менша або рівна місткості складу m*ого
підприємства роздрібної торгівлі:

 
mlmpttpl AVRQ ≤∑∑∑ 4  для всіх m є M  (12),

AVR
m
 — місткість складу готової продукції у

m*ого підприємства роздрібної торгівлі;
Q4

lmpt
 — кількість p*ої готової продукції, яка

транспортується від k*го дистриб'ютора до l*ої
оптової компанії в момент часу t.

5. Кінцевий попит на продукцію підприємств
роздрібної торгівлі повинен бути менший або
рівний загальній виробничій потужності вироб*
ників:

 
mpttpmjpttpj DRQ ∑∑∑∑∑∑ ≥1 , для всіх m є M(13),

де DR
mpt

 — попит на p*ту готову продукцію m*
го підприємства роздрібної торгівлі в момент часу
t;

Q1
jpt

 — кількість виробленої p*ої готової
продукції у j*го виробника на протязі періоду
часу t.

Розроблена економіко*математична модель
може бути легко адаптована кожним підприєм*
ством, яке знаходиться на певному рівні інтеграції
з партнерами в ланцюгу поставок системи управ*
ління товарними ресурсами.

ВИСНОВКИ
З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ У ДАНОМУ

НАПРЯМІ
Запропонована модель є інструментом прогно*

зування росту ефективності від інтеграції матері*
альних та інформаційних потоків для всіх учас*
ників ланцюга поставок та дає можливість підви*
щувати ефективність роботи підприємств роздрі*
бної торгівлі шляхом моделювання та реалізації
різних етапів розвитку їх системи управління лан*
цюгами поставок товарних ресурсів. Перспекти*
вами подальших наукових досліджень у даному
напрямі є моделювання вибору постачальників
товарних ресурсів на основі оптимізації витрат по
формуванню товарних ресурсів і диверсифікації
постачальників з метою розробки раціонального
товарного асортименту.
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ВСТУП
Сільськогосподарський комплекс України в

сучасних умовах є основним чинником, що ви*
значає соціально*економічне становище та
продовольчу безпеку держави. Зважаючи на це
існує об'єктивна необхідність у здійсненні його
регулювання та підтримки з боку держави.
Однак, враховуючи сучасний вкрай важкий
стан української економіки в цілому, перед
державою з особливою актуальністю постає
завдання найбільш ефективного використання
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У статті проаналізовано основні підходи до визначення рівня державної підтримки сільськогосподарського ком0
плексу, які дозволяють оцінювати рівень державного регулювання сільського господарства та ефективність держав0
ної підтримки. Встановлено, що існуючі нині методики оцінки рівня регуляторної політики держави щодо сільсько0
господарського комплексу засновані на тому, що для кожного продукту розраховуються ціни, за якими виробники
сільськогосподарської продукції могли б її продати при повному невтручанні держави. У світовій практиці викорис0
товується ціла низка показників кількісної оцінки рівня державного регулювання сільськогосподарського комплек0
су. Рівень державного впливу знаходить відображення у різниці між фактичними (внутрішніми) цінами і альтерна0
тивними витратами, і значна частина методів оцінки рівня державної підтримки сільського господарства грунтують0
ся на визначенні цієї різниці.

The article analyzes the main approaches to determining the level of state support for the agricultural sector, which
allow you to assess the level of state regulation of agriculture and the effectiveness of government support. It was
established that the present method of estimation of regulatory policy on agricultural complex based on the fact that for
each product calculated prices that agricultural producers could sell it at full state interference. In world practice used
by a number of indicators of quantitative assessment of state regulation of the agricultural sector. The level of state
influence is reflected in the difference between the actual (internal) prices and opportunity costs, and all the conventional
methods of quantitative assessment of state support for agriculture based on the definition of the difference.

Ключові слова: сільськогосподарський комплекс, державна підтримка, регулювання, оцін6
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Key words: agricultural complex, public support, regulation, evaluation, efficiency.

наявних в її розпорядженні фінансових ре*
сурсів за всіма напрямами, у тому числі й щодо
здійснення підтримки та стимулювання сіль*
ськогосподарського комплексу.

В умовах обмеженості ресурсів держав*
ного та місцевих бюджетів для підтримки
сільського господарства держава зацікавле*
на в раціональному та ефективному їх вико*
ристанні з метою максимального досягнен*
ня запланованих результатів. Однак недо*
сконалість механізмів надання державної



8
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2015

фінансової підтримки сільськогосподарсь*
ким товаровиробникам унеможливлює до*
сягнення зазначеної мети в повній мірі. Саме
тому питання оцінки ефективності тих чи
інших механізмів державної підтримки
сільськогосподарського комплексу є особ*
ливо актуальним.

Національна політика в галузі підтримки
сільського господарства повинна бути не про*
сто дієвою з точки зору показників економіч*
ної та соціальної ефективності, але й стимулю*
вати розвиток в Україні сільськогосподарсько*
го комплексу.

Проблеми розвитку державної фінансової
підтримки сільського господарства досліджу*
ються багатьма вітчизняними вченими, зокре*
ма такими, як І.В. Кобута, О.М. Могильний,
Т.М. Осташко, Б.Й. Пасхавер та ін. Проте, на
нашу думку, подальшого дослідження потре*
бують питання оцінки ефективності державної
підтримки сільськогосподарського комплексу
за кордоном, що вимагає проведення комплек*
сного дослідження механізму державної
підтримки сільського господарства України
порівняно з країнами*основними конкурента*
ми України на світовому ринку сільськогоспо*
дарської продукції та визначення пріоритетів
державної регуляторної політики у цій сфері.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — проаналізувати основні ме*

тоди оцінки ефективності державної фінансо*
вої підтримки сільськогосподарського комп*
лексу, дослідити особливості підходів Світової
організації торгівлі та Організації економічно*
го співробітництва і розвитку до визначення
ступеня державної підтримки сільськогоспо*
дарських товаровиробників.

РЕЗУЛЬТАТИ
Для визначення результатів державного

регулювання сільського господарства у сві*
товій практиці використовують показники,
що передбачають співставлення внутрішніх
цін на сільськогосподарську продукцію зі
світовими цінами на аналогічну продукцію.
Даний підхід засновано на тому, що в разі не*
втручання держави у ринковий механізм і
наявності вільної конкуренції однакові ціни
спостерігалися б як на внутрішньому, так і
зовнішніх ринках.

На практиці, внаслідок втручання держави,
здійснення нею відповідної аграрної політики
спостерігається розходження між цінами на
внутрішньому і світовому ринках сільськогос*
подарської продукції. Світові ціни, виражені в

національній валюті, називаються також дові*
дковими цінами. Показники оцінки підтримки
сільського господарства дозволяють порівню*
вати внутрішні й довідкові ціни і визначати
рівень оподатковування або субсидування ви*
робника.

Вважається, що саме світові ціни так чи
інакше є найбільш близькими до рівноважних
цін і відображають альтернативні витрати для
сільськогосподарських виробників і спожи*
вачів. Державне втручання може мати як по*
зитивний (при перевищенні внутрішніх цін
над світовими), і тоді відбувається субсиду*
вання сільськогосподарського комплексу,
так і негативний вплив, коли мова йде про по*
даткообкладання сільського господарства,
тобто негативне відхилення від рівноважних
цін.

У світовій практиці використовується ціла
низка показників кількісної оцінки рівня дер*
жавного регулювання сільського господарства.
Світова організація торгівлі застосовує агре*
гований розмір підтримки (АРП) або (aggregate
measure of support) — AMS, що характеризує
рівень впливу внутрішньої політики на умови
міжнародної торгівлі [4].

Питома AMS розраховується так:

АMSi = (Pi
d  - Pi

r ) *  Qi + Si - Ti (1),
де Pi

d — внутрішня ціна виробника продукції
i;

Pi
r — світова ціна на продукцію i;

Qi — обсяг реалізації продукції i;
Si, Ti — субсидії і податки при виробництві

продукції i, причому, Si включає тільки суб*
сидії, які є мірами "жовтого кошика".

Згідно з прийнятою методикою AMS сумар*
на державна підтримка сільськогосподарських
товаровиробників складається з наступних ча*
стин: підтримка доходу (прямі і непрямі гро*
шові трансферти між державою і виробника*
ми); регулювання цін; підтримка в придбанні
сировинних ресурсів; підтримка маркетингу
продукції; підтримка розвитку інфраструкту*
ри; регіональна підтримка; загальноекономіч*
на підтримка.

Величина AMS може бути як позитивною,
так і негативною. У першому випадку держава
виплачує прямі або приховані субсидії вироб*
никам, тим самим покращуючи їх фінансовий
стан; у другому — виробники виступають в ролі
нетто*податкоплатників або внаслідок реалі*
зації урядових програм їх фінансовий стан по*
гіршується [9].

Однак існують і інші показники, що оціню*
ють рівень державної підтримки.
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Найбільш простим є номінальний коефі*
цієнт захисту (nominal protection coefficient),
що розраховується як співвідношення внут*
рішніх і світових цін.

Якщо NPC > 1, це свідчить про те, що дер*
жава підтримує власного виробника, і чим
більший цей показник, тим більший вплив дер*
жави на ринок конкретного продукту. І навпа*
ки, при NPC < 1 сільське господарство не має
підтримки, що може розцінюватися як непря*
ме оподаткування. Водночас у такому випадку
споживачі отримують непрямі субсидії. При
NPC = 1 має місце нейтральна державна полі*
тика.

Ступінь номінального захисту (nominal
protection rate — NPR) — різниця внутріш*
ньої і світової цін на той або інший продукт
[3].

Однак показники NPC та NPR не врахову*
ють вплив державної політики, яка проводить*
ся на ринку засобів виробництва.

Якщо політика держави впливає на ціни
факторів виробництва, то для оцінки підтрим*
ки застосовується показник EPC (effective
protectioncoefficient) — ефективний коефіцієнт
захисту, що порівнює додані вартості у
внутрішніх і світових цінах, дорівнюючи різниці
між ціною кінцевого продукту і вартістю за*
собів, що використовуються для його вироб*
ництва:

ЕРс=VAd/VAr (2),
де VAd, VAr — додана вартість за внутріш*

ньою і довідковою ціною.
У свою чергу, додані вартості розраховують

за формулою:
VA = Pі - ∑k

(j=1) aijPj (3),
де aij — питомі витрати ресурсу j на одини*

цю випуску i;
Pj — ціна на ресурс j;
Pi — ціна продукту i.
Позитивним вплив держави на сільсько*

господарський комплекс буде при значенні
EPC > 1, оскільки сільськогосподарські то*
варовиробники потенційно отрим ують
більш високу віддачу на вкладені ресурси,
ніж при відсутності державного регулю*
вання. При EPC < 0 аграрні підприємства
втрачають у результаті державного регу*
лювання: в таких умовах аграрні підприє*
мства отримують менш високу віддачу на
вкладені ресурси із*за значного диспари*
тету цін [7].

З метою врахування інформації щодо суб*
сидій та непрямих податків використовують
показники оцінки підтримки виробника і спо*
живача.

Еквівалент субсидій виробнику (producer
subsidy equivalent — PSE) базується на зістав*
ленні внутрішніх і світових цін на сільськогос*
подарську продукцію. Цей показник розробле*
ний в 1973 р. Т. Джозлингом за замовленням
Продовольчої та сільськогосподарської орган*
ізації ООН для комплексної оцінки усіх заходів
з підтримки сільського господарства, в 1982 р.
він був прийнятий як головний інструмент мо*
ніторингу аграрної політики країн*членів цієї
організації [2].

Питома (PSE
i) і процентна (PSE%) оцінки

підтримки виробника розраховуються в такий
спосіб:

PSEi = (Pi
d  - Pi

r ) +( Si - Ti ) (4),
де Pi

d — внутрішня ціна виробника продукції
i;

Pi
r — світова ціна на продукцію i;

Si, Ti — прямі субсидії і податки при вироб*
ництві продукції.

PSE% = PSE/(∑j Pi
d Qi + (S-T))*100% (5),

де Pi
dQi — вартість реалізованої продукції

у внутрішніх цінах.
Еквівалент субсидій виробнику враховує

і прямі, і непрямі субсидії, а також податки
на певний вид продукції. Ефект рівня регу*
ляторної політики сільськогосподарського
комплексу вимірюється, по*перше, через
рівень внутрішньої ціни як такої, і, по*дру*
ге, через субсидії і податки, які віддзерка*
люють прямі дії уряду з перерозподілу при*
бутків [6].

Для оцінки впливу державної політики на
споживача існує показник CSE — (consumer
support estimate) — оцінка підтримки спожива*
ча. Він відображає загальну суму трансфертів,
які отримують споживачі сільськогосподарсь*
кої продукції.

Він розраховується таким чином:

CSE = CSE/(∑i Pi
dQi - TC) (6),

де Pi
dQi — вартість продукції, яка спожи*

вається, у внутрішніх цінах;
ТС — трансферти споживачам від платників

податків.
І останній показник — це TSE (total support

estimate) — загальна оцінка підтримки — по*
казує загальну суму трансфертів, яку отримає
сільське господарство від платників податків та
споживачів у результаті політики підтримки
галузі [5].

Що стосується України, то підтримка
сільськогосподарських товаровиробників
на сьогодні в Україні проводиться відпові*
дно до цільових програм і обсягів їх фінан*
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сування, які щорічно затверджуються Зако*
ном України про Державний бюджет на на*
ступний рік, прийнятих законів України про
непрям у дер жавн у п ідтр им ку та  чер ез
пільгові режими оподаткування сільгоспви*
робників.

Також ефективність державної підтрим*
ки сільськогосподарського комплексу може
визначатися через регресійні моделі, які доз*
воляють визначити вплив наданої підтримки
на результати виробництва у зв'язку з основ*
ними ресурсними факторами. Крім того,
може визначатися вплив підтримки на сукуп*
ну продуктивність факторів виробництва, яка
вимірює відношення між агрегованим вико*
ристанням ресурсів та агрегованим випуском
сільськогосподарської продукції, оскільки
для конкурентоспроможності важливо на*
скільки ефективно перетворюються на про*
дукцію всі ресурси включаючи державну
підтримку, а не кожний ресурс відокремлено
[1].

Інший підхід полягає у врахуванні зас*
тосування програмно*цільового методу
бюджетного фінансування. У більш загаль*
ному вимірі ефективність державної під*
тримки сільського господарства за бюджет*
ними програмами можна визначати через
приріст продуктивності, дохідності, при*
бутковості. Тоді як згідно з Концепцією
застосування програмно*цільового методу
в бюджетному процесі ефективність кожної
бюджетної програми підтримки повинна
базуватися на знаходженні рівня досягнен*
ня запланованих результативних показ*
ників, що зафіксовані у паспорті бюджет*
ної програми:

1) показники затрат, що визначають обся*
ги та структуру ресурсів, які забезпечують
виконання бюджетної програми та характе*
ризують структуру витрат бюджетної про*
грами;

2) показники продукту, що використову*
ються для оцінки досягнення поставлених ці*
лей. Показником продукту є, зокрема, кількість
користувачів товарами (роботами, послугами),
виробленими в процесі виконання бюджетної
програми;

3) показники ефективності, що визнача*
ються як відношення кількості вироблених
товарів (виконаних робіт, наданих послуг)
до їх вартості у грошовому або людському
вимірі (витрати ресурсів на одиницю показ*
ника продукту). Залежно від напрямів ви*
конання бюджетної програми, виокремлю*
ють:

а) витрати ресурсів на одиницю показника
продукту (економність);

б) відношення максимальної кількості ви*
роблених товарів (виконаних робіт, наданих
послуг) до визначеного обсягу фінансових ре*
сурсів (продуктивність);

в) досягнення визначеного результату (ре*
зультативність);

4) показники якості, які є сукупністю вла*
стивостей, що характеризують досягнуті ре*
зультати якості створеного продукту для за*
доволення потреб споживачів відповідно до
призначення та відображають послаблення
негативних чи посилення позитивних тен*
денцій у наданні послуг (товарів, робіт) спо*
живачам за рахунок коштів бюджетної про*
грами [8].

ВИСНОВКИ
Таким чином, із усієї сукупності показ*

ників найбільш прийнятними для оцінки рівня
підтримки сільськогосподарського комплек*
су, вважаємо показники оцінки цінової
підтримки аграрної політики та узагальнюючі
показники оцінки рівня державного регулю*
вання, зокрема такі як: сукупна підтримка
сільського господарства, оцінка сукупної
підтримки виробників, еквівалент субсидій
виробникові; сукупна підтримка споживачів,
номінальний коефіцієнт захисту виробника,
номінальний коефіцієнт підтримки виробника,
номінальний коефіцієнт захисту споживачів
та номінальний коефіцієнт підтримки спожи*
вачів.

Відносним показником є рівень сукупної
підтримки, який характеризується її часткою
у ВВП країни та у ВДВ сільського господарства
у ВВП країни.

 Узагальнено методологічні підходи Орга*
нізації економічного співробітництва і розвит*
ку та Світової організації торгівлі до визначен*
ня рівня державної підтримки сільськогоспо*
дарського комплексу, які дозволяють оцінюва*
ти рівень державного регулювання сільського
господарства та ефективність державної під*
тримки.

Поліпшення стану бюджетної підтримки
сільськогосподарського комплексу безпосе*
редньо пов'язане з реалізацією заходів по
вдосконаленню форм підтримки, механізмів
розподілу та освоєння ресурсів бюджетного
фінансування, продуманої стратегії розвит*
ку сільського господарства. Основними захо*
дами у цьому напрямі є: посилення регулюю*
чої функції держави та законодавче гаранту*
вання ряду принципів для бюджетної під*
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тримки: стійкості; адресності; гарантова*
ності; рівнодоступності; відповідності міжна*
родним зобов'язанням, оскільки формуван*
ня бюджету вітчизняної аграрної галузі
відбувається в руслі єдиної аграрної політи*
ки ЄС.

Необхідне формування комплексної
нормативно*правової бази, передусім ін*
ституційного середовища з метою: стабілі*
зації агропромислового виробництва, за*
безпечення продовольчої безпеки та продо*
вольчого забезпечення населення, захист
вітчизняних товаровиробників на внутріш*
ньому і зовнішньому ринках. Необхідно
розширити законодавче поле щодо держав*
ного регулювання та бюджетної підтримки
сектору та спрямувати державні програми
на перспективу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У зарубіжних країнах розвиток аграрного

ринку є стратегічним пріоритетом державної
влади та забезпечено цілим комплексом стиму*
люючих заходів. Це і податкові пільги, і на*
явність підготовлених майданчиків для будів*
ництва ферм, і гарантії поставок сировини, і
фінансова участь держави, що істотно знижує
ризики довгострокових і капіталомістких про*
ектів.

УДК 338.439.5:321.01(477)

І. О. Гуща,
к. е. н., доцент кафедри економічної теорії,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ВИБІР ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

ЩОДО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО РИНКУ

УКРАЇНИ

I. Gushcha,
PhD, associate professor of economic theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

CHOICE OF PRIORITIES OF STATE AGRARIAN POLICY CONCERNING MARKET OF UKRAINE

Проведено дослідження пріоритетних напрямів державного регулювання аграрного ринку України. Розгляда0
ються такі напрямки, як постановка завдань і визначення заходів державної політики у підвищенні конкурентоспро0
можності продукції сільськогосподарського виробництва, модернізації виробництва, проведення великих іннова0
ційних проектів, забезпечення захисту і підтримки вітчизняних виробників сільгосппродукції за допомогою митно0
тарифного регулювання, виведення на зовнішні ринки за допомогою політики держави, заснованої на збільшенні
кількості вертикально0інтегрованих компаній.

It was carried out the study of agricultural market control priority directions. Such directions as goals statement
and definition of national policy measures in agricultural production competitiveness increase, modernization of
production, completion of large0scale innovation projects, provision of protection and support for agricultural production
national producers by means of custom0tariff control, bringing out to external markets by means of state policy based on
quantity increase of vertically integrated companies.

Ключові слова: державна політика, інноваційні проекти, венчурні фірми, інвестиційна по6
літика, горизонтальні і вертикальна інтеграція.

Key words: state policy, innovation projects, ventures firms, investment policy, horizontal and
vertical integrations.

Останнім часом в Україні почали реалізо*
вувати подібну модель. Однак доки сільсько*
господарській галузі доводиться самостійно
справлятися з існуючими складнощами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Стійке функціонування аграрного ринку, а
отже, і перспектива подальшого його розвит*
ку безпосередньо залежить від активної дер*
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жавної політики, спрямованої на вирішення
конкретних завдань [1].

1. Необхідно підвищити конкурентні по*
зиції виробників сільськогосподарської про*
дукції. Вони повинні визначатися можливістю
виробництва широкого асортименту високо*
технологічної сільгосппродукції, масштабним
застосуванням у виробництві досягнень науко*
во*технічного прогресу та інноваційних розро*
бок внаслідок своєчасної модернізації і під*
тримки стабільно високого рівня оновлення
основних фондів.

На наш погляд, цей напрям потребує від
держави низку конкретних заходів:

— розвиток єдиної державної інформацій*
ної системи, яка б збирала, оперативно оброб*
ляла, накопичувала дані щодо всіх технічних і
технологічних досягнень у сфері агропромис*
лового виробництва, отриманих у науково*дос*
лідних і дослідно*конструкторських організа*
ціях, а також надавала б цю інформацію у вста*
новленому порядку;

— здійснення на пільгових умовах передачі
результатів НДДКО, щодо фінансування дер*
жавним бюджетом патентів або ноу*хау сіль*
ськогосподарським підприємствам;

— розвиток системи державних органі*
зацій, що здійснюють купівлю необхідного для
сільськогосподарського виробництва сучасно*
го устаткування і нової техніки (виробниками
яких були б і вітчизняні і іноземні організації і
компанії) з подальшим її наданням вітчизняним
виробникам сільгосппродукції, наприклад, на
основі лізингу;

— збільшення бюджетного фінансування
фундаментальних наукових та інноваційних
розробок в галузі сільськогосподарського ви*
робництва, результати яких здатні забезпечи*
ти зростання виробництва високотехнологіч*
ної сільгосппродукції;

— розвиток системи фінансового забез*
печення проведення науково*технічних
інноваційних робіт, включаючи розвиток ре*
гіональних і місцевих інноваційних банків,
створення спеціальних фондів (венчурних
фондів), що функціонують у всіх суб'єктах
країни, забезпечення реальних можливостей
для отримання державних гарантій сільсько*
господарськими підприємствами (наприклад,
при отриманні ними довгострокових кредитів
для реалізації інноваційних робіт), забезпе*
чення ефективної роботи системи страхуван*
ня;

— розробка і прийняття науково*технічних
програм, спрямованих на інноваційний шлях
розвитку сільського господарства країни;

— розвиток спеціальних навчальних за*
кладів, до функцій яких входила б кадрова полі*
тика;

— розвиток венчурних та інжинірингових
фірм.

Слід зазначити і те, що необхідно, з нашої
точки зору, здійснювати розвиток власної на*
ціональної інноваційної системи в країні.

Основними напрямами державної політи*
ки в галузі розвитку національної інновацій*
ної системи може стати створення сприятли*
вого економічного та правового середовища
для учасників інноваційної діяльності, включ*
но із захистом прав інтелектуальної влас*
ності; формування інфраструктури інновац*
ійної системи для підтримки розвитку різних
форм інноваційно*технологічного підприєм*
ництва, в тому числі малих інноваційних
підприємств, вдосконалення системи держав*
ної підтримки комерціалізації результатів
інтелектуальної діяльності, підготовки ви*
робництва і виходу на ринок інноваційної
продукції (послуг), включаючи підготовку і
перепідготовку кадрів для інноваційної
діяльності [2].

Поряд з венчурними фондами для підтрим*
ки інноваційно*активних аграрних підприємств
в Україні повинна розвиватися система спеці*
альних фондів (за участю держави та бізнесу)
з метою створення і підтримки підприємств, що
займаються виробництвом і реалізацією сіль*
ськогосподарської продукції; підтримки
підприємств (в першу чергу малих), що здійсню*
ють самостійно науково*технологічну роботу
і виконують просування нових технологій (про*
дукції) в масове виробництво.

Сьогодні дуже важливо забезпечити парт*
нерство науки, освіти та бізнесу. Одним з ос*
новних механізмів такого партнерства мо*
жуть бути спільні дослідницькі центри і про*
блемні лабораторії, які повинні бути націлені
на вирішення конкретних завдань в сільсько*
му господарстві. Така система дослідницьких
центрів і проблемних лабораторій, націлена
на вирішення абсолютно конкретних завдань,
може бути цілком ефективною, забезпечую*
чи тісну взаємодію університетів, інститутів,
приватного бізнесу та державних наукових
організацій.

Необхідні ефективні механізми спільного
фінансування бізнеса і держави проблемних
лабораторій і дослідницьких центрів, що пра*
цюють на ключових напрямках технологічно*
го розвитку. Слід розширити можливості при*
ватного фінансування діяльності центрів та
лабораторій з використанням коштів, що виді*
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ляються в рамках прийнятих регіональних ці*
льових програм.

Потрібні податкові преференції для учас*
ників інноваційного ланцюжка, а також такі
підходи в податковій політиці, які б стимулю*
вали інноваційну діяльність (наприклад, повне
або часткове звільнення від сплати до бюдже*
ту податку на майно, податку на додану вар*
тість).

2. Для модернізації виробництва, проведен*
ня великих інноваційних проектів, розширен*
ня та розвитку виробничих потужностей
сільськогосподарського виробництва потрібні
величезні фінансові ресурси, яких у більшості
сільгосппідприємств немає. У зв'язку з цим дер*
жава повинна, на наш погляд, забезпечити умо*
ви вливання інвестицій і фінансових коштів у
сільське господарство. Для цього, в першу чер*
гу, слід забезпечити:

— можливість отримання підприємствами
дешевих і довгострокових кредитів під модер*
нізацію (оновлення) виробництва;

— формування інвестиційних фондів (най*
краще створення регіональних інвестиційних
фондів) на підтримку і розвиток аграрних під*
приємств;

— використання політики прискореної
амортизації, податкового кредитування.

Таким чином, від держави потрібно без*
посереднє фінансове співробітництво з при*
ватним сектором, оскільки навіть найбільші
українські компанії, на кілька порядків посту*
паються світовим лідерам за потужностями і
нормою прибутку, не в змозі самостійно зна*
ходити необхідні для цього кошти і впоратися
з інвестиційними ризиками.

3. Необхідно, на нашу думку, прийняти
рішення щодо забезпечення захисту і під*
тримки вітчизняних виробників сільгосппро*
дукції допомогою митно*тарифного регулю*
вання більш активній протидії дискримінац*
ійних заходів щодо українських експортерів.

У цьому напрямку держава повинна:
— використовувати підтримку експор*

терів сільгосппродукції, наприклад, за раху*
нок застосування пільгового кредитування
та страхування (гарантування) експортних
кредитів можна забезпечити формування
спеціальної посередницькі збутової мережі,
яка забезпечувала б інформаційну, марке*
тингову підтримку і просування сільгоспп*
родукції;

— за рахунок дипломатичних відносин
сприятиме усуненню бар'єрів, що заважають
виходу вітчизняних сільськогосподарських ви*
робників на світові ринки, а також просуван*

ню на зовнішні ринки вітчизняної сільгосппро*
дукції за рахунок державних гарантій, забез*
печення тощо.

Для більш успішної діяльності на зов*
нішніх ринках навіть найбільшим аграрним
підприємствам доцільно активізувати проце*
си горизонтальної та вертикальної інтеграції
як в Україні, так і за кордоном з метою фор*
мування більш потужних корпоративних
структур [3].

Необхідно збільшити кількість і потужності
вертикально*інтегрованих структур у даній
сфері економіки. Це також повинно підвищи*
ти і міцність зв'язків усередині ринку між його
елементами.

Тому з метою формування великих корпо*
рацій на аграрному ринку, які змогли б зайня*
ти провідні позиції на світовому ринку гото*
вої продукції, необхідна реалізація низки за*
ходів:

— надання підприємствам на початковому
етапі освіти вертикально*інтегрованих струк*
тур конкретних пільг, таких як пільгове креди*
тування, звільнення від митних платежів;

— створення за участю держави курсів
(освітніх тренінгів) з метою підготовки (а та*
кож підвищення рівня кваліфікації) менеджерів
середнього і вищого рівня, особливо зі знанням
специфіки сільськогосподарського виробниц*
тва;

— формування агрокорпорації, контроль*
ний пакет якої знаходився б у держави, з по*
дальшою концентрацією навколо неї (за раху*
нок придбання акцій інших компаній, відкрит*
тя нових виробництв) підприємств, що дозво*
ляють здійснювати весь виробничий процес (ви*
робництво — переробка — збут сільськогоспо*
дарської сировини).

Ми поділяємо думку В.Г. Наймушева, що
ефективне функціонування інтегрованих кор*
поративних структур вимагає активної участі
держави у виробленні законодавчих основ,
норм і стандартів корпоративної поведінки. На
думку автора, необхідно ввести діяльність кор*
порацій в українське правове поле, законодав*
чо знизити провідну роль крупних корпорацій
в сучасній економіці, конкретизувати умови та
порядок взаємодії холдингових і дочірніх ком*
паній між собою, а також виробити правові
основи ділового співробітництва з державни*
ми структурами. Крім того, доцільно розшири*
ти все ще обмежені рамки участі аграрних
підприємств в інших сучасних формах співпраці
та взаємодії з провідними іноземними компа*
ніями: виробниче і науково*технічне співробі*
тництво на коопераційній основі, установа
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спільних підприємств, стратегічних альянсів,
патентно*ліцензійний обмін тощо.

4. Структурні перетворення також важливі
для аграрного рину України. Вони повинні бути
зведені, наприклад, до збільшення кількості
вертикально*інтегрованих компаній на еко*
номічній арені аграрного ринку з високорозви*
неним технологічним доопрацюванням.

Виходячи з вищезазначеного, органи дер*
жавної влади повинні визначити курс необхід*
них структурних перетворень.

Основною метою, на наш погляд, має стати
сприяння випереджаючому розвитку вироб*
ництва та експорту готової сільгосппродукції.
У зв'язку з цим, при здійсненні структурних
змін є доцільним взяти за основу такі принци*
пи, як:

— державна підтримка, що надається на за*
садах спільного фінансування або в інших фор*
мах, що передбачають відповідальність бізне*
су за реалізацію проектів, що підтримуються;

— підтримка підприємств і фірм, здатних за*
безпечити конкурентоспроможність країни
(причому до частини виробництва і реалізації
сільгосппродукції).

Структурна політика повинна включати в
себе обгрунтування та вибір пріоритетних на*
прямів розвитку як самої економіки, так і ок*
ремих галузей, а також співвідношення цих га*
лузей між собою. Тому важливо зазначити, які
структурні зміни необхідно провести в сіль*
ськогосподарському виробництві, щоб забез*
печити стійке поступове зростання її основних
показників [4].

ВИСНОВКИ
Сформована на аграрному ринку ситуація

вимагає від держави активних дій — логічно
продуманої структурної політики. Визначен*
ня напрямів структурних перетворень у
сільськогосподарському виробництві має ба*
зуватися на врахуванні можливостей розвит*
ку сільгосппідприємств; стратегічних завдан*
нях, що стоять перед економікою країни, в
тому числі перед галузями виробництва; за*
безпеченні підтримки і зростання конкурен*
тоспроможності вітчизняних товаровироб*
ників сільгосппродукції.

Найважливішими напрямами державного
стратегічного впливу на виробництво сільсько*
господарської продукції повинні стати проду*
мані та скоординовані з представниками агро*
промислового бізнесу дії структурного харак*
теру. Вони повинні нести в собі вирішення за*
дач щодо випуску комплексом необхідного об*
сягу, асортименту, якості сільгосппродукції

для задоволення сукупної потреби як вітчиз*
няного споживача, так і споживачів на зов*
нішніх ринках [5].

Однак структура, яка зараз склалася в аграр*
ному секторі економіки не відповідає сьо*
годнішнім умовам розвитку країни і еко*
номічній ситуації. Даний висновок підтверджує
зовнішньоекономічна ситуація:

— по*перше, показник імпорту сільгоспп*
родукції не зменшується (причому збільшення
вартості експорту в останні роки пов'язано із
зростанням цін, а не зі збільшенням вивезення
продукції);

— по*друге, збільшення імпорту сільгосп*
продукції відбувається внаслідок підвищення
попиту на неї з боку населення країни і недо*
статнього запасу сировини.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кілька останніх десятиліть увага світової

наукової спільноти зосереджена на проблемах
обмеженості природних ресурсів, їх виснаже*
ності, збереження й раціонального розподілу.
Під впливом світових тенденцій у галузі при*
родокористування у новому форматі постають
питання збереження національних ресурсів.

В аграрному секторі особливу небезпеку
людству несе надексплуатація відновлювальних
природних багатств (грунтів, природних угідь)
шляхом механічного, хімічного впливу. Подо*
лання або хоча б часткове зменшення негатив*
ної дії антропогенних чинників лежать в основі
теорії сталого розвитку. Наукова й прикладна
цінність й одночасно відмінність цієї теорії по*
лягають в унікальному поєднанні і тісному зв'яз*
ку інтересів суспільства й природи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Тематика сталого розвитку на глобально*
му рівні — дуже популярна, окремі її аспекти
розглядаються на засіданнях міжнародних
організацій, у тому числі Організації об'єдна*
них націй (ООН), Ради Європи (РЄ), Організації
об'єднаних націй з питань освіти, науки і куль*
тури (ЮНЕСКО), Всесвітнього фонду приро*
ди, Глобального екологічного фонду та безлічі
інших. У міжнародній економіці важливими
у цьому напрямі є напрацювання Р. Кейтса,
Ґ. Дейлі, А. Лейзеровича, Т. Перріса, Л. Хенса.
Вітчизняна наука розкриває основоположні
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ідеї теорії сталого розвитку через праці П. Саб*
лука, П. Кропивка, М. Пугачова, О. Булав*
ки, В. Трегобчука, Л. Мельника. Багатьма ук*
раїнськими вченими, зокрема З. Герасимчуком,
М. Голубцем, М. Маліком, М. Хвесиком, ста*
лий розвиток вивчається в контексті розробки
довгострокових регіональних стратегій. Про*
те кожна галузь господарства має свої особ*
ливості і критерії сталого розвитку, особливо,
що стосується екологічних і соціальних впливів
на безпеку і рівень життєдіяльності соціуму.

Деякі результати наукових досліджень ав*
тора з економіки кормовиробництва перекону*
ють у невідкладності зміни сучасних орієнтирів
розвитку галузі [1—2]. Напрям сталого розвит*
ку для кормовиробництва в Україні є найбільш
стратегічним з точки зору створення і збере*
ження внутрішніх ресурсних резервів та реалі*
зації потенційних зовнішньоторговельних
можливостей галузі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сутності теорії

сталого розвитку в цілому, передумов і особ*
ливостей використання її принципових поло*
жень у кормовиробництві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Посилаючись на матеріали Конференції ООН

з навколишнього середовища і розвитку (1992 р.),
сталий розвиток — це такий, що задовольняє
потреби сучасності, не ставлячи під загрозу
здатність наступних поколінь задовольняти свої
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власні потреби. Публічні витоки теорії сягають
70*х років ХХ століття, коли вперше було прове*
дено конференцію ООН з навколишнього сере*
довища і визнано екологічні проблеми як гло*
бальні й такі, що вимагають нагального вирішен*
ня. В Україні проблеми сталого розвитку актуа*
лізувалися в постіндустріальний період розвит*
ку національної економіки, що частково пояснює
скупий і поверхневий характер наукового дороб*
ку та недосконалість внутрішнього інституційно*
го забезпечення у цьому напрямі.

Поглиблення соціально*економічних про*
блем в аграрному секторі України, зокрема
сільське безробіття, бідність, міграція працез*
датного населення, занепад стратегічних галу*
зей та безліч інших зумовило концентрацію
уваги на першочергових заходах з відтворення
аграрного виробництва будь*якими засобами,
насамперед шляхом інтенсифікації сільського
господарства, нераціональної структурної
трансформації тощо. Питання екологічного
характеру відійшли на другий план.

Для вітчизняного аграрного сектору, особли*
во галузі кормовиробництва, формування сталої
моделі економічного розвитку має особливе зна*
чення. На сучасному етапі домінантою розвитку
кормовиробництва в Україні виступає ресурсно*
витратний спосіб господарювання, що реалі*
зується через високозатратне виробництво про*
дукції, нераціональні способи формування й ви*
користання кормових ресурсів, низьку продук*
тивність засобів виробництва тощо. В кінцевому
підсумку вітчизняна продукція тваринництва
зникає з ринкового середовища країни взагалі,
відповідні сегменти замінюються імпортними то*
варами, підприємства банкрутують або ліквідо*
вуються. Свідченням останнього є той факт, що
чисельність сільськогосподарських підприємств,
які займалися відгодівлею ВРХ, станом на 1 січня
2014 року становила 3500 од. — це на 1152
підприємства або 25 % менше відповідного показ*
ника 2010 року.

Варто зауважити, що продукція кормо*
виробництва в Україні взагалі не виступає
об'єктом ринку, доказом чого є:

— відсутність стійкого попиту на продук*
цію кормовиробництва через постійне скоро*
чення поголів'я ВРХ, неплатоспроможність по*
купців, експортну ізоляцію виробників кормів,
неконкурентоспроможність тощо;

— відсутність внутрішньої конкуренції між
виробниками кормів, а також конкурентного
середовища в даній галузі у цілому;

— дезінтеграція в галузях тваринництва й
кормовиробництва, що породжує дисбаланс
між потребою в кормах і їх пропозицією, по*

рушення пропорцій між поголів'ям і кормови*
ми ресурсами.

Очевидні й глибинні ознаки галузевої кри*
зи, світовий досвід і помилки радянської епохи
господарювання переконують в неможливості
сьогодні досягти зростання рівня виробництва
й споживання без урахуванням екологічних
імперативів розвитку, охорони навколишнього
середовища, економії земельних та інших при*
родних ресурсів тощо. Шляхом екологізації
кормовиробництва можна перейти від примітив*
них нині заходів щодо кількісного збільшення
економічних результатів до якісних і докорін*
них змін, що призведуть до поліпшення добро*
буту населення, насамперед сільського.

Необхідність переходу кормовиробництва на
якісно новий рівень розвитку підсилюється тим
фактом, що галузь опосередковано через тварин*
ництво призначена задовольняти першочергові
нужди людини у продуктах харчування і вплива*
ти на її здоров'я й безпеку життєдіяльності. Ви*
ходячи з цього, сталим можна назвати такий роз*
виток кормовиробництва, що забезпечує стійкий
баланс між виробничим потенціалом галузі й по*
требами тваринництва, гарантує дотримання еко*
номічно обгрунтованих, соціально спрямованих
і екологічно безпечних кількісних і якісних пара*
метрів виробництва й заготівлі кормів.

Потрібно відзначити, що екологічний зміст
у контексті розвитку кормовиробництва існує
об'єктивно з огляду на біологічно цінні влас*
тивості кормових культур. Загальновідомим є
особливе значення зернобобових культур, що
використовуються в кормових цілях, і бобових
трав (однорічних й багаторічних) у біологічно*
му землеробстві. Наукові дослідження в агро*
номії засвідчують, що використання бобових
культур у якості попередників в посівах пше*
ниці, кукурудзи, ячменю сприяє збільшенню
урожайності останніх на 30—40 %.

Посіви багаторічних й однорічних кормо*
вих трав сприяють підвищенню продуктивності
природних угідь. Шляхом осушення перезво*
ложених земель і боліт, знищення чагарників,
вапнування кислих грунтів та інших технологі*
чних операцій для посіву трав поліпшується
стан занедбаних лук і пасовищ. На думку про*
фесора І. Шувара, розвиток та ефективне фун*
кціонування систем землеробства вимагає мак*
симального наближення сіяних агроценозів до
природних [3]. Сьогодні стан природних і сія*
них кормових угідь в Україні з еколого*еконо*
мічної точки зору, поправу, можна вважати
критичним. Більшість природних пасовищ
вкрита чагарниками, купинами, потопає в бо*
лотах, чим пояснюється низька їх продук*
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тивність. За період з 1990 по 2013 роки зібрані
площі сіножатей і культурних пасовищ на сіно
скоротилися в Україні відповідно на 43 і 53 %;
сіножатей і культурних пасовищ на силос, сі*
наж і зелений корм — відповідно у 49 та 9 разів.

Грунтозахисна роль кормових культур прояв*
ляється через їх довгорічний біологічний потен*
ціал, що сприяє зниженню технічного й техноло*
гічного навантаження на грунти. Бобові культури
є природними продуцентами азотних добрив, що,
крім біологічного значення, зумовлює зниження
собівартості вирощування сільськогосподарських
культур — наступників у сівозміні. Провідні вчені
Інституту кормів та сільського господарства По*
ділля НААН встановили, що після трирічного ви*
користання травостою люцерни вміст гумусу в
орному шарі збільшується на 17 %, вміст Р2О5 —
на 11 %, кислотність зменшується на 15 % [4, с. 67].
Академік НААН України А. Бабич, що вже кілька
десятиліть присвятив дослідженням в галузі кор*
мовиробництва вважає, що сівозміни із зернови*

ми бобовими культурами, зокрема з соєю, є кла*
сичними для відтворення родючості грунтів, підви*
щення їньої продуктивності, нарощування продо*
вольчих ресурсів та поліпшення екологічної без*
пеки [5, с. 35].

Попри паритетність складових сталого роз*
витку кормовиробництва (економічної, соці*
альної та екологічної), їхню інтегрованість і
тісну залежність, в основі формування сталої
моделі лежить стійка економічна система з ха*
рактерними їй властивостями й закономірнос*
тями. Без налагодженої економічної бази не*
можливими є заходи щодо реалізації будь*яких
соціальних програм, вдосконалення екологіч*
них параметрів. Саме економічна система
об'єднує суспільно*економічні відносини, в ре*
зультаті яких активується соціальна й екологі*
чна системи. Матеріальна субстанція формує
засоби досягнення соціальних благ, створює
можливості для трансформації суспільної дум*
ки в напрямах не лише матеріального добробу*

Рис. 1. Структура концепту сталого розвитку кормовиробництва в Україні

   

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЦІАЛЬНИЙ БЛОК 

• підвищення заробітної плати і 
забезпечення соціальних гарантій 
працівникам галузі кормо- 
виробництва; 

• надання гарантій щодо можливості 
доступу й вільного вибору продукції 
тваринництва, виробленої за 
екостандартами; 

• створення безпечних для життя й 
здоров’я умов для життя громадян, 
особливо сільського населення, 
шляхом обмеженого використання 
небезпечних хімічних сполук, 
технічних засобів та технологічних 
прийомів в агрономії 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ БЛОК 

• організація науково обгрунтованих 
сівозмін сільськогосподарських 
культур в цілому й кормових 
зокрема; 

• підвищення екологічних критеріїв 
якості кормів шляхом розробки 
системи аналітичних заходів щодо 
визначення, обмеження й контролю 
вмісту шкідливих речовин у кормах; 

• проведення агротехнічних заходів, 
що сповільнюють виснаження 
грунтів у процесі вирощування 
культур, що мають кормове 
призначення 

ЕКОНОМІЧНИЙ БЛОК 
• збільшення обсягів виробництва кормів; 
• підвищення врожайності кормових культур; 
• технічна й технологічна модернізація кормовиробництв; 
• впровадження інновацій у процеси виробництва – заготівлі – використання кормів; 
• провадження ефективної сортової політики; 
• формування ринку кормів і розвиток ринкової інфраструктури; 
• вдосконалення галузевої структури кормовиробництва, розвиток переробних потужностей і 

заготівельних пунктів для забезпечення дрібних тваринницьких ферм кормами належної 
якості; 

• зміна експортної спеціалізації у кормовиробництві з сировинного напряму на переробний 
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ту, але безпечного функціонування. За роки
ринкових трансформацій в аграрному секторі
кормовиробництво втратило економічну ос*
новну свого функціонування як галузі — сис*
темність, у зв'язку з чим опинилося в стані гли*
бокої галузевої кризи. Серед основних ознак
важкого економічного стану кормовиробниц*
тва в першу чергу варто виділити такі:

— скорочення посівних площ і валового
збору кормових культур, а також зернофураж*
них і зернобобових, що використовуються в
кормових цілях;

— скорочення комбікормового виробництва,
банкрутство цілої низки комбікормових заводів;

— технологічний занепад виробництва кормо*
вих культур, що спровокував зниження їх урожай*
ності, виходу кормів з одиниці посівної площі,
вмісту протеїну, вітамінів та мікроелементів;

— моральний і фізичний знос агротехніки,
заготівельного обладнання, устаткування ком*
бікормового виробництва, купівельна неспро*
можність підприємств щодо оновлення й мо*
дернізації свого технічного стану;

— дезінтеграція кормовиробництва й тва*
ринництва, порушення виробничих пропорцій
між поголів'ям і кормовими ресурсами, що зу*
мовлює дефіцит одних кормів, або надлишок
інших, дисбаланс у раціонах годівлі сільсько*
господарських тварин, заміну необхідних висо*
копоживних кормових компонентів наявними;

— збитковість кормовиробництва й тварин*
ництва, висока собівартість кормових ресурсів і
кормомісткість тваринницької продукції, трудо*
й фондомісткість вирощування кормових культур;

— активний експорт фуражного зерна й на*
сіння зернобобових культур та імпорт готових
комбінованих кормів, зокрема соєвого шроту
й макухи, біологічно*активних домішок.

Виходячи з вищевикладеного, наведена
структура формування концепту сталого розвит*
ку кормовиробництва в Україні, визначено базові
економічні параметри, яких потрібно досягти у
першу чергу, сформовано похідні соціальні й еко*
логічні фактори досягнення комплексного со*
ціально*економічного ефекту (рис. 1).

ВИСНОВКИ
Досягнення вищеперелічених параметрів

сталого розвитку кормовиробництва в кінцево*
му результаті покликане позитивно впливати на
рівень і умови життя людини. Розвиток кормо*
виробництва на сталих засадах має особливе
значення для відродження сільських територій,
відновлення їхніх екосистем, розбудови соціаль*
ної інфраструктури на селі. Для фундаменталь*
ного утвердження екологічних й ресурсозбері*

гаючих орієнтирів кормовиробництва у макро*
економічних масштабах необхідним є їх вклю*
чення до системи державної стратегії сталого
розвитку сільських територій. Найбільш склад*
ний і суперечливий характер має процес взає*
моузгодження економічних цілей і засобів їх до*
сягнення суб'єктами господарювання та соц*
іальних і екологічних інтересів сільського насе*
лення. В основі досягнення еколого*економіч*
ного балансу у розвитку галузі лежить механізм
інституційного забезпечення, що здатен забез*
печити належні економічні, правові, політичні,
соціально*культурні умови й правила побудови
сталої системи кормовиробництва в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Забезпечення ефективного функціонуван*
ня ринку агропродовольчої продукції та його
суб'єктів є запорукою забезпечення продо*
вольчої безпеки держави та збереження сіль*
ськогосподарських галузей як повноцінних
складових формування експортного потенціа*
лу національної економіки. В контексті дотри*
мання умов економічної безпеки держави та її
продовольчої складової, найбільшої актуаль*
ності набуває комплекс проблем, пов'язаний з
функціонуванням суб'єктів внутрішнього рин*
ку, зокрема, та забезпеченням ефективності
функціонування вітчизняного ринку агропро*
довольчої продукції, в цілому. Останньому пе*
решкоджає недосконалість маркетингової
інфраструктури ринку агропродовольчої про*
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Маркетинг є інструментом, який забезпечує стійкі переваги підприємства в умовах жорсткої конкуренції та мож0
ливість адекватного реагування аграрних формувань на мінливість зовнішнього середовища.

Стаття присвячена розгляду існуючої системи маркетингу, концептуальних засад його розвитку в агропродо0
вольчій сфері. Автор аналізує ринкові інструменти маркетингу, визначає роль держави в реалізації сільськогоспо0
дарської продукції. Виділені напрями державного регулювання, що дозволять забезпечити єдиний механізм форму0
вання і виробництво конкурентоздатної продукції, охопити всі рівні управління і передбачити концентрацію фінан0
сових, матеріальних, трудових ресурсів та систему організованого збуту продукції. Визначено завдання організації
маркетингової діяльності в аграрному секторі економіки, умови успішного функціонування системи маркетингу,
рівні управління маркетингом та етапи формуванні маркетингових служб на підприємствах. Акцентовано увагу на
розробці системи маркетингового управління, яка охоплює основні рівні виробництва та реалізації сільськогоспо0
дарської продукції, забезпечуючи взаємозв'язок територіального та галузевого принципів функціонування її ринку.

Marketing is a tool that provides the benefits of sustainable enterprises in a competitive environment and the ability
to respond appropriately to agrarian formations on the variability of the environment.

The article examines the existing marketing system, the conceptual framework of its development in agri0food sector.
The author analyzes the market marketing tools, defines the role of the state in the sale of agricultural products. Selected
areas of state regulation that will provide a single mechanism of formation and production of competitive products
cover all levels of management and expected concentration of financial, material, labor and organized marketing system.
Defined task of marketing activities in the agricultural sector, the conditions for successful functioning of marketing,
marketing management levels and stages of formation of marketing services to businesses. Attention is focused on
developing the marketing management, which covers basic levels of production and marketing of agricultural products,
ensuring territorial and sectoral relationship of the functioning of the market.

Ключові слова: маркетинг, інструменти маркетингу, концепції, агропродовольча сфера, мар6
кетингова служба.
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дукції, нерозвиненість систем маркетингу
аграрних підприємств, негармонійний характер
відносин учасників ринку.

В умовах, що склалися, об'єктивно необхі*
дним є розробка науково обгрунтованих мето*
дологічних засад функціонування ринку агро*
продовольчої продукції з врахуванням марке*
тингового інструментарію регулювання госпо*
дарської діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано розв'язання даної пробле*
ми і на які спирається автор, виділення не ви*
рішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття. Питан*
ня з формування і функціонування системи
маркетингу аграрних підприємницьких струк*
тур розглянуті в роботах Кужеля В.В., Махму*
дова Х. З., Гришова В.В., Щербатої М.Ю., Гри*
шової І.Ю., Шабатури Т.С., Мельник Ю.М., Не*
годенко В.С., Т.О. Мороз та інших [1—8].
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Не зважаючи на велику різноманітність
праць, присвячених проблемам маркетингу, до*
статньо обмеженими є аналіз концептуальних
засад розвитку маркетингу в агропродовольчій
сфері. Очевидною є потреба розробки науко*
во обгрунтованих заходів регулювання ринку
агропродовольчої продукції з врахуванням
маркетингового інструментарію господарської
діяльності, які сприяють ефективному управл*
інню агробізнесом, правильному плануванню
організації та дієвому контролю, враховуючи
особливості функціонування аграрного ринку.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мето статті є аналіз існуючої системи мар*

кетингу, концептуальних засад його розвитку
в агропродовольчій сфері, ринкових інстру*
ментів та ролі держави в реалізації сільськогос*
подарської продукції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Система сільськогосподарського маркетин*
гу включає різні потоки продукції (канали мар*
кетингу), безліч посередників (підприємства в
системі маркетингу) та різноманітні форми
ділової активності (функції маркетингу). Усе*
редині системи приймається величезна кіль*
кість рішень, що впливають на якість, асорти*
мент і вартість продукції.

Система сільськогосподарського маркетин*
гу включає два основні види діяльності. Один з
них пов'язаний з фізичним переміщенням, збе*
ріганням, переробкою і передачею сировини і
готової продукції в міру їх просування від ви*
робника до споживача. Другий — з процесами
обміну і ціноутворення в ринковій системі.

Оскільки жоден продукт не повинен прово*
дитися, якщо на нього немає попиту на ринку,
маркетинг починається з виробництва продукції
на підприємстві. Все більше традиційних
функцій маркетингу виконують виробники
сільськогосподарської продукції. У той же час
маркетингові фірми включаються в діяльність з
виробництва сільськогосподарської продукції.

У даний час виділяють ряд концепцій мар*
кетингу.

Виробнича концепція основний акцент ро*
бить на вдосконалення технології виробницт*
ва. Головне — зробити, а збути товар в умовах
відсутності аналогічних товарів на ринку —
справа нескладна. Дана концепція дає мож*
ливість знизити собівартість продукту, за ра*
хунок використання більш продуктивної тех*

ніки і більше високопродуктивних сортів сіль*
ськогосподарських культур і порід тварин. Про
споживача не думають, ринок не досліджуєть*
ся, головне — справити дешевий товар із задо*
вільними споживчими властивостями.

Нинішній складний фінансово*економічний
стан більше половини сільгосппідприємств по*
ряд з такими причинами, як низький рівень про*
дуктивності і пов'язані з цим високі витрати ви*
робництва, які не покриваються виручкою від
реалізації державі і ринкового збуту продукції,
нееквівалентність міжгалузевого товарообміну
і непаритет ціноутворення на сільгосппродукцію
і ресурси промислового походження, неадек*
ватність ціноутворення витратам виробництва,
інертність та неефективність діючої системи гос*
подарського управління та ін. багато в чому обу*
мовлено і домінуючим становищем виробничої
концепції маркетингу в Україні [1, с. 19].

Концепція вдосконалення товарів концен*
трує увагу на тому, що споживач завжди спри*
ятливо поставиться до товару, якщо він гарної
якості і має помірну ціну.

Дана концепція є найбільш прийнятною для
підприємств переробних галузей АПК, бо за*
звичай має місце у відношенні вузької групи то*
варів, до якості яких споживач висуває особ*
ливі вимоги.

Діяльність, заснована на збутовій концепції,
починається з наявного в розпорядженні
підприємства товару. При цьому головним зав*
данням є досягнення обсягу продажу, необхі*
дного для отримання прибутку за рахунок
різних заходів щодо стимулювання збуту. За*
звичай підприємства, які дотримуються збуто*
вої концепції, реалізують товари в умовах де*
фіциту або монополії на ринку.

Як відомо, в Україні до цього часу головну
роль в реалізації сільськогосподарської про*
дукції відіграє державна система заготівель,
представлена різними відомствами. Продаж ко*
мерційним посередницьким структурам сільсько*
господарської продукції не отримала широкого
розповсюдження з ряду причин. По*перше, зер*
но, м'ясо та молоко оголошені стратегічними для
держави продуктами і, для забезпечення продо*
вольчої безпеки країни, повинні, в основному,
реалізовуватися сільгосппідприємствами для
державних потреб. По*друге, продукція, яка
може бути вільно реалізована через ринкові
структури (картопля, овочі та молоко з особис*
тих та фермерських господарств) є витратоєм*
кою, об'ємною і швидкопсувною, і тому її реалі*
зація не може приносити високих доходів. До
того ж ці види продукції вимагають додаткової
переробки, великих витрат на перевезення та ін.
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Така політика держави призводить до того,
що виробники сільгосппродукції мало цікав*
ляться запитами споживачів та їх вимогами до
якості і зовнішньому вигляду продукції, тому
питаннями заготівлі, переробки реалізації,
включаючи сортування, упакування і т.д., зай*
маються інші. Від керівників і фахівців не по*
трібна наявність комерційних здібностей.

Традиційна маркетингова концепція орієн*
тована на кінцевого споживача починається з
виявлення реальних і потенційних покупців і їх
потреб. У рамках даної концепції підприєм*
ство*виробник продукту має виробляти тільки
той продукт, який споживач готовий придба*
ти. Не допускається виробництво продукту, на
який відсутній попит. Це дозволяє уникнути
роботи підприємства на склад і знизити витра*
ти по просуванню продукту на ринок, що в
підсумку позитивно позначиться на підсумки
фінансово*господарської діяльності [2, с. 28].
Дана концепція є перспективною для підпри*
ємств АПК і вимагає зміни політики держави
щодо економіки країни і АПК, зокрема.

Концепція соціально*етичного маркетингу
ставить в основу не тільки інтереси споживачів, а
й інтереси суспільства в цілому. Дана концепція
передбачає не тільки випуск високоякісної про*
дукції, що користується попитом, а й використан*
ня сучасного екологічно чистого виробництва, а
також організацію соціально*культурної інфра*
структури в рамках даного підприємства [3, с. 78].
Вона може використовуватися різними підприє*
мствами АПК та її впровадження має стати го*
ловним завданням і метою підприємства. Впро*
вадження даної концепції дозволить підприєм*
ству не лише виробляти конкурентоспроможну
продукцію, а й залучати кращі кадри для роботи
в управлінні та на виробництві.

Таким чином, аналіз існуючої системи мар*
кетингу показує, що відсутність у сфері АПК
основного ринкового інструмента маркетингу,
поряд з іншими факторами, привів до значного
зниження виробництва та реалізації основних
видів сільськогосподарської продукції.

На підприємствах АПК України необхідно
впроваджувати, поряд з виробничою та інші кон*
цепції маркетингу. На першому етапі доцільно
поряд з виробничою концепцією використовува*
ти товарну і збутову. Відокремлене впроваджен*
ня товарної концепції не дасть належного ефек*
ту без технічного переозброєння сільськогоспо*
дарського виробництва, а нарощування вироб*
ництва і вдосконалення товару вимагає інтенси*
фікації продажу вже виробленої продукції.

Впровадження концепції соціально*етично*
го маркетингу можливо тільки після впрова*

дження вищеназваних концепцій і традиційно*
го маркетингу, оскільки необхідне якісне вдос*
коналення на основі досягнень науково*техні*
чного прогресу всіх факторів виробництва у
сфері АПК, а також надання сільськогоспо*
дарським товаровиробникам можливості по*
шуку ринків збуту продукції, оволодіння ними
методами і прийомами маркетингу.

Вся система повинна функціонувати в дея*
ких рамках, визначених об'єктивними умовами.

Тип системи маркетингу визначається ресур*
сами, створеними самим суспільством і доступни*
ми суспільству. Крупна спеціалізована система
маркетингу неможлива без добре розвинених си*
стем транспорту та зв'язку. Сучасне підприємство
не може функціонувати і без впорядкованої сис*
теми, що регулює контрактні та ділові відносини
управління. Сільськогосподарське підприємство
не є самозабезпеченим, тому між ним і навко*
лишнім середовищем відбувається обмін ресурса*
ми та інформацією. Підприємство змушене при*
стосовуватися до змін у зовнішньому середовищі
і впливати на неї за силою можливості.

Таким чином, система агромаркетингу
включає в себе комплекс найбільш істотних
ринкових відносин і інформаційних потоків, які
зв'язують сільськогосподарське підприємство
з ринками збуту. Система направляє інформа*
цію, продукцію, а отримує гроші, інформацію,
сировину, послуги [4, с. 111].

Виділені напрями державного регулювання
дозволять забезпечити єдиний механізм фор*
мування і виробництво висококонкурентоздат*
ної продукції, охопити всі рівні управління і
передбачити концентрацію фінансових, мате*
ріальних, трудових ресурсів та систему орга*
нізованого збуту продукції [5, с. 231].

У даний час у діяльності підприємств АПК
все більшої значущості набуває маркетинг як
основа ефективного управління з досягнення
їхніх конкурентних переваг. За допомогою
маркетингового управління необхідно розроб*
ляти номенклатуру продукції, реалізовувати
цінову політику, здійснювати просування про*
дукції з урахуванням задоволення запитів спо*
живачів та інтересів товаровиробників. Тому
проблема маркетингового управління на під*
приємствах АПК є актуальною як з теоретич*
ної, так і з практичної точок зору.

Організація маркетингової діяльності в
АПК покликана вирішувати такі завдання:

— відновлення масштабів виробництва
сільськогосподарської продукції;

— максимального задоволення потреб на*
селення у життєво важливих продуктах харчу*
вання (за кількістю, якістю і споживчими влас*
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тивостями) і підприємств у вихідній сировині
для виробництва продуктів споживання;

— здійснення міжрегіонального обміну;
— виходу на внутрішній і зовнішній продо*

вольчі ринки.
У цьому зв'язку розробка системи марке*

тингового управління повинна охоплювати ос*
новні рівні виробництва та реалізації сільсько*
господарської продукції, забезпечуючи взає*
мозв'язок територіального та галузевого прин*
ципів функціонування її ринку.

Первинний рівень організації маркетингу в
АПК регіону може бути представлений під*
приємствами. Це основна ланка маркетингової
діяльності, що охоплює численну групу підпри*
ємств, що розрізняються як за напрямками
спеціалізації, обсягами виробництва, ступеня
самостійності, формами власності, так і за свої*
ми можливостями реалізації продукції. Залеж*
но від цих відмінних особливостей і слід фор*
мувати схеми організації та принципи функці*
онування маркетингової служби.

У формуванні маркетингових служб на
підприємствах можна, виділити наступні етапи:
покладання на спеціалістів відповідних функцій
маркетингу та розробка окремих маркетингових
завдань; створення функціональних груп, які
професійно займаються виконанням функцій
маркетингу; активізація виробничо*збутової
функції на підприємстві та посилення маркетин*
гової орієнтації; перетворення функціональних
відділів у самостійний відділ маркетингу [6].

Маркетингова діяльність на рівні регіону — це
другий рівень управління маркетингом. Специфі*
ка маркетингу на цьому рівні управління АПК по*
лягає в тому, що саме адміністративний район є
для сільськогосподарських товаровиробників най*
ближчим, для одних підприємств — основним, а
для інших — не основним ринком збуту своєї про*
дукції (сировини, продовольства, продуктів), що
повинно бути покладено в основу організації мар*
кетингової діяльності в даному регіоні.

Мета організації маркетингу в регіоні — це
забезпечення ефективного розвитку сільськогос*
подарського (агропромислового) виробництва на
основі вивчення та прогнозування поточного і
потенційного попиту, ринкової кон'юнктури.

На даному рівні територіально*галузевого
управління, організацію маркетингової діяль*
ності слід здійснювати за такими напрямами:
кооперації та координації зусиль місцевих то*
варовиробників щодо ефективної реалізації
сільськогосподарської продукції; спільного
створення ефективної ринкової системи това*
рообігу сільськогосподарської продукції в рам*
ках районної структури; більш повного задово*

лення потреб населення району з продуктів хар*
чування, а переробних підприємств у сировині;
надання кваліфікованої методичної та практич*
ної допомоги сільськогосподарським товарови*
робникам району в області маркетингу.

Третій рівень організації маркетингу може
бути представлений наступними позиціями:
організацією науково*методичного центру
маркетингу у складі Міністерства аграрної по*
літики та продовольства; створенням форму*
вання державного масштабу з виробництва та
реалізації спеціалізованої продукції.

Організаційне формування державного мас*
штабу з виробництва та реалізації спеціа*
лізованої продукції являє собою системи під*
приємств однієї галузі, об'єднаних єдністю мети
по задоволенню потреби регіону в певних видах
продуктів (яйце, м'ясо великої рогатої худоби,
свиней та птиці) за кількістю, якістю, конкурен*
тним перевагам та асортименту, відповідно до
вимог регіонального та зовнішнього ринків.

Неодмінна умова успішного функціонуван*
ня системи маркетингу — створення єдиного
інформаційного простору, який забезпечить
обмін оперативною інформацією. Єдиний
інформаційний простір створюється на базі
комп'ютерних мереж. Початковий збір інфор*
мації, необхідний для створення єдиного ін*
формаційного простору, здійснює фахівець
районної маркетингової служби. Інформація,
зібрана на сільськогосподарських, переробних
підприємствах хлібопродуктового підкомплек*
су регіону, підприємствах оптової та роздріб*
ної торгівлі, ринку і т.п., заноситься в комп'ю*
тер для обробки за допомогою програмного
забезпечення, обробляється фахівцями, а потім
вже систематизована інформація передається
в республіканський маркетинговий центр.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, формування ринкової економ*

іки істотно розширило завдання аграрних това*
ровиробників, які повинні самі вибирати найбільш
ефективні канали та форми реалізації продукції,
організувати її просування до споживачів, буду*
вати свою виробничу діяльність. Пропоновані
нами напрями підвищення конкурентоспромож*
ності сільськогосподарської продукції дозволять
товаровиробникам не тільки виробляти продук*
цію для задоволення потреб населення, а й ство*
рювати резерви для розширення виробництва.
Формування дієвої та ефективної системи мар*
кетингу на агропродовольчих підприємствах ба*
зується на концептуальних засадах, що дозволяє
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об'єднати зусилля сільськогосподарських вироб*
ників, підприємств переробної промисловості і
торгівлі не лише на стадії реалізації продукції, а
й на стадії визначення характеру та масштабів
виробництва, шляхів рентабельного використан*
ня виробничих потужностей, визначення взаємо*
вигідних умов просування продукції з урахуван*
ням максимального задоволення потреб кінцевих
споживачів. Перспективою подальших дослід*
жень має стати визначення особливостей реалі*
зації збутової стадії виробничо*комерційної
діяльності суб'єктів ринку агропродовольчої про*
дукції за сучасного стану інфраструктури внут*
рішнього ринку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На рубежі тисячоліть людство опинилось

перед фактом відбуття радикальних трансфор*
мацій у соціальній, економічній та техно*
логічній сферах. Науковці ж отримали мож*
ливість безпосередньо спостерігати, в багатьом
імпліцитну до того часу, виразну панораму гли*
боких та всеосяжних перетворень, про набли*
ження яких протягом попередніх десятиліть
сповіщала ціла когорта видатних дослідників.
Терціарна революція, комп'ютеризація та
інформатизація, формування суспільства за*
гального добробуту, поширення мережевих
спільнот, істотні зміни у продуктивних силах
та виробничих відносинах, невгамовна жага до
нового, прагнення до перманентного оновлен*
ня й покращання стали невід'ємним антуражем
сьогодення. У цьому багатстві та різноманітті
нових та непізнаних для людства явищ, в певній
мірі схожих та споріднених, але нетотожних,
на особливу увагу заслуговує нова економіка.
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PHENOMENA OF NEW ECONOMY: IDENTIFICATION AND DELIMITATION
IN THE CONDITION OF POST!INDUSTRIALISM

У статті досліджуються проблеми ідентифікації та делімітації явищ, що входять до ареалу нової економіки, в
умовах становлення та розвитку постіндустріального суспільства. Показано, що нова економіка в сучасну добу
змістовно та за окремими ознаками наближається до мережевої економіки, інформаційної економіки, економіки
знань, сервісної економіки та постіндустріальної економіки, але вона не стає тотожною їм. Визначено особливі ха0
рактеристики інформаційної, знаннєвої та сервісної економік, показано їх взаємні відмінності та окреслено їх топо0
логічні співвідношення з новою економікою. Проаналізовано динаміку нової та старої економіки за рівнями агрегу0
вання, побудовано їх відповідні піраміди. Розкрито залежності, еволюційний рух та взаємні співвідношення між но0
вою, старою та ар'єргардною економіками.

In the article examines the problems of authentication and delimitation of the phenomena, included in the area of
new economy, in the conditions of becoming and development of post0industrial society. It is shown new economy in
modern age in content and separate attributes approaches a network economy, information economy, economy of
knowledge, service economy and post0industrial economy. New economy does not identical to them. It is shown the
special descriptions of information, knowledge and service economies, they mutual differences and outlined topological
correlations with a new economy. The paper analyzes dynamics of new and old economy for levels of aggregating, built
they pyramids. Exposed the dependences, evolutional motion and between of new, old and rearguard economies.

Ключові слова: нова економіка, стара економіка, інформаційна економіка, економіка знань,
сервісна економіка, постіндустріальна економіка.

Key words: new economy, old economy, information economy, knowledge economy, economy of
service, post6industrial economy.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальність і значущість зазначеної про*
блематики отримує гідне віддзеркалення у
появі протягом останнього часу цілої низки
праць, присвячених її розв'язанню, що нале*
жать перу видатних дослідників сучасної еко*
номіки. Серед них, насамперед, слід вказати на
роботи таких відомих українських та іноземних
науковців, як Д. Белл [1], Г. Клейнер [2], Х. Клодт
[3], Л. Мельник [4], Д. Піазоло [5], Б. Хрістен*
сен [6] та багатьох інших. Дані розробки, зок*
рема, стали засадничою базою вивчення нових
явищ постіндустріальної природи, дозволили
виявити низку атрибутивних ознак інформа*
ційної економіки, економіки знань та сервісної
економіки, окреслили проблемне поле дослі*
дження оригінальних процесів, властивих саме
сучасному етапу розвитку світової та про*
відних національних економік. Утім, теоретич*
ний дискурс у цій царині економічної науки
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триває й надалі. Чіткі критерії ідентифікації
явищ новоекономічного змісту ще не запропо*
новані, залишається не завершеним процес де*
лімітації нової економіки від інформаційної,
знаннєвої, сервісної, високотехнологічної, по*
стіндустріальної тощо економік.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті даної статті полягає у чіткій

ідентифікації феномену нової економіки, ви*
значенні критеріїв розмежування сучасної
нової економіки від змістовно близьких явищ,
притаманних постіндустралізму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У категоріальному ракурсі нова економіка
представляє собою певне віддзеркалення су*
купності економічних відносин, що виникають
у процесі виробництва, розподілу, обміну та
споживання новоекономічних за змістом благ,
або "необлаг", незалежно від рівня їх техноло*
гічності, мережевості, суспільного чи приват*
ного характеру, створення в матеріальному чи
нематеріальному виробництві, товарного чи
продуктового статусу. Відповідно до цього,
визначення феномену нової економіки сучас*
ного типу, адекватного умовам постіндустріа*
лізма, має виступати на дефініційно*інтегра*
тивній платформі. Воно передбачає актуаліза*
цію економічних відносин, що виникають між
економічними суб'єктами в процесі: 1) спожи*
вання нових благ у контексті піднесення ролі
знань та інформації в консумаційних наборах
сучасних споживачів та зростання ролі касто*
мізації; 2) виробництва таких благ у відповід*

ності до стрімкого технологічного
оновлення новоекономічно орієнто*
ваних підприємств, тенденцій демаса*
фікації, зростаючої продуктивності і
спадаючої ресурсоємності в умовах
дії ефекту "фактору п'яти"; 3) розпо*
ділу результатів виробництва між
його учасниками в світлі посилення
позицій креативних, високоосвічених
робітників — творців нового та марг*
іналізації трударів рутинної праці, що
має наслідком поглиблення диферен*
ціації в межах середнього класу, зро*
стання могутності мерито* та неток*
ратії, що привласнюють усе більшу
частину суспільного продукту; 4) об*
міну на перманентно мінливих, рапто*
во виникаючих та швидко зникаючих
ринках нових благ у розрізі поширен*
ня мережевих ефектів, тенденцій до

локальної монополізації на ринках конкретних
унікальних благ та посилення конкуренції в
глобальному вимірі, динамічного перерозпо*
ділу рент між виробниками та споживачами,
появи нових та відродження в новій якості існу*
ючих способів взаємодії між економічними ак*
торами.

У контексті такого розуміння особливостей
нової економіки як феномену з'являються пер*
спективи для проведення більш чіткого розме*
жування між нею та змістовно близькими яви*
щами сьогодення. Дійсно, області сучасної
нової, постіндустріальної, сервісної, інформа*
ційної, знаннєвої, мережевої, цифрової тощо
економік у значній мірі співпадають, але вони
не є тотожними, оскільки множини їх елементів
не є взаємо еквівалентними (рис. 1).

Так найважливішою ознакою постіндуст*
ріальної економіки слугує або, за малопоши*
реним підходом Д. Рісмана, зростаюча роль ви*
робництва та споживання благ для дозвілля,
або, за значно популярнішою трактовкою
Д. Белла, сфера послуг, оскільки "більша час*
тина робочої сили вже не зайнята у сільському
господарстві і оброблювальній промисловості,
а зосереджена у сфері послуг, до якої відно*
сяться торгівля, фінанси, транспорт, охорона
здоров'я, індустрія розваг, освіта та управлін*
ня" [1, c. 168—171]. Технологічною ж базою
"постіндустріальної трансформації виступають
наука і теоретичне знання" [1, c. XL]. При цьо*
му розвиток такої постіндустріальної економ*
іки відбувся, за твердженням Д. Белла, лише
після ІІ Світової війни. Зрозуміло, що нова еко*
номіка як явище існувала задовго до тих часів
та охоплювала далеко не тільки виробництво

Рис. 1. Взаємоперетинання ареалів нової, сервісної,
постіндустріальної, інформаційної, знаннєвої економік
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послуг або благ для дозвілля. Останні протя*
гом тисячоліть навіть не виступали в якості од*
них з найважливіших її компонентів, лише у
другій половині ХХ — початку ХХІ ст. значен*
ня виробництва та споживання таких благ у
новій економіці достатньо посилились, аби ста*
ти зримим проявом наростання ролі новоеко*
номічного в сучасній економіці. Це постулює
помітне місце постіндустріальної економіки в
новій економіці сьогодення, але виключає їх
взаємну змістовну еквівалентність.

Аналогічна ситуація характерна для еконо*
міки, що за різними термінологічними інтер*
претаціями має назву сервісної, терціарної або
економіки третього сектору. Область її поши*
рення багато в чому співпадає з ареалом пост*
індустріальної економіки. І дійсно, її питома
вага в економіці значно зросла після так зва*
ної "терціарної революції" Ж. Фурастьє, остан*
німи десятиліттями невпинно збільшувалась
частка зайнятих в "терціарному секторі" [6, c.
1—2]. Втім, сервісна економіка відігравала важ*
ливу роль і в попередні часи. Природно, що ча*
стина її елементів були і є складовими нової
економіки, але з цього не випливає конгру*
ентність нової та сервісної економік. Процеси
виробництва, розподілу, обміну та споживан*
ня сервісних благ, які мають статус необлаг,
економічні відносини, що виникають під час їх
відбуття, є невід'ємною складової нової еконо*
міки. Проте аналогічні процеси, які відбувають*
ся стосовно послуг, що позбавлені такого ста*
тусу, не мають стосунку до нової економіки,
залишаючись поза областю її поширення.

Інформаційна економіка представляє со*
бою "виробничу систему в сполученні зі сфе*
рою споживання, де інформація є провідною
продуктивною силою (вирішальним засобом та
предметом праці), а також основним продук*
том виробництва й споживання" [7, c. 86]. Пе*
релік товарів, що виготовляються в такій еко*
номіці, не обмежується тільки товарами, які
безпосередньо являють собою інформацію, але
й включає товари, що 1) матеріалізують інфор*
мацію, 2) чинять вплив на інформацію, 3) вико*
ристовують інформацію у виробництві, та 4)
застосовують її у споживанні [4, c. 134—140].
Інформаційна економіка охоплює досить ши*
рокий спектр товарів, що мають новоекономі*
чний статус, але область її розповсюдження не
тотожна сфері поширення нової економіки.
Численні товари, що мають статус інформац*
ійних, не мають одночасно статусу новоеконо*
мічних. Так, словник іноземної мови, пейджер
чи операційна система MS DOS за визначенням,
є товарами інформаційної економіки, але ста*

тус товарів, приналежних до нової економіки
вони вже давно втратили. З іншого боку, такі
товари, як окуляри для курчат, шоколадні во*
дограї, холодний чай, трафарети для аніме і т.п.,
споживання яких останніми роками швидко
зростало в Україні, мають статус неоекономі*
чних, але не можуть претендувати на статус
інформаційних. Тож нова та інформаційна еко*
номіка за багатьма напрямками є досить схо*
жими явищами, їх ареали перетинаються, про*
те змістовно вони залишаються неідентичними.
Аналогічна ситуація спостерігається й для циф*
рової економіки, яку часто ототожнюють з ін*
формаційною [5, c. 2—3].

Під економікою знань, звичайно, розумієть*
ся економіка, де "головним фактором і ресур*
сом розвитку виступають знання, … виробниц*
тво, обмін, розповсюдження і використання
знань виступає основою матеріального і духов*
ного розвитку" [8, c. 4]. Схожих поглядів до*
тримується значна частина наукового співто*
вариства. Так, зокрема, Г. Клейнер вважає, що
"економікою знань ми називаємо такий стан",
за якого: а) само знання стає товаром; б) кож*
ний новий товар (не тільки когнітивний, а прак*
тично будь*який) несе в собі унікальні знання;
в) "знання стає одним з основних факторів ви*
робництва, до яких традиційно відносять труд,
капітал, землю" [2, c. 32]. Відповідно до позицій
В. Макарова, для економіки знань характерні
такі особливості: а) дискретність знань як про*
дукту; б) знання є суспільним благом; в) після
споживання знання воно не зникає [9, c. 450—
456]. Економіка знань представляє собою "ча*
стину господарства, пов'язану з процесами
створення, розповсюдження і використання
знань ("сектор знань")", або економіку, "за якої
знання виступають, як визначаючий фактор її
розвитку ("економіка, що базується на знан*
нях")" [10, c. 5]. Проте таке розуміння еконо*
міки знань змістовно не тотожне новій еко*
номіці. Остання, в своїй сучасній іпостасі, охоп*
лює не тільки відносини пов'язані із функціо*
нуванням та розвитком "сектору знань", вона є
значно багатшою змістовно; виробництво, роз*
поділ, обмін та споживання необлаг з високою
знаннєємністю відіграють важливу роль у новій
економіці, але ними вона далеко не обмежуєть*
ся. Не можна розглядати й неоекономіку як
рівнозначну "національній економіці, що ба*
зується на знаннях". Нова економіка представ*
ляє собою лише цілісну сукупність окремих ан*
клавів, ризомних утворень у тілі національної,
щільність яких хоч і в епоху постмодерна до*
сить швидко наростає, але є надто низькою, для
ототожнення нової економіки із умозрімою
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знаннєвою економікою. У цьому ракурсі нова
економіка є меншою за ареалом порівняно із
знаннєвою, оскільки численні блага, створені
за допомогою знань, не мають статусу необлаг,
але, водночас, і більшою, оскільки існувала за*
довго до появи економіки знань. Незважаючи
на нееквівалентність цих двох феноменів, об*
ласті їх розповсюдження в значній мірі співпа*
дають.

У цьому контексті можлива й фіксація
існуючих відмінностей між локальними де*
фініціями безпосередньо нової економіки та
інтегративним її баченням як змістовно
авангардної. Інтерпретація нової економіки
як високотехнологічної знаходить адекват*
не закарбування в полі її авангардних харак*
теристик — нове благо майже завжди є на*

очним результатом висхідного технологіч*
ного розвитку і з'являється внаслідок засто*
сування новішої, більш складної технології.
У цьому аспекті начебто цілком доречним є
визначення нової економіки як такої, що
"базується на сучасних інформаційних і ко*
мунікаційних технологіях та на біотехноло*
гіях" [3, c. 1]. Проте створення нового блага
не неодмінно пов'язане із удосконаленням
технологій, набуттям ними статусу "висо*
ких". Цілком імовірною є поява необлага в
результаті їх редукції, технологічного спро*
щення. Так, в атомній промисловості вкрай
технологічно та конструктивно складні за*
гальмовувачи на основі "важкої води" замі*
нили набагато простіші їх графітові анало*
ги, високотехнологічні луки замінили техно*
логічно простіші у виробництві арбалети
тощо. Численні технологічні редукції відбу*
вались у будівництві, легкій та харчовій про*
мисловості та, навіть, на рівні мов програ*
мування. Тож, з одного боку, застосування
високої технології не є необхідною умовою
створення необлага, а, з іншого — високо*
технологічне благо не обов'язково буде мати
новоекономічний статус. Так, електронні
обчислювальні машини "Іскра*1030М", "По*
шук", "Електроніка" чи IBM PC/AT486 є кон*
центратом високих технологій, проте вони
втратили свій статус необлаг ще задовго до
припинення свого функціонального застосу*
вання. Водночас набагато менш технологічні
суші, роли чи скейт*боарди на світанку своєї
появи у незалежній Україні набули статус
необлаг.

Рис. 2. Взаємне співвідношення нової,
"старої" та ар'єргардної економік

Рис. 3. Піраміда нової економіки в розрізі за рівнями
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Не надає імунітету приналежності до нової
економіки як авангардної і мережевий харак*
тер блага — узвичаєння мереж та їх трансфор*
мація у староекономічні блага відбувається за
тим же сценарієм, що й для інших благ. У цьо*
му розумінні терміни "нова економіка" як ви*
сокотехнологічна та "нова економіка" чи "нео*
економіка", як позначені авангардними озна*
ками, хоч в подальшому викладі застосовува*
тимуться в якості синонімів, в дійсності від*
дзеркалюють об'єкти змістовно дуже близькі,
але не цілком еквівалентні. Нова економіка
охоплює лише економічні відносини пов'язані
з виробництвом, розподілом, обміном та спо*
живанням необлаг, незалежно від рівня їх тех*
нологічності, мережевості, суспільного чи
приватного характеру, створення в матеріаль*
ному чи нематеріальному виробництві, товар*
ного чи продуктового статусу. Вона завжди є
зосередженням тільки нового, розташовую*
чись на самому піку економічної піраміди (рис.
2).

Відносно застарілі її елементи з часом
втрачають апікальний характер та переходять
до категорії традиційних чи староекономіч*
них, позбавляючись свого попереднього ново*
економічного статусу. Подальший же поступ
буде супроводжуватись їх дрейфом до старо*
економічної периферії — ар'єргардної еконо*
міки.

Тож в ареалі нової економіки як позначе*
ної авангардними ознаками концентруються

нові, ще не узвичаєні для споживача блага, в
межах "старої" економіки — вже узвичаєні бла*
га, а на її периферії, в межах ар'єргардної опи*
няються застарілі блага. Таким чином, наприк*
лад, виробництво та споживання смартфонів,
планшетів чи новітніх ліків належить до нової
економіки, значної частини десктопів, хліба чи
риби — до "старої" економіки, а личаків, сабо,
саману чи макітер (якщо вони не використову*
ються в якості сувенірів народної творчості) —
до ар'єргардної економіки.

Втім, це не виключає можливість члену*
вання самої авангардно*нової економіки
за іншими критеріями. Так, для суб'єкта,
що знаходиться на найнижчому рівні агре*
гування,  суб'єкта наноекономіки,  абсо*
лютна більшість благ, які він споживає має
статус узвичаєних,  староекономічних і
лише невеликій частині притаманні ознаки
новоекономічних (рис. 3). Зрозуміло, що ці
блага входять до досить обмеженого набо*
ру.

Проте одночасно цього суб'єкта оточує
величезний океан непізнаних та невідомих
благ, які для нього, з консумаційних позицій,
є цілком новими. На більш високому —
мікроекономічному рівні ситуація дещо
змінюється. Зростає набор благ, а, отже,
збільшується частка нових, незнаних для
конкретного економічного суб'єкта про*
дуктів в єдиній множині старо* та новоеко*
номічних благ. Подібна тенденція спостері*

Рис. 4. Піраміда старої економіки в розрізі за рівнями
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гатиметься й при подальшому русі в бік аг*
регування — питома вага нового зростати*
ме, а староекономічного зменшуватиметься,
досягаючи мінімуму на планетарному рівні.
Тож, у розрізі за рівнями агрегування нову
економіку репрезентуватиме тупоноса пере*
вернута піраміда, а стару — звичайна тупо*
носа піраміда (рис. 4).

Отже, твердження щодо ролі нової еко*
номіки в економічному бутті для кожного
рівня матиме цілком когерентний характер.
Втім, гіпертрофоване узагальнення так само,
як і тиранія одиничного, занурення в над*
лишкову деталізацію, шану специфічного,
стають на заваді справді холістичного розу*
міння логіки руху нової економіки, оскіль*
ки певне приниження значення новоеконо*
мічного на рівні нанорозрізу поєднується з
його возвеличенням на рівні планетарного
розрізу.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Слід зазначити, що для доби постіндуст*
ріалізму характерним є вихід на провідні по*
зиції цілого пучка генетично взаємопов'язаних
явищ — нової, інформаційної, знаннєвої, сер*
вісної економік, мозаїчні ареали, поширення
яких мають чисельні взаємоперетинання. Вод*
ночас це не є приводом для ототожнення цих
явищ, кожне з яких позначено власним набо*
ром атрибутів, що визначають їх унікальні
особливості та місце у сучасній економіці. По*
дальші наукові розвідки мають виявити головні
детермінанти взаємозалежного розвитку
нової, інформаційної, знаннєвої та сервісної
економік, розкрити механізм дії їх прямих та
зворотних, рекурентно підсилюючих та по*
слаблюючих взаємовпливів в умовах утверд*
ження у світових координатах глобальної еко*
номіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Уже десятиліттями в наукових колах веду*

ться дискусії, щодо одного із найсуперечливі*
ших питань, зокрема, етичності застосування
креативного обліку для представлення недо*
стовірної фінансової звітності для кредиторів,
податкових органів та власників підприємств.
Наслідки застосування креативного обліку, як
правило, несуть тимчасовий позитивний харак*
тер для досягнення певних цілей, проте нега*
тивний вплив для багатьох підприємств став
фатальним. Таким чином, вважаємо, що дослі*
дження креативного обліку є актуальним і не*
обхідним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням креативного обліку присвячено
значне місце серед праць практиків та нау*
ковців. Серед вітчизняних вчених, які дослід*
жували креативний облік варто згадати дослі*
дження впливу креативного обліку на фінан*
совий результат підприємства Панченко І. [2].
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Ще значний вплив на розвиток проблеми креа*
тивного обліку склав Чалий І., який дослідив
види та форми креативного обліку [4]. За*
рубіжні вчені також досліджували питання
креативного обліку, зокрема Балаціу Д., Бог*
дан В., Владу А.Б. [5] розглядали основні підхо*
ди креативного обліку у науковій літературі та
наслідки його застосування на практиці.
Флорін*Констатін Діма [6] досліджував взає*
мозв'язок облікової політики та креативного
обліку.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою даної статті є дослідження взаємо*

зв'язку між креативним обліком та етикою бух*
галтера, визначення передумов та наслідків за*
стосування даного виду обліку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Бухгалтерський облік важко назвати точ*

ною наукою, для багатьох практиків облік —
це справжнє мистецтво. Мистецтво створення
фінансової звітності підприємства. І так же, як
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і у мистецтві, кінцевий результат не завжди
відповідає прототипу, у бухгалтерському об*
ліку, кінцевим етапом якого є складання фінан*
сової звітності — результат може не відобра*
жати дійсного фінансового стану підприєм*
ства. Тому сьогодні як ніколи ми розуміємо, що
професія бухгалтера є творчою. Постійні зміни
законів, інструкцій, положень бухгалтерсько*
го обліку та податкового законодавства вима*
гають неабияких знань та практичних вмінь.

Наслідки економічної нестабільності відчу*
ваються: банкрутства підприємств, скорочен*
ня інвестицій, жорсткі умови кредитування,
підвищення загального рівня цін — це невели*
кий перелік проявів кризових явищ. За таких
умов підприємства прагнуть не показувати
своїх фінансових проблем у звітності, а навпа*
ки продемонструвати, що підприємство про*
довжує успішно працювати та приносити при*
буток. У користувачів фінансової інформації
різні потреби. А це може призвести до прагнен*
ня зі сторони керівництва підприємства пода*
ти у фінансовій звітності ту інформація, яку б
хотіли побачити користувачі, використавши
для цього креативний облік. Вважається, що
креативний облік як один із методів бухгал*
терського обліку не зникне, поки буде існува*
ти причина, яка привела до його використан*
ня. Тому, не зважаючи на прагнення уряду за*
конодавчо обмежити можливості використан*
ня креативного обліку, необхідно брати до ува*
ги обставини, які дозволяють його застосуван*
ня. Саме періоди економічної нестабільності чи
кризи перевіряється надійність компаній —
своєрідний лакмус на достовірність, точність і
надійність інформації, яка подається у фінан*
совій звітності.

"Креативний облік" — це
термін, який використовується
для опису будь*яких засобів,
які можуть бути використані
для маніпулювання фінансови*
ми даними, і включає в себе
набір методів та принципів, які
застосовуються для обліку, а
також складання недостовір*
них фінансових звітів [5]. Се*
ред методів, які використову*
ють при застосуванні "творчо*
го" обліку варто згадати не*
своєчасне визнання доходів чи
витрат, надмірну капіталіза*
цію, зміни методів амортизації,
недостовірність оцінки активів
і зобов'язань та ін. Вважається,
що якщо у працівника є мож*

ливість для здійснення фінансового шахрай*
ства та мотив, для практики творчого бухгал*
терського обліку, є багато можливостей для
маніпуляції бухгалтерською інформацією
навіть в межах стандартів бухгалтерського об*
ліку.

Компанія "великої четвірки" — KPMG —
провела у 2012 р. дослідження [1] серед членів
аудиторських комітетів. У межах цього опиту*
вання майже 1800 членів аудиторських комі*
тетів з різних країн світу (Австралія, Австрія,
Бельгія, Бразилія, Данія, Китай, Індія, Японія,
Іспанія, США, Росія та ін.) відповіли на широ*
ке коло питань, що стосувалися не лише підго*
товки фінансової звітності та розкриття інфор*
мації, якості аудиту та нагляду за діяльністю
служби внутрішнього аудиту та зовнішніх
аудиторів, але й управління ризиками та готов*
ності протидіяти кризі, роботи в умовах появи
нових технологій і ефективності роботи комі*
тетів з аудиту. За результатами опитування ви*
значено загальні світові тенденції, і в звіті, в
розбивці по країнах, наводиться докладний
опис проблем, що стоять перед комітетами з
аудиту в конкретних країнах і на конкретних
ринках і є для них найбільш актуальними. Не*
зважаючи на те, що багато респондентів висло*
вили впевненість у тому, що річна і квартальна
фінансова звітність буде достовірно і точно
відображати стан компанії, вони в меншій мірі
впевнені в тому, що ця звітність буде давати
"зрозумілу картину стану справ в компанії",
особливо при невизначеності економічних про*
гнозів і нестабільності економіки. Ще одним із
запитань анкетування було запитання щодо
ризику для достовірності фінансової інфор*
мації. Відповідно до результатів даного дослі*

Рис. 1. Аналіз основних ризиків для достовірності
фінансової звітності

Джерело: [1, c. 4].
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дження, найбільший ризик, на думку рес*
пондентів, полягає загрозі невиконання по*
казників бізнес*плану — 43%, досягнення
прогнозних показників прибутку — 35%,
виконання умов кредитних договорів — 30%
та 27% — досягнення цільових показників
матеріального стимулювання. Наведемо ре*
зультати на рисунку 1.

Важко сказати, які саме ризики найбіль*
ше впливатимуть на дії українських бухгал*
терів, проте за результатами дослідження
проведеного Фондом ІТМ, на запитання, чи
доводилося бухгалтеру свідомо маніпулю*
вати методологією бухгалтерського обліку
для досягнення певних цілей, 19% відпові*
ли, що займаються цим часто, 61% — інко*
ли. А на запитання, для кого складаються
"неточні" звіти, українські бухгалтери
відповідали: 33% — кредиторам, 50% — дер*
жавним контролюючим органам, 17% — влас*
никам підприємства [4, c. 333].

Як і інші економічні науки бухгалтерський
облік розвивається і розширює область своїх
досліджень у т.ч. і у напрямі креативного об*
ліку. Протягом останніх десятиліть велика кіль*
кість науковців намагалися відповісти на запи*
тання: "Чи існує креативний облік?". Якщо
відповідь була позитивною, то наводили визна*
чення і тлумачення дефініції. Тому у науковій
літературі з бухгалтерського обліку ми зустрі*
чаємо кілька понять: "креативний облік", "твор*
чий облік", "управління прибутком", "агресив*
ний облік", "згладження прибутку", "косметич*
ний облік" і інші. Деякі науковці вважають ці
терміни тотожними, інші ж навпаки притриму*
ються думки, що їх потрібно розглядати окре*
мо, наводити нові класифікації та характерис*
тики. Також тлумачення креативного обліку
відрізняється географічно, що створює додат*
кові труднощі, для його дослідження. Під да*
ним терміном в США переважно застосовують
поняття "управління прибутком", тоді як у
Європі використовується термін "креативний
облік" або "творчий облік".

Термін "креативний облік" автор трактує як
процес, за допомогою якого бухгалтери, вико*
ристовують свої знання принципів та правил
бухгалтерського обліку для управління показ*
никами фінансової звітності.

Креативний облік рідко розпочинається з
прямої незаконної діяльності, проте, все почи*
нається з вибору альтернативних процедур
бухгалтерського обліку і агресивних методів
бухгалтерського обліку, які не можуть бути
самі по собі незаконними. Питання про те, коли
застосування різних принципів бухгалтерсько*

го обліку або зміни облікової політики доречні
є важливим. Адже облікові стандарти дають
можливість застосування професійного суд*
ження, а це вже людський фактор.

Тому одним із стимулів розвитку креатив*
ного обліку є відсутність чіткої відповіді на
значну кількість питань з обліку та оподатку*
вання, недосконалість нормативних доку*
ментів. Фінансові директори, менеджери, бух*
галтери, аудитори повинні передовсім виріши*
ти для себе етичну сторону можливого засто*
сування "креативного обліку". Оскільки покра*
щення з використанням креативного обліку
завжди носить тимчасовий характер.

Що стосується факторів, що стимулюють
використання творчих методів обліку, то вони
можуть бути наступними [6, c. 180]:

— можливість відповідно до облікових
стандартів обирати різні моделі обліку;

— правила бухгалтерського обліку, відпо*
відно до яких є можливість для ряду елементів
давати оцінки або прогнози. Наприклад, у ви*
падку матеріальними активами, підприємство
може обирати методи та строки амортизації.
Таким чином, "творчий" бухгалтер має мож*
ливість обрати "оптимістичний" або "песимі*
стичний" варіант залежно від своїх цілей;

— можливість використання "штучних"
операцій, таких як зворотний лізинг для мані*
пулювати показниками балансу;

— здійснення реалізації активу в кінці
звітного періоду безпосередньо з метою впли*
ву на фінансовий результат.

Використання творчих методів бухгалтер*
ського обліку буде мати наступні наслідки (рис.
2): збільшення або зменшення витрат, збіль*
шення або зниження доходів, збільшення або

Збільшення 
(зменшення) 
доходів чи 
витрат 

Збільшення 
(зменшення)  

вартості активів 
або зобов’язань і 

капіталу 

Маніпу-
лювання 
інформа-
цією в 

примітках 

Перекласи-
фікація 

активів або 
зобов’язань 
і капіталу 

Зміна 
результатів 

Зміна активів, зобов’язання і 
капіталу 

Зміна коефіцієнтів ліквідності, фінансової незалежності, 
фінансового важеля 

Зміна вартості підприємства, кредитоспроможності 

Джерело: [6, c. 181].

Рис. 2. Наслідки застосування методів
креативного обліку
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зменшення вартості активів, збільшення або
зменшення власників засобів, збільшення або
зменшення боргів, рекласифікація активів і зо*
бов'язань, обробки додаткової інформації, по*
дання інформації.

Теорія і практика бухгалтерського обліку,
показали, що зараз, отримувати абсолютно до*
стовірні і повні дані про компанію у фінансових
звітах практично неможливо, навіть якщо ми
віримо в сумлінність тих, хто складає звітність.
Фахівці бухгалтерського обліку можуть обира*
ти різні методів та інструменти креативного бух*
галтерського обліку, які дозволяють їм подати
фінансове становище і результати діяльності
компанії в кращому світлі. Отже, малоймовір*

но, що фінансова звітність буде
достовірною. А відповідно кре*
ативний облік перешкоджає об*
'єктивності інформації [7, c. 54].
Наведемо зворотній причинно*
наслідковий зв'язок між досто*
вірним та креативним обліком
на рисунку 3. Необхідно заува*
жити, що серед науковців існує
думка, що сам принцип про дос*
товірне і об'єктивне представ*
лення звітності стимулює про*
блему креативного бухгалтерсь*
кого обліку.

Хоча аудитори повинні про*
водити аудити з необхідною ча*
сткою скептицизму (гарантую*
чи з достатнім ступенем впевне*
ності, що фінансові звіти не
містять суттєвого викривлення
даних у зв'язку з шахрайством),

все ж основні обов'язки щодо запобігання та
виявлення випадків шахрайства покладаються
на осіб, відповідальних за управління і керів*
ництво компанією. Але перш ніж увірувати цю
заяву, варто згадати про мільйони позовів, по*
даних у всьому світі проти аудиторів за їх не*
здатність встановити факт шахрайства. І при
цьому аудитори повинні пам'ятати, що в про*
цесі роботи вони, швидше за все, зіткнуться зі
випадками шахрайства. Звичайно, виявити аб*
солютно всі випадки шахрайства аудиторам не
вдасться. Але це не означає, що не варто праг*
нути підвищити свої шанси. Незалежні аудито*
ри повинні добре розбиратися у виявленні та
запобіганні випадків шахрайства в доповнення

Чи вимагають достовірне і 
об'єктивне  представлення 

інформації? 

Що робить креативний 
облік? 

Оцінки максимально точні  і 
справедливі 

Оптимістичні та песимістичні оцінки відповідно 
до цілей, що відрізняються від реальних 

справедливих 

Надання неупередженого чи 
об’єктивний іміджу компанії 

Відсутність помилок і  
викривлення, маніпуляції в 

фінансовій звітності 

Строго у відповідності з 
законом 

Забезпечення бажаного іміджу компанії 

Деякі "лазійки" в бухгалтерських стандартах 
для управління фінансовою звітністю 

Виконується "буква закону",  не його суть, має 
сумнівний етичний характер 

Рис. 3. Зворотній причинноHнаслідковий зв'язок
між достовірним обліком та креативним

Джерело: [7, с. 55].

Таблиця 1. Аудит або боротьба з шахрайством:
основні відмінності

Джерело: [3, c. 23].

Параметри Аудит Боротьба з шахрайством 
Періодичність Проводиться періодично Аудит 

проводяться з певною регулярністю 
Проводиться час від часу.
Виявлення випадків шахрайства не носить регулярний характер 
і здійснюється за наявності достатніх підстав 

Характер Загальний 
У процесі аудиту здійснюється 
загальна перевірка фінансових даних 

Приватний 
Виявлення випадків шахрайства проводиться за наявності 
конкретних підозр 

Ціль Думка експерта 
Аудит проводиться для отримання 
думки експерта з фінансових звітів і 
пов'язаним з ними інформації 

Визначити наявності вини
Мета виявлення випадків шахрайства - встановити наявність 
факту шахрайства та визначити винного 

Відношення Не вороже 
Процес проведення аудиту не носить 
ворожий характер 

Вороже
Процес виявлення випадків шахрайства є по суті своїй 
ворожим, так як має на меті визначити наявність провини 

Методологія Методи аудиту 
При проведенні аудиту, в основному, 
застосовуються методи вивчення 
фінансових даних 

Методи виявлення випадків шахрайства 
При виявленні випадків шахрайства проводиться вивчення 
документів, а також перевірка додаткових даних, таких як 
документи публічного характеру та інтерв'ю 

Підстави Професійний скептицизм
Аудитори повинні підходити до 
роботи з професійним скептицизмом 

Докази
Ревізори по боротьбі з шахрайством встановлюють акти 
шахрайства за допомогою виявлення доказів, достатніх для 
підтвердження або спростування підозри в шахрайстві 
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до своїх основних обов'язків в області бухгал*
терського обліку та аудиту. Крім того, вони
повинні дотримуватися строгих етичних норм,
бути допитливими, володіти аналітичними
здібностями і бути уважними до деталей [3, c.
22]. Наведемо основні відмінності аудиту та бо*
ротьби з шахрайством у таблиці 1.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у погоні за короткострокови*

ми вигодами використовуючи методи креатив*
ного обліку підприємство може втратити дові*
ру партнерів та клієнтів, репутацію. Enron,
Parmalat, WorldCom, Xerox, Ahold Royal та ін.
— це невеликий перелік підприємств, з якими
пов'язані масштабні бухгалтерські скандали,
які залишили слід в історії креативного обліку.
Шахрайство і далі залишається невиліковною
хворобою, яка уражує міжнародне бухгал*
терське співтовариство. Постійні скандали за
участю не лише великих підприємств, а й ауди*
торських компаній в т.ч. і "великої четвірки",
підтверджують, що в нашому фінансовому світі
шахрайство набуло глобальних масштабів.
Ознак покрашення даної ситуації не має, про*
те швидко погіршуються економічні умови, які
посилюють передумови для здійснення шах*
райств. Тому фахівці з фінансової ревізії ще
довго користуватимуться попитом на ринку
праці, а запитання: "Чи може креативний облік
стати причиною банкрутства підприємства?" —
актуальним для подальших досліджень.

Література:
1. Международный опрос членов комитетов

по аудиту 2013 г. [Електронний ресурс]. — Ре*
жим доступу: https://www.kpmg.com/RU/ru/
topics/Audit*Committee*Institute/Publications/
Documents/surveys/Global*AC*Survey*2012.pdf

2. Панченко І.А. "Креативний облік" як засіб
маніпулювання величиною фінансових резуль*
татів / І.А. Панченко // Економічні науки. Cер.:
Облік і фінанси. — 2012. — Вип. 9 (3). — С. 20—
26 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/j*pdf/ecnof_2012_9(3)__4.pdf

3. Финансовый детектив [Електронний ре*
сурс]. — Режим доступу: http://www.ifrs.ru/
upload/Vestnik%203.pdf

4. Чалий І. Бухоблік для дорослих. МСФЗ*
трансформація. Управління прибутком. Подат*
ки. — Х.: Фактор, 2011. — 400 с.

5. Balaciu D., Bogdan V., Vladu A.B. A Brief
Review of Creative Accounting Literature and its
Consequences in Practice "Annales Universitatis
Apulensis Series Oeconomica", vol. 11 (1). — Р.
170—183. [Електронний ресурс]. — Режим до*

ступу: http://www.oeconomica.uab.ro/upload/
lucrari/1120091/16.pdf

6. Florin*Constantin D. Creative Accounting
Through the Policies and Accounting Options,
"Annals. Economics Science Series" р. 180—184
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/fse.tibiscus.ro/anale/Lucrari2012_2/AnaleFSE_
2012_2_027.pdf

7. Moldovan R.L., Achim S.A., Bota*Avram C.
Fighting The Enemy of Fair View Principle — Getting
to Know Creative Accounting, "Analele Stiintifice
Ale Universitatii" р. 51—61 [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://anale.feaa.uaic.ro/anale/
resurse/ctb5moldovan.pdf

References:
1. Poll Mezhdunarodny'j Chlenov committees

Audit (2013), "КРМG", available at: https://
w w w . k p m g . c o m / R U / r u / t o p i c s / A u d i t *
Committee*Institute/Publications/ Documents/
surveys/Global*AC*Survey*2012.pdf (Accessed 24
December 2014).

2. Panchenko, I. (2012) "Сreative accounting"
as means of manipulating financial performance
amounts", Economics: Accounting and Finance,
[Online], vol. 9 (3), available at: http://nbuv.gov.*
ua/j*pdf/ecnof_2012_9(3)__4.pdf (Accessed 24
December 2014).

3. Financial Detective (2010), "International
Financial Reporting Standards", available at: http:/
/www.ifrs.ru/upload/Vestnik%203.pdf (Accessed
9 December 2014).

4. Chaly, I. (2011), Bukhoblik dlia doroslykh.
MSFZ*transformatsiia. Upravlinnia prybutkom.
Podatky [Accounting for adults. IFRS conversion.
Office of profit. Taxes], Faktor, Kharkiv, Ukraine.

5. Balaciu, D. Bogdan, V. Vladu, A.B. (2009), A
Brief Review of Creative Accounting Literature
and its Consequences in Practice, "Annales Uni*
versitatis Apulensis Series Oeconomica", vol.
11(1), рр. 170—183, available at: http://www.oe*
conomica.uab.ro/ upload/lucrari/1120091/16.pdf
(Accessed 24 December 2014).

6. Florin*Constantin, D. (2012), Creative Ac*
counting Through the Policies and Accounting
Options, "Annals. Economics Science Series" рр.
180—184, available at: http://fse.tibiscus.ro/
anale/Lucrari2012_2/AnaleFSE_2012_2_027.pdf
(Accessed 24 December 2014).

7. Moldovan, R.L. Achim, S.A. Bota*Avram, C.
(2010), Fighting The Enemy of Fair View Principle
— Getting to Know Creative Accounting, "Analele
Stiintifice Ale Universitatii" рр. 51—61, available
at: http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/ctb5
moldovan.pdf (Accessed 24 December 2014).
Стаття надійшла до редакції 04.03.2015 р.



36
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2015
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ДЕРЖАВНО!ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО —

РУШІЙНА СИЛА ІННОВАЦІЙНОГО
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PUBLIC!PRIVATE PARTNERSHIP — A DRIVING FORCE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF THE COUNTRY

У статті здійснено аналіз нормативно0правового забезпечення розвитку державно0приватного партнерства в
Україні. Розкрито окремі аспекти запровадження державно0приватного партнерства у країнах, що розвиваються, та
розвинутих країнах світу. Відображено основні проекти державно0приватного партнерства в Україні. Описано про0
блеми взаємодії держави та суб'єктів приватного бізнесу такі, як недостатня привабливість для інвесторів частини
об'єктів, на яких передбачається реалізація проектів державно0приватного партнерства; низький рівень фахової підго0
товки спеціалістів, що займаються питаннями запровадження державно0приватного партнерства, відсутність їх мо0
тивації щодо пошуку та роботи з приватними інвесторами; брак інформації у частини представників бізнесу щодо
переваг використання механізмів партнерства в процесі розвитку підприємницької діяльності. Запропоновано мо0
дель розвитку державно0приватного партнерства на регіональному рівні, що передбачає створення комітетів з про0
блем розвитку державно0приватного партнерства у регіонах країни. Функціонування таких комітетів дасть мож0
ливість покращити нормативно0правове, фінансово0кредитне, науково0дослідне, навчально0методичне та інформа0
ційно0консультаційне забезпечення розвитку державно0приватного партнерства і дозволить спрямувати суспільне
виробництво країни на інноваційний шлях.

The article examines the regulatory support of public0private partnership in Ukraine. Some aspects of public0private
partnership in the developing countries and developed countries have been considered. In this article displaying main
projects of public0private partnership in Ukraine. Described the problems of cooperation between public and subjects of
private business such as insufficient investment attractiveness of the object, which provides for the realization of public0
private partnership; low level of professional preparation of specialists that engage in the questions of input of public0
private partnership, the absence of their motivation in relation to a search and work with private investors;

We have proposed the model of development of public0private partnership at regional level that envisages the creation
of the Committees on the problems of the development of public0private partnership in the regions of country.

Functioning of such committees will give an opportunity to improve the normatively0legal, financial0credit, scientific0
research, scientific0methods and informatively0consultative providing of development of public0private partnership
and will allow direct the public production of the country at innovative way.

Ключові слова: державно6приватне партнерство, інноваційний розвиток, науково6дослідні
та дослідно6конструкторські роботи, реконструкція, модернізація, конкурентоспро6
можність.

Key words: public6private partnerships, innovative development, scientific research and
experimental design work, modernization, competitiveness.

на інноваційну модель розвитку з оптимізацією
витрат виробництва як у приватному, так і у
державному секторах. Важливим кроком у на*
прямі реалізації даної мети є розвиток держав*
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но*приватного партнерства. В Україні вже
зроблено окремі кроки щодо впровадження
державно*приватного партнерства в окремих
сферах господарської діяльності (Національ*
ний проект "Енергія природи" в Одеській об*
ласті, згідно з якими будуються вітрові та со*
нячні електростанції загальною потужністю
220 МВт, проекти "Водовугільне паливо", "Теп*
лий дім"; інвестиційні проекти за напрямом
"Біржа проектів" тощо).

Сучасні дослідження особливостей вста*
новлення державно*приватного партнерства в
економічній системі суспільства показали, що
такий спосіб взаємодії приватного сектора
економіки з державним є достатньо ефектив*
ним, збільшує зайнятість, активізує інтелекту*
альний капітал, стимулює внутрішні та іно*
земні інвестиції, знижує рівень бідності в
країні тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичний фундамент державно*приват*
ного партнерства заклали відомі вчені*еконо*
місти такі як Дж. Гелбрейт, Дж. Кейнс, К. Мак*
конел, Дж. Миль, Й. Шумпетер та ін.

Сучасні аспекти розвитку державно*при*
ватного партнерства досліджують І. Брайлов*
ський, С. Даниленко [1], Я. Казюк, Т. Кришталь
[4], В. Круглов, П. Курмаєв [5], А. Музиченко,
С. Сімак [7], О. Сімсон, С. Стойка [8], О. Чмир,
В. Шинкаренко та ін.

Проте, враховуючи реформи та якісні зміни,
що відбуваються в країнах на сучасному етапі
розвитку, окремі напрями розвитку державно*
приватного партнерства потребують подаль*
шого вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У процесі дослідження буде розглянуто

нормативно*правове забезпечення розвитку
державно*приватного партнерства в Україні,
проаналізовано основні напрями впроваджен*
ня практики державно*приватного партнерства
та запропоновано шляхи підвищення ефектив*
ності проектів, що передбачають спільну участь
держави та бізнесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток економічної системи країни не*

можливий без інвестицій в інфраструктуру.
Реконструкція та модернізація шляхосполу*
чень, комплексів комунальної та соціальної
інфраструктури, розробка та впровадження
енергозберігаючих технологій сприяють
створенню передумов для розвитку бізнесу та

підвищення якості життя населення. У краї*
нах, що розвиваються, таких джерел фінан*
сування, як бюджет та кошти державних кор*
порацій недостатньо для фінансування под*
ібних проектів, тому виникає необхідність ви*
користання нових механізмів забезпечення
ефективного розвитку економіки на основі
принципів державно*приватного партнер*
ства.

Вчені*економісти наводять різні приклади
державно*приватного партнерства в країнах
світу.

Зокрема Сімак С.В. розглядає принципи
здійснення державно*приватного партнерства
у Франції, Німеччині, Фінляндії, США.

Автор наводить, як приклад, "французьку
модель", в основі якої лежить структура, що
легко адаптується до конкретних умов. У про*
екті державно*приватного партнерства можуть
брати участь держава, місцеві органи влади і
структури різних рівнів. Особливістю даної
моделі є те, що державні та місцеві органи вла*
ди повинні мати переважну або значну частку
у складі активів SEM, а отже і відігравати го*
ловну роль в управлінні [7, с. 89].

У Німеччині державно приватне партнер*
ство почало розвиватися в проектах коопера*
тивного будівництва. Пізніше було прийнято
Закон, згідно з яким вносилися зміни в закони,
що стосувалися оподаткування та бюджетної
політики та норми, що регулюють відносини
між державним та приватним секторами у час*
тині реалізації проектів з будівництва автома*
гістралей, державних замовлень тощо.

Стратегічно важливий для України досвід
вчений наводить на прикладі Фінляндії, яка зай*
має високі позиції у світовому рейтингу кон*
курентоспроможності. У Фінляндії державно*
приватне партнерство органами влади розгля*
дається як фундамент розвитку інноваційної
економіки. Проекти державно*приватно парт*
нерства спрямовані на науково*дослідні та до*
слідно*конструкторські роботи залучають
до 6 млрд євро щорічно (близько 70 % суми —
приватні інвестиції, 30 % — бюджетні видатки).
США в межах інноваційних проектів держав*
но*приватного партнерства та концесійних
угод об'єднує інтереси та ресурси федеральних
округів, штатів тощо для будівництва та рекон*
струкції нових і вже існуючих магістралей [7,
с. 90, 91].

Як приклади успішної реалізації проектів
державно*приватного партнерства можна на*
водити також:

1. Інфраструктурні проекти — будівництво
та відновлення автомобільних доріг, шкіл і ліка*
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рень (Велика Британія, Іспанія, Фінляндія, Ка*
нада); швидкісних автомобільних і залізничних
доріг, метрополітену, аеропортів і стадіонів
(Франція, Австрія, Португалія, Туреччина та
Греція); поромних переправ (Румунія, Болгарія,
Греція); побудова нових та реконструкція зно*
шених міських транспортних систем і об'єктів
житлово*комунального господарства (Австра*
лія, Нідерланди та Ірландія).

2. Гуманітарні проекти — підвищення якості
освіти і охорони здоров'я (США та Канада);
проведення наукових досліджень (зокрема,
тільки у Німеччині протягом 2012 р. приватні
інвестиції у наукові дослідження становили
понад 50 млрд євро).

3. Проекти щодо захисту навколишнього
середовища (Канада) тощо [6].

Запровадження державно*приватного
партнерства в Україні є одним із важливих на*
прямів нової регіональної політики в програ*
мах інноваційного розвитку регіонів країни.

Важливим нормативно*правовим актом для
розвитку державно*приватного партнерства в
Україні став Закон України "Про концесії" від
16 липня 1999 року. Він визначає поняття та
правові засади регулювання відносин концесії
державного та комунального майна, а також
умови і порядок її здійснення з метою підви*
щення ефективності використання державно*
го і комунального майна і забезпечення потреб
громадян України у товарах (роботах, послу*
гах) [3].

1 липня 2010 року був прийнятий Закон
України "Про державно*приватне партнер*
ство". У Законі державно*приватне партнер*
ство визначають як співробітництво між дер*
жавою Україна, Автономною Республікою
Крим, територіальними громадами в особі
відповідних державних органів та органів
місцевого самоврядування (державними
партнерами) та юридичними особами, крім
державних та комунальних підприємств, або
фізичними особами*підприємцями (приват*
ними партнерами), що здійснюється на ос*
нові договору в порядку, встановленому цим
Законом та іншими законодавчими актами
[2].

У Законі прописано ознаки державно*при*
ватного партнерства такі, як забезпечення ви*
щих техніко*економічних показників ефектив*
ності діяльності, ніж у разі здійснення такої
діяльності державним партнером без залучен*
ня приватного партнера; довготривалість
відносин (від 5 до 50 років); передача приват*
ному партнеру частини ризиків у процесі
здійснення державно*приватного партнерства;

внесення приватним партнером інвестицій в
об'єкти партнерства із джерел, не заборонених
законодавством [2].

Конституція України, Цивільний кодекс
України, Господарський кодекс України,
вищезгаданий Закон, інші законодавчі акти
України, а також міжнародні договори Украї*
ни лежать в основі регулювання соціально*еко*
номічних відносин, що виникають у процесі ре*
алізації проектів державно*приватного парт*
нерства.

Згідно зі статтею 4 Закону "Про держав*
но*приватне партнерство" до сфер застосу*
вання державно*приватного партнерства
віднесено:

— пошук, розвідку родовищ корисних ко*
палин та їх видобування, крім таких, що здійс*
нюються на умовах угод про розподіл про*
дукції; виробництво, транспортування і поста*
чання тепла та розподіл і постачання природ*
ного газу;

— будівництво та/або експлуатація авто*
страд, доріг, залізниць, злітно*посадкових смуг
на аеродромах, мостів, шляхових естакад, ту*
нелів і метрополітенів, морських і річкових
портів та їх інфраструктури;

— машинобудування;
— збір, очищення та розподілення води;
— охорона здоров'я;
— туризм, відпочинок, рекреація, культура

та спорт;
— забезпечення функціонування зрошу*

вальних і осушувальних систем;
— оброблення відходів;
— виробництво, розподілення та постачан*

ня електричної енергії;
— управління нерухомістю [2].
Ми вважаємо, що на сучасному етапі роз*

витку економіки України, необхідно більше
уваги приділяти підвищенню якості та ефектив*
ності освітнього процесу, наукової та іннова*
ційної діяльності. Саме тому пропонуємо до*
повнити перелік наступним:

— надання освітніх послуг;
— розробка, комерціалізація та впровад*

ження результатів науково*дослідних та досл*
ідно*конструкторських робіт.

Застосування державно*приватного парт*
нерства в сфері надання освітніх послуг дасть
можливість створити навчальні заклади ново*
го покоління з потужною науковою, навчаль*
но*методичною та матеріально*технічною ба*
зою, які будуть готувати майбутніх фахівців з
інноваційним типом мисленням.

Впровадження проектів державно*при*
ватного партнерства у сфері розробки, ко*
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мерціалізації та використання результатів
науково*дослідних та дослідно*конструк*
торських робіт стимулюватиме продуктив*
ність науковців розробляти інновації, а ви*
робників — застосовувати їх та випускати на
ринок нові конкурентоздатні товари і послу*
ги тощо.

В аналітичній записці, на сайті Національ*
ного інституту стратегічних досліджень при
Президентові України, викладено особливості
застосування механізму державно*приватного
партнерства на місцевому та регіональному
рівнях.

Зокрема, на Кіровоградщині було розгляну*
то питання передачі аеродромного комплексу
"Канатове" зі сфери управління Міністерства
оборони до сфери управління обласної дер*
жавної адміністрації з метою створення на його
базі індустріального парку. У м. Кіровограді
започатковано проект "Будівництво сучасного
комплексу з переробки твердих побутових
відходів" [6].

Волинська облдержадміністрація опраць*
овувала питання організації промислової
зони "ТехноПарк*Ковель" та будівництва
Луцького регіонального сміттєпереробного
комплексу.

В Одеській області актуальним є питання
впровадження проектів, спрямованих на вико*
ристання енергозберігаючих технологій, що

передбачає освоєння альтернативних джерел
енергії та розвиток відновлюваної енергети*
ки.

Київською облдержадміністрацією розгля*
далося питання передачі у концесію цілісного
майнового комплексу комунального підприє*
мства "Білоцерків*водоканал" тощо [6].

Розкрито також основні проблеми викори*
стання механізму державно*приватного парт*
нерства на місцевому і регіональному рівні:

— відсутність привабливості для приватних
інвесторів більшості об'єктів, на яких передба*
чається реалізація проектів державно*приват*
ного партнерства;

— недостатня фахова підготовка держав*
них службовців, які займаються питаннями
державно*приватного партнерства, низький
рівень їх мотивації щодо пошуку та роботи з
приватними інвесторами;

— відсутність інформації у частини пред*
ставників бізнесу щодо переваг використання
механізмів державно*приватного партнерства
в процесі розвитку підприємницької діяльності
[6].

З метою активізації державно*приватного
партнерства у регіонах України, ми пропонує*
мо створити регіональні комітети з питань роз*
витку державно*приватного партнерства, які
діятимуть у взаємозв'язку та взаємодії з сусп*
ільством, владою і бізнесом.

Рис. 1. Модель розвитку державноHприватного партнерства
на регіональному рівні

Джерело: складено автором.
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проектів 
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Ми вважаємо, що створення у регіонах ко*
мітетів з проблем розвитку державно*приват*
ного партнерства дасть можливість покращи*
ти нормативно*правове, фінансово*кредитне,
науково*дослідне, навчально*методичне та ін*
формаційно*консультаційне забезпечення роз*
витку державно*приватного партнерства і ви*
рішити вищеперераховані проблеми.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Науково*дослідні та дослідно*конструк*

торські роботи в Україні необхідно здійснюва*
ти на засадах державно*приватного партнер*
ства. Це дасть можливість залучати кошти інве*
сторів для повноцінного фінансування НДДКР,
а державним органам влади контролювати цей
процес.

Ефективне фінансування інноваційного
розвитку допоможе вирішити низку проблем,
які сьогодні існують в Україні таких, як покра*
щення екологічного стану навколишнього се*
редовища шляхом розробки та застосування
технологій, що дозволять переробляти шкід*
ливі відходи виробництва, будівництво сміт*
тєпереробних заводів тощо; підвищити якість
та зменшити витрати виробництва в реальному
секторі економіки, що дозволить виробляти
доступну за цінами продукцію, яка буде кори*
стуватися популярністю на національному та
світовому ринках тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У нестабільних ринкових умовах дуже важко

забезпечити високий рівень збуту продукції і її
вчасну оплату. Несплата призводить до виник*
нення дебіторської заборгованості, ефективне
управління якою стає одним з першочергових
завдань підприємства. Все більше керівників, ме*
неджерів усвідомлюють, що управління дебі*
торською заборгованістю повинно бути окремою
складовою фінансової політики підприємства,
яка передбачатиме планування і здійснення кон*
кретних заходів щодо запобігання неплатежів.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблемам управління дебіторської забор*

гованості приділили увагу такі науковці, як: Го*
лов С.Ф., Бланк І.А., Момот Т.В., Кірейцев Г.Г., Бу*
тинець Ф.Ф. та інші. Дані автори у своїх працях дос*
лідили загальні аспекти формування, запобіган*
ня, виникнення та управління вже існуючою дебі*
торською заборгованістю. Але при цьому дана
проблема залишається актуальною та вимагає по*
дальшого вивчення, виявлення більш ефективних
методик з врахуванням сучасного стану розвитку
ринкових відносин. Варто також зазначити, що
більшість досліджень розглядають дебіторську
заборгованість як "запаси", не враховуючи змінен*
ня реальної вартості платежів в умовах інфляції.
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FORMATION OF EFFECTIVE POLICY MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE

У статті розглянуто необхідність формування ефективної політики управління дебіторською заборгованістю.
Визначено та проаналізовано основні складові такої політики.

 The paper considers the necessity of forming effective policy management of accounts receivable. Identify and analyze
the main components of this policy.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, кредитна політика, резерв сумнівних боргів,
рефінансування, факторинг, форфейтинг.
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ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної статті є визначення основних

напрямів формування політики управління де*
біторською заборгованістю, пошук ефективних
практичних заходів попередження виникнення
заборгованості та прострочення вже існуючої.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дебіторська заборгованість є негативним

явищем не лише для окремих суб'єктів господа*
рювання, в яких вона виникає, але й для еконо*
міки країни загалом. Постійні неплатежі призво*
дять до гальмування розвитку ринків, на яких
працюють дані підприємства. Тобто неплатежі
призупинюють рух грошових коштів, спричиня*
ючи платіжну кризу, яка відображається на на*
ціональній економіці. Для пошуку шляхів уник*
нення дебіторської заборгованості необхідно
дослідити передумови її виникнення.

Загалом підприємства стикаються з рядом
таких проблем, що призводять до зростання де*
біторської заборгованості:

— погана оцінка кредитоспроможності по*
купців;

— відсутність достовірної інформації щодо
термінів погашення зобов'язань дебіторами;

— відсутність конкретних методик по ро*
боті з простроченою заборгованістю;
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— неефективна, можливо, нерегламентова*
на робота з сумнівною заборгованістю;

— відсутність резерву сумнівних боргів, не*
дооцінення переваг його створення;

— відсутність інформації про зростання
витрат, пов'язаних зі збільшенням розміру де*
біторської заборгованості та періоду її обігу.

Тобто дані проблеми спричинені, в першу
чергу, внутрішніми факторами, певною законо*
давчою неврегульованістю та неврегламентова*
ністю певних аспектів роботи підприємств. На
нашу думку, доцільним для підприємств, що
стикаються з такими проблемами, буде форму*
вання ефективної політики управління дебі*
торською заборгованістю.

Ефективна політика управління дебіторсь*
кою заборгованістю на підприємстві повинна
передбачати:

1. Формування принципів кредитної політи*
ки, системи кредитних умов по відношенню до
покупців.

2. Формування певних стандартів збору
інформації про покупців та їх оцінка.

3. Визначення оптимального розміру дебі*
торської заборгованості, що є допустимою.

4. Пошук методів рефінансування дебі*
торської заборгованості.

5. Формування системи контролю за дебі*
торською заборгованістю.

Ефективна кредитна політика для покупців
є вагомим важелем в управлінні дебіторською
заборгованістю та запобіганні її виникнення.
Тому керівникам підприємств необхідно при*
ділити достатньо уваги на її формування, про*
робити цілі та стратегії, які допоможуть під*
приємству уникати кризи неплатежів.

Структура кредитної політики підприєм*
ства узагальнено може мати наступний вигляд:

1. Визначення мети кредитної політики та її
типу (консервативний, помірний, агресивний).

2. Добір критеріїв оцінки покупців та скла*
дання кредитного рейтингу.

3. Залежно від рейтингу покупця встанов*
лення максимальних розмірів і строків надан*
ня кредиту.

4. Взаємодія підрозділів підприємства, що
задіяні в управління дебіторською заборгова*
ністю, чітке визначення їх обов'язків.

Правильно розроблена кредитна політика
підприємства може значно знизити рівень де*
біторської заборгованості. Мета кредитної по*
літики повинна відповідати стратегії розвитку
підприємства, а тип — сучасним умовам еконо*
міки, ринку. Тобто повинен враховуватись вплив
зовнішніх факторів на платоспроможність. Кре*
дитні умови необхідно встановлювати індивіду*

ально до кожного договору з покупцем, оціню*
ючи його та присвоюючи кредитний рейтинг. У
договорі повинне бути чітке зазначення відпов*
ідальності за прострочення заборгованості,
можливі санкції та штрафи. Можливим заходом
з мотивування клієнта на відсутність простро*
чення заборгованості є надання йому системи
знижок за своєчасну оплату.

Для попередньої характеристики покупців
повинні бути сформовані стандарти збору інфор*
мації, її відбору та оцінки. Найпоширенішим ме*
тодом запобігання непогашення на практиці є
саме оцінка платоспроможності та ділової сум*
лінності контрагентів, що передбачає:

— аналіз попередніх відносин даного кон*
трагента у якості дебітора;

— дотримання контрагентом платіжної дис*
ципліни в минулому;

— оцінка поточної платоспроможності
партнера, рівня його фінансової стійкості;

— репутація майбутнього контрагента в
ділових кругах.

Наступним кроком у формуванні ефективної
політики управління дебіторської заборгованості
є визначення оптимального розміру дебіторської
заборгованості. При визначенні суми фінансових
ресурсів, які підприємство може собі дозволити
інвестувати в дебіторську заборгованість, необ*
хідно враховувати планові обсяги реалізації про*
дукції в кредит, середній період відстрочення
платежу та прострочення, спираючись на досвід
попередніх періодів. Підприємство повинно пе*
редбачити можливі для себе наслідки.

Для цього необхідно проводити фінансовий
аналіз дебіторської заборгованості за допомо*
гою ряду наступних показників: рівня дебіторсь*
кої заборгованості і його динаміку за попередні
періоди; коефіцієнта оборотності; середнього
періоду інкасації, суми фінансових ресурсів, що
інвестується в дебіторську заборгованість, кое*
фіцієнта прострочення. Рівень дебіторської за*
боргованості визначається багатьма факторами
такими, як: вид продукції чи послуг, місткість та
ступінь насиченості ринку, система розрахунків
тощо. Доцільно контролювати заборгованість,
класифікуючи її за термінами утворення. Ко*
ефіцієнт оборотності дебіторської заборгова*
ності характеризує швидкість обертання інвес*
тованих у неї коштів протягом певного періоду.
В свою чергу, середній період інкасації харак*
теризує її роль у фактичній тривалості фінан*
сового та загального операційного циклу.

Також для формування ефективної політи*
ки управління дебіторською заборгованістю на
підприємстві важливо сформувати внутрішню си*
стему контролю за простроченням дебіторської
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заборгованості. Можливо, в даному випадку, не*
обхідно здійснювати конкретні заходи з нагаду*
вання покупцям та замовникам про оплату, ви*
сунення претензій у разі невиконання умов та
строків договору. При значних сумах заборгова*
ності доцільним буде залучення юриста та на*
правлення листа до боржника про наміри звер*
нутись до суду.

Для підприємств, які стикнулися з пробле*
мою дебіторської заборгованості, важливо
розглядати і мати на увазі оптимальні варіанти
рефінансування дебіторської заборгованості.
Рефінансування дебіторської заборгованості
— це перетворення її на інші ліквідні оборотні
активи, як правило, гроші. На сьогодні можуть
застосовуватись такі форми рефінансування,
як: факторинг, форфейтинг та облік векселів.

Факторинг являє собою продаж дебіторсь*
кої заборгованості на користь факторингової
компанії або банку. Тобто укладається договір,
згідно з яким підприємство*продавець передає
права на отримання грошей за відвантажену
продукції факторинговій компанії чи банку. В
свою чергу, підприємство отримує основну
суму дебіторської заборгованості за вираху*
вання комісійної винагороди факторингової
компанії чи банку. Ставки комісійної плати ди*
ференціюються з урахуванням рівня плато*
спроможності покупця і передбачених строків.
Переваги факторингу для підприємства прояв*
ляються, в першу чергу, у його зручності та
гнучкості. Недоліком є його розмите норматив*
не регламентування.

Форфейтинг — це кредитування зовніш*
ньоекономічних операцій у формі викупу в екс*
портера боргових вимог, які акцептовано імпор*
тером. Продавцем вимог за форфейтингу може
бути підприємство, яке виконало зобов'язання
за контрактом і прагне рефінансувати дебі*
торську заборгованість з метою зменшення кре*
дитного ризику та поліпшення ліквідності (пла*
тоспроможності). Форфейтинг, як правило,
здійснюється за участю банківської установи і є
також однією із форм трансформації комер*
ційного кредиту в банківський [2].

Слід зазначити, що факторинг доцільно зас*
тосовувати для малих та середніх підприємств, а
форфейтинг для великих масштабних компаній,
які активно займаються експортною діяльністю і
для яких несвоєчасне погашення заборгованості
створює додаткові труднощі в діяльності.

Зміст обліку векселів полягає в тому, що
банк, придбавши вексель за іменним індосамен*
том, терміново його оплачує пред'явнику, а
платіж отримує тільки з настанням зазначено*
го у векселі терміну погашення [3].

ВИСНОВКИ
Підбиваючи підсумки, можемо стверджува*

ти, що ефективна політика управління заборго*
ваністю є дуже важливою для стабільності
фінансового стану підприємства. Аби уникнути
кризи неплатежів, керівництво підприємства
повинно комплексно підходити до питань виник*
нення та уникнення безнадійної заборгованості.

На нашу думку, доцільними практичними
заходами є:

— контроль стану розрахунків;
— спрямування на більшу кількість спожи*

вачів, щоб зменшити ризик несплати одним із
них чи кількома;

— використання системи знижок у разі до*
строкової оплати;

— визначати та слідкувати за термінами
прострочених залишків дебіторів;

— уникати дебіторів з високим ступенем
ризику;

— залучати факторингові установи у тому
разі, якщо власна система контролю за про*
строченням виявилась неефективною.
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ПРОБЛЕМА І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З НАУКОВИМИ
І ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Ринковий тип економіки, який притаманний
більшості демократичних країн сучасного
світу, в тому числі й українській державі, зу*
мовлює інтенсивне навантаження на підприє*
мства гірничо*металургійного комплексу. Еко*
номічні перетворення, запроваджені в Україні
у зв'язку із розвитком ринкових відносин, най*
суттєвішим чином впливають на процес взає*
модії підприємств із зовнішнім середовищем.
Зміни зовнішнього середовища повинні бути
враховані як при формуванні стратегії розвит*
ку підприємства, так і в його поточній діяль*
ності. Це обумовлює необхідність адаптації
підприємства до змін, що відбуваються у зов*
нішньому середовищі, шляхом внесення певних
змін до внутрішніх систем і підрозділів підприє*
мства з метою забезпечення відповідності їх
функціонування стану зовнішнього середови*
ща і, у кінцевому підсумку, забезпечення ефек*
тивності діяльності підприємства в цілому.

 Внесення відповідних змін до функціону*
вання внутрішніх систем і підрозділів підприє*
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MANAGEMENT OF THE PROCESSES OF ENTERPRISE ADAPTATION TO EXTERNAL
ENVIRONMENT: INNOVATIVE TENDENCIES

Розглянуто проблему управління процесом адаптації для підприємств гірничо0металургійного комплексу. Обгрунто0
вано основні напрями формування адаптаційної політики підприємства. Визначено, що ситуаційний підхід до організації
управління процесом адаптації є елементом антикризового управління, зокрема, до організації планування процесу адап0
тації, організації його інформаційного та фінансового забезпечення. Удосконалено модель адаптації підприємств до внут0
рішнього і зовнішнього середовища.

A problem of management of adaptation of mining and metallurgical enterprises is considered. Main trends for adaptive
policy formation of enterprise are grounded. It's noted that situational approach to organization of management of adaptation
process is an element of anti crisis management that is of organization of adaptive process of planning, organization of its
informational and financial security. A model of enterprise adaptation to the external and internal environment is elaborated.

Ключові слова: адаптація, зовнішнє середовище, ситуаційні чинники, стиль керівництва,
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мства повинно здійснюватися комплексно, у
відповідному порядку, цілеспрямовано, з вико*
ристанням системного підходу, що потребує
певним чином організованого управління таким
процесом. Позитивні наслідки адаптації мо*
жуть бути у повній мірі реалізовані у тому ви*
падку, коли розроблено раціональну систему
управління внесенням змін до функціонування
внутрішніх систем і підрозділів підприємства,
яка враховує особливості структурної органі*
зації підприємства, забезпечує органічне по*
єднання інтересів внутрішніх систем і підроз*
ділів підприємства. У зв'язку з цим, проблема
організації управління процесом адаптації ви*
магає свого теоретичного обгрунтування і
практичного рішення.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема адаптації підприємств до змін зов*

нішнього середовища не є принципово новою для
української науки й окремі питання внесення змін
у діяльність підприємства та в управління їм під
впливом змін у зовнішньому середовищі вже дос*
ліджені у працях українських вчених. Однак, про*
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блему адаптації треба розглядати набагато шир*
ше, для чого треба вирішити ряд питань. Так, до
теперішнього часу відсутнє вирішення питання
організації інформаційного обслуговування про*
цесу адаптації, планування робіт з адаптації та
їх фінансового забезпечення. Використання си*
туаційного підходу до організації управління
процесом адаптації, зокрема, до організації пла*
нування процесу адаптації, організації його
інформаційного та фінансового забезпечення,
обумовили актуальність теми роботи та її значен*
ня для діяльності підприємств.

Проблемами функціонування підприємств
їх адаптації та виживання в умовах мінливого
зовнішнього середовища, забезпечення відпо*
відності внутрішніх характеристик підприєм*
ства та його оточення через вибір стратегії з
безлічі альтернатив з урахуванням тенденцій
зміни зовнішнього середовища були присвячені
роботи Акоффа Р., Анісімова Ю.П., Ансоффа І.,
Астапова К.О., Аубакірової Г.М., Балдіна К.В.,
Багієва Є.Г., Богомолової І.П., Букрєєва А.М,
Весніна В.Р., Вороніна В.П., Гасилова В.В.,
Гібсона Дж., Горшкової Л.А., Гуіяра Франсіса
Ж., Гроува Ендрю С., Журавльова Ю.В., Зай*
цева Н.Л., Короткова Е.М., Подмолодіної І.М.,
М. Портера, Тамошіної Г.І., Хорева А.І., Фай*
оля А., Фалько С.Г., Шульгіної Л.В., Ятов К.С.
та інших [1—6].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є теоретичне обгрунтування

проблеми адаптації та розробка практичних
механізмів управління процесом адаптації для
підприємств гірничо*металургійного комплексу.

ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
Поняття адаптації досить широке і діалек*

тично пов'язане з багатьма соціально*еконо*
мічними сферами і саме тому поняття адапта*
ція має досить широке значення. Наприклад, у
економічному енциклопедичному словнику
адаптація розглядається як пристосування еко*
номічної системи та її окремих суб'єктів, пра*
цівників до умов зовнішнього середовища, що
змінюється, виробництва, праці, обміну, жит*
тєвих потреб населення. Донець Л.І. визначає
поняття адаптація, зважаючи на економічну
безпеку, і зазначає, що адаптація є внесення
змін у діяльність підприємства з метою забез*
печити економічну безпеку [2].

Слід розглянути трактування Крисько Ж.
[3], який зазначає, що адаптація — це здатність
своєчасно проводити адекватні зміни для ко*
рекції діяльності підприємства у відповідності
до вимог зовнішнього середовища.

Узагальнюючи існуючі визначення терміну
"адаптація", на нашу думку, слід надати пере*
вагу визначенню Козаченко А.В. [4], оскільки
у ньому автор відійшла від загального терміну
"пристосування" та показала, що зміни, до яких
приходиться адаптуватися підприємству, мо*
жуть бути не тільки у зовнішньому середовищі,
але і у середині самого підприємства.

У свою чергу Сергійчук І.І. вважає, що "про*
цес адаптації носить системний характер, що
охоплює всі сфери діяльності діяльності під*
приємства та підпорядковані підрозділи" [5, c.
45]. Вважаємо, це трактування процесу адап*
тації не досить вірне, оскільки не всі відділи та
підрозділи на підприємстві залежать один від
одного. Тільки за наявності чи не наявності без*
посереднього зв'язку між підрозділами та їх
сили можна встановити залежить робота одно*
го підрозділу від іншого чи ні.

У сучасних умовах господарювання з метою
швидкої та результативної адаптації підприємств
до змін саме у зовнішньому середовищі, на нашу
думку, слід використовувати ситуаційних підхід.
Це насамперед дасть можливість залежно від
обставин, які виникли в оточенні підприємства,
приймати оперативні ефективні управлінські
рішення, запроваджувати відповідні заходи по
підвищенню обсягів виробництва, використання
новітніх технологій для виходу на новий сегмент
ринку, а також скорочення можливих втрат від
непередбачуваних подій в економіці.

У зв'язку з цим нами запропоновано визна*
чення поняття "адаптація" підприємства як
спроможність визначати цілі підприємства та
засоби їх досягнення з передбаченням май*
бутніх змін за допомогою ситуаційного (адап*
тивного) аналізу для посилення конкурентних
переваг у мінливих умовах зовнішнього сере*
довища, що потребує аналізу економічної, ви*
робничої, науково*технічної, фінансової та
соціальної сфер діяльності підприємств (з ура*
хуванням галузевих особливостей).

Таким чином, досягнення підприємствами
відповідних цілей можливе за рахунок впроваджен*
ня та реалізації системи адаптивного управління
змінами, що може мати як поточний, так і стратег*
ічний характер. Вагомий вплив на формування
відповідної системи має генеральна стратегія роз*
витку, яка є складовою частиною економічної пол*
ітики підприємства, що визначає основні орієнти*
ри та пріоритетні напрями економічної діяльності.

Економічну політику підприємства можна
розглядати як сукупність таких політик, як мар*
кетингової, виробничої та фінансової. В залеж*
ності від рівня готовності підприємства до реа*
лізації адаптивної реакції на фактори впливу
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зовнішнього середовища, а також від обраної
політики поводження на ринку, можна виділи*
ти наступні алгоритми поведінки суб'єктів гос*
подарювання при адаптивних змінах: активне
поводження — підприємство готове до адаптації
та темп адаптаційних змін є досить високим.

Наявні розроблені принципи адаптації, мо*
делі, що враховують як характер змін, так і мас*
штаб діяльності підприємства. Процес адаптації
носить системний характер, що охоплює всі сфе*
ри діяльності підприємства та підпорядковані
підрозділи; консервативне поводження —
підприємство є пасивним та його поведінка за
багатьма аспектами є інерційною (як правило,
носять локальний характер та відсутні активні
кроки на ринку до розширення масштабів діяль*
ності); ситуаційне поводження — адаптаційні
процеси мають вибірковий характер у залежності
від виду та інтенсивності впливу факторів зовні*
шнього середовища на діяльність підприємства.

Здібності адаптації підприємства залежить
від спроможності вчасно зменшити ризик для
підприємства від негативного змінення певних
факторів в зовнішньому середовищі. Ризик
відображає міру (ступінь) відхилення від цілей,
бажаного (очікуваного) результату, а також
ступінь невдачі з урахуванням впливу керова*
них і некерованих чинників, прямих та зворот*
них зв'язків стосовно об'єкта керування.

Діагностика стилю керівництва є одним із
етапів адаптації підприємства до зовнішнього
середовища. Слід відмітити наявність зв'язку
між вибором стилю керівництва та ситуаційни*
ми факторами. Так, наприклад, О.В. Бондар ха*
рактеризує в своїй роботі необхідність керівни*
ком, менеджером вміти передбачити причини і
джерела виникнення ситуацій і мати про запас
заздалегідь спроектований механізм їх моделю*
вання, що дозволить виходячи з наявних ре*
сурсів, обрати оптимальні варіанти [1]. Тобто
важливу роль у адаптації стилю керівництва до
зовнішнього середовища приймають ситуаційні
фактори та спроможність керівника за допомо*
гою вмінь та навичок правильно та своєчасно
приймати заходи щодо змін у зовнішньому се*
редовищі та передчасно виявляти ситуаційні
фактори змін у зовнішньому середовищі для зав*
часного адаптування стилю керівництва.

На рисунку 1 наведено розроблену автора*
ми модель адаптації стилю керівництва до умов
внутрішнього і зовнішнього середовища.

Потрібно зазначити, що в розробленій нами
моделі адаптації стилю керівництва до умов
внутрішнього і зовнішнього середовища важ*
ливу роль приділяється обиранню стилю кері*
вництва в залежності від ситуаційних факторів,

які впливають на підприємство. Корегування
стилю керівництва відносно ситуаційних фак*
торів зумовлює підвищення конкуренто спро*
можності підприємства та ринку.

Успіх підприємства в умовах перехідної
економіки в Україні залежить від багатьох чин*
ників, у т.ч. від формування системи внутріш*
нього контролю і системи захисту інформації
та рівня облікової політики щодо забезпечен*
ня надійної фінансової звітності.

Аналіз діючої практики внутрішнього конт*
ролю в підприємствах засвідчує достатньо низь*
кий рівень технічного озброєння внутрішніх кон*
тролерів. За допомогою комп'ютерних програм
здійснюють формування контрольних даних,
прийоми документального контролю. Не можна
вважати поширеним використання комп'ютерних
засобів під час проведення інвентаризацій.

Результати проведеного дослідження свід*
чать, що можливості контролю як функції уп*
равління використовуються сьогодні недостат*
ньо. В окремих випадках система внутрішнього
контролю не відповідає вимогам наукового уп*
равління з причин методологічного, методично*
го і організаційного характеру. У зв'язку з цим
виникає потреба розробити методи оптимізації
контрольної системи підприємства. Серед ме*
тодів підвищення ефективності функціонування
системи внутрішнього контролю в сучасних
підприємствах пропонуємо застосовувати на*
ступні: метод розподілу повноважень і відпові*
дальності між працівниками, ротація кадрів,
здійснення контролю за окремими напрямами
підприємницької діяльності, удосконалення кон*
тролю при плануванні продажу, збору інформації
та формування справи*досьє на покупців і замов*
ників, діагностики і прогнозування проблем.

Особливо важливим методом оптимізації кон*
трольної системи підприємства є бюджетний кон*
троль, який забезпечує своєчасне виявлення відхи*
лень фактичних показників від запланованих, їх
причин та забезпечує відповідну реакцію на них.
Результати здійснення такого контролю повинні
відображатись у щоденних, тижневих, декадних,
місячних і квартальних контрольних звітах.

З точки зору постановки конкретних еконо*
мічних проблем, які виникають на підприємствах,
і започаткування реформ внутрішнього контро*
лю в Україні особливе значення має розробка
методики організації внутрішнього контролю:

— для підвищення рівня ефективності сис*
теми управління, забезпечення її гнучкості;

— для розробки оптимальної моделі внут*
рішнього контрольно*аудиторського процесу;

— для розробки оптимальної управлінської
моделі;
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Рис. 1. Модель адаптації підприємств до внутрішнього
та зовнішнього середовищ



48
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2015

— адаптації;
— розподілу посадових функцій посадових

осіб.
Таким чином, застосування наведених ме*

тодів у практичній діяльності безсумнівно за*
безпечить перетворення контролю із формаль*
ної констатації фактів і результатів діяльності
акціонерного товариства в дієвий і ефективний
засіб ефективного управління ним, тобто спри*
ятиме якісному вирішенню практичних завдань
щодо динамічного розвитку підприємства, його
економічного зростання.

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, на сьогодні як підприємствам,
так і державі у цілому необхідно переосмисли*
ти роль адаптаційної політики та важливість
стилю керівництва в процесі управління.

Для досягнення ефективної адаптації потрібно
розуміти, що вона носить системний характер, що
охоплює всі сфери діяльності підприємства та
підпорядковані підрозділи. Здібності адаптації
підприємства залежать від спроможності вчасно
зменшити ризик для підприємства від негативно*
го змінення певних факторів у зовнішньому сере*
довищі. Ризик відображає міру (ступінь) відхилен*
ня від цілей, бажаного (очікуваного) результату,
а також ступінь невдачі з урахуванням впливу ке*
рованих і некерованих чинників, прямих та зворот*
них зв'язків стосовно об'єкта керування.

У сучасних умовах господарювання з метою
швидкої та результативної адаптації підприємств
до змін саме у зовнішньому середовищі, на нашу
думку, слід використовувати ситуаційних підхід.
Це насамперед дасть можливість залежно від
обставин, які виникли в оточенні підприємства,
приймати оперативні ефективні управлінські
рішення, запроваджувати відповідні заходи по
підвищенню обсягів виробництва, використання
новітніх технологій для виходу на новий сегмент
ринку, а також скорочення можливих втрат від
непередбачуваних подій в економіці.

Нами розглянуто проблему адаптації, для
чого вирішено ряд питань. Дістало подальшо*
го розвитку поняття "адаптація підприємства",
визначено, що ситуаційний підхід до організації
управління процесом адаптації є елементом
антикризового управління, зокрема, до орга*
нізації планування процесу адаптації, органі*
зації його інформаційного та фінансового за*
безпечення. Удосконалено модель адаптації
підприємств до внутрішнього і зовнішнього се*
редовища. Перспективи подальших досліджень
полягають у потребі розробити методи опти*
мізації контрольної системи підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Мобілізуючої людину на щасливе жит*
тя в цьому світі, радянський духовний дос*
від визначався радикально іншим норматив*
но*ціннісним змістом, в якому домінують
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STUDY STRATEGIES MARKET CONSUMPTION OF GOODS AND SERVICES IN THE FIELD OF
CULTURE

Підприємство або регіон має можливість виходити на ринок з якісно новим, який не має аналогів, товаром, на
який ще не було попиту. Дуже рідкісна ситуація — принципово нові товари з'являються виключно рідко. Частіше
йдеться про корінне удосконалення традиційного товару. Ще частіше — про просте удосконалення, модифікації.
Іноді підприємство вдається до виходу зі старим товаром на новий ринок. Аналоги, перехоплення ідеї, альтернативні
проекти, сервісне доповнення — всі вони мають джерелом досвід конкурентів. Ідея нового товару або модифікації
часто виникає у результаті вивчення споживача. До цього джерела дуже часто зводять маркетинговий аналіз, що
навряд чи правомірно. Часто підприємству простіше діяти, опираючись на досвід конкурентів (стратегія "другого").
Крім того, ідея принципово нового товару ніяк не може виникнути при вивченні потреб споживача, бо у того просто
немає такої потреби, її ще належить формувати. Ідеї виробника, продиктовані науково0технічними розробками, тех0
нологічними можливостями, найчастіше є джерелом принципово нових товарів.

Company or region is able to enter the market with its new, unparalleled product for which there was no demand.
Very rare situation — fundamentally new products appear only rarely. Often it comes to improving indigenous traditional
goods. More often — about simple improvements, modifications. Sometimes the company manages to leave the old
product in a new market. Analogs interception ideas, alternative designs, service additions — they are a source of
competition experience. The idea of a new product or modification often obtains from consumers. This source is very
often reduced marketing analysis, which is hardly justified. Companies are often easier to operate, based on the experience
of competitors (strategy "second"). Moreover, the idea of a fundamentally new product does not occur in the study of
consumer needs — in fact there is no such a need, it has yet to form. Ideas producer dictated by scientific and technical
developments, technological capabilities, often a source of innovative products.

Ключові слова: ринок, попит, споживач, стимулювання продаж, сегментація ринку, сфера
культури, цінова дискримінація, соціально6культурні послуги, канали розподілу.

Key words: market, demand, consumer, stimulate sales, market segmentation, cultural sphere,
price discrimination, social and cultural services, distribution channels.

моральний максималізм, справедливість,
колективізм, святість як самоцільне страж*
дання тощо. У цьому випадку мова йде про
колективізм, мобілізуючий людину на жит*
тя в якомусь іншому, але не цьому світі "тут
і зараз". Значно відрізняються мотивації у
споживачів, які належать до різних субкуль*
тур.
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Чинники формування соціальних груп спо*
живачів задаються їх соціальними ролями, гра*
ючими індивідами, сім'єю, референтними гру*
пами. Кожне з цих об'єднань задає певний та
дуже характерний (причому, легко пізнаваний)
спектр споживчої поведінки, в тому числі у
сфері культури та дозвілля.

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
Необхідно зазначити, що обсяг продажів

соціально*культурних послуг залежить від
кон'юнктури даного ринку, ринку регіонів та
держави, світового ринку, від платоспро*
можності споживачів, ступеня насиченості
ринку даним товаром або його аналогами та
замінниками. Все більше уваги фахівці звер*
тають на так звані "довгі хвилі" кон'юнкту*
ри, вперше описані В. Кондратьєвим у 20*і
рр. Зараз розглядаються великі цикли в 45—
60 років, що включають чотири фази: про*
цвітання (підйому, що супроводжується ро*
стом цін), спаду (кризи з падінням цін), деп*
ресії та відновлення (зі слабким ростом цін)
[1]. Проте обсяг продажів залежить не тільки
від тривалих тенденцій, але й від циклічних, се*
зонних, випадкових факторів коливання попи*
ту.

Можна говорити про істотну роль неці*
нових факторів у ціновій стратегії. Як писав
А. Сміт, реальна ціна за все, що необхідно лю*
дині, — це зусилля та труднощі з придбання
цього товару [2]. Тому можна говорити і про
ціну зусиль, витрат фізичної та нервової
енергії, часу. При однаковій ціні товарів або
послуг можуть бути різними витрати на транс*
порт, час, витрачений на дорогу. Ці витрати
можуть істотно змінювати ставлення власне до
ціни. Крім того, ціна зазвичай сприймається як
показник якості товару (послуги). Тому низькі
ціни можуть не привертати обережного покуп*
ця.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Виробництво товарів та надання послуг у
галузі культури у відповідності до вимог ринку
має враховувати вивчення вимог ринку. Воно
охоплює: сегментацію ринку, виділення груп
споживачів даної ЗДА; розуміння (характери*
стика) споживача, його соціально*психологіч*

них особливостей, мотивацій; аналіз фірмової
структури ринку, перш за все — наявності кон*
курентів та особливостей їх діяльності; форму*
лювання вимог до якості товару — стандарт*
них, споживчих, конструктивних; розгляд
можливостей забезпечення патентної чистоти
товару або послуги.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Сегментація ринку полягає у розділенні
ринку за групами споживачів, для яких можуть
бути необхідні окремі товари (послуги). Сег*
ментація може бути заснована на логічних опе*
раціях ділення та класифікації. В цьому випад*
ку можуть бути проведені різні диференціації
споживачів: географічні (регіональні — по рай*
онах, мікрорайонах, будинках, населених пун*
ктах, областях державах тощо); поведінкові
(активна, пасивна, індиферентна поведінка);
психологічні (за темпераментом, характером
тощо); вікові, освітні, етнічні; по інтенсивності
споживання [3].

Сегментація може проводитися з найрізно*
манітніших підстав. Вибір залежить від цілей та
конкретного товару (послуг). В одному випад*
ку, це соціально*економічні особливості регі*
ону, чисельність та щільність населення. В іншо*
му — вік, освіта, стать, сімейне становище,
рівень достатку, національність, віросповідан*
ня та конфесійна приналежність, професія спо*
живачів тощо. В третьому — спосіб та стиль
життя, субкультури. Сегментація може прово*
дитися на основі простого групування спожи*
вачів. Так, ринок у сфері культури, диферен*
ційований на основі класифікацій, малопродук*
тивний — така сегментація відповідає, скоріше,
теоретичним (соціологічним, педагогічним) ви*
могам, але не вимогам практичного маркетин*
гу.

Тому у сфері культури більш продуктив*
ним є розбиття ринку на основі простого гру*
пування: установи (підприємства, організації,
установи та їх колективи) з можливою подаль*
шою диференціацією по конкретних підприє*
мствах або за складом їх персоналу (керівни*
ки, ІТП, молоді фахівці); учнівська молодь —
з можливою подальшою сегментацією по на*
вчальних закладах (ВНЗ, училищах, школах)
та за роками навчання (молодші класи, учні 5—
7 класів, старшокласники); громадські орган*
ізації — владні структури, депутати, кандида*
ти в депутати, партії, рухи, профспілки тощо,
групи їх активу; групи за місцем проживання
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— діти дошкільного віку, сім'ї, пенсіонери,
інваліди, які проживають в робітничих та сту*
дентських гуртожитках, мешканці окремих се*
лищ, сіл, вулиць, мікрорайонів; — групи за
інтересами: любительські об'єднання, клуби
по інтересах, гурткова та курсова, тренінгова
мережа.

Глибина подальшої диференціації зале*
жить від цілей, можливостей та необхідності,
але ринок будь*якої установи у сфері культу*
ри становлять саме ці, вказані тут п'ять основ*
них груп споживачів. Розуміння (характерис*
тика) споживачів полягає насамперед в усві*
домленні їх особистісних та групових моти*
вацій по кожному виділеному сегменту. Така
характеристика повинна містити вказівку на
найважливіші чинники споживчої поведінки.
Вказані чинники можуть бути об'єднані у чо*
тири основні групи.

Чинники культури. Визначаються етніч*
но*національним, нормативно*ціннісними
традиціями: субкультурою (молодіжною, на*
ціональних меншин, професійною тощо);
соціальним становищем (статусом). Наприк*
лад, у переважно протестантських США
ціннісними нормами мотивації поведінки є
особистий успіх, ініціатива, активність та
працездатність, практичність, комфорт, здо*
ров'я, сила, індивідуальна свобода, філант*
ропія.

Особистісні чинники впливу на споживан*
ня визначаються віком (фізичним та особисті*
сно*психологічним, до якого людина відносить
сама себе), родом занять, економічним стано*
вищем, достатком, способом життя, типом осо*
бистості та її уявленням про себе.

Психологічні чинники визначаються уста*
новками, сприйняттям, мисленням, темпера*
ментом. Головне на цьому етапі групування

— усвідомлення реальних мотивацій спожи*
вача, його типових спонукань задоволення
потреб, причому типовими способами. Для
формулювань аналізу мотивацій можуть ви*
користовуватися різні моделі видів моти*
вацій.

У загальному вигляді це можуть бути: са*
мозабезпечення, відібрання в іншого, обмін
або угода. Варто пам'ятати, що бартерна,
фінансова, комерційна, нон*профітна угода
припускають наявність хоча б двох суб'єктів
обміну (угоди), споживача та власника необ*
хідного товару; умови угоди: (місце, час,
фінансові); юридично коректне оформлення
угоди. Наочний, хоча й дещо спрощений,
аналіз місця в конкуренції був запропонова*
ний Бостонською консультаційною (консал*
тинговою) групою (БКГ) та отримав назву
"матриці БКГ" [4].

Вона являє собою діаграму, де горизон*
тальна вісь демонструє показники частки рин*
ку підприємства (в долях, відсотках від загаль*
ного обсягу продажів на ринку даного това*
ру). Очевидно, що ці показники задають ряд
від 0, коли ця установа на ринку відсутня, до 1
(в частках) або 100,0% (у відсотках), коли ус*
танова є монополістом. По вертикалі вказу*
ються комерційні показники роботи фірми на
ринку з даним товаром (обсяг продажу, при*
буток, рентабельність). Дві осі задають
простір, в якому визначається точка, що ха*
рактеризує діяльність підприємства з даним
товаром у теперішньому часі (або в перспек*
тиві).

Для наочності аналізу по кожній осі можуть
бути введені головні інтервали — частка ринку
до 1/2 (0—50%), та більше 1/2 (50—100%), а та*
кож комерційні показники вище та нижче се*
редніх (рис. 1).
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Рис.1. Матриця БКГ стосовно регіонального розвитку галузі культури [Портер]
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Побудований таким чином простір вияв*
ляється розбитим на 4 квадрати, кожен з яких
отримав у економічній літературі образну на*
зву: "старі собаки" (мала частка ринку при ко*
мерційних результатах нижче середніх), "дикі
кішки" (мала частка ринку при високих при*
бутках), "дійні корови" (велика частка ринку),
"зірки" (висока прибутковість при доміну*
ванні на ринку — "зоряний час" менеджмен*
ту).

Стратегічне рішення залежить від того, у
просторі якого квадрата опиняються показни*
ки підприємства або установи. Варіанти стра*
тегій вказані на діаграмі пунктирними лінія*
ми: "Старі собаки" — ділова активність цього
квадрату явно невиправдана, або підлягає
згортанню, або від подібних проектів слід
відмовлятися, не приступаючи до них. "Дикі
кішки" — бізнес надзвичайно привабливий,
однак позиції підприємства не дуже міцні.
Тому можливі два основних стратегічних
рішення: або експансія завоювання більшої
частки ринку, або концентрована стратегія
зміцнення позицій установи на її сегменті (заг*
либлення у ринок).

"Зірки" — близька до монополії позиція на
вигідному ринку. В цьому випадку стратегія
також очевидна — утримання, захист своїх
позицій від неминучої активності конкурентів.
"Дійні корови" — "своя справа" фірми — не
дуже прибуткова, зате годує. Стратегія в цьо*
му положенні передбачає жорсткий фінансо*
вий контроль та акумуляцію коштів для подаль*
шого прориву або за рахунок концентрації —
звуження ринку при підвищенні прибутковості
(наприклад, за рахунок радикальної модифі*
кації та підвищення якості товару), або за ра*
хунок більш раціональної цінової політики,
підвищення якості тощо — поліпшення комер*
ційної результативності.

Інша методика не виключає, доповнює по*
передню, пов'язана з визначенням конкурент*
ного статусу підприємства (КСП) щодо конк*
ретного товару (послуги). Базова формула
КСП (вона може доповнюватися низкою якіс*
них коефіцієнтів) співвідносить запланований
рівень рентабельності, співвідношення показ*
ників якої може бути зведено до співвідношен*
ня планованого рівня вкладень (інвестицій, вит*
рат) з оптимальним та критичним обсягами
вкладень на реалізацію діяльності:

            
Рпл.        Впл. * Вкр.

КСП = ———— = —————— (1),
           Ропт.  Вопт. * Вкр.

де КСП — конкурентний статус підприєм*
ства, Р (пл., опт.) — рівень рентабельності (пла*

новий та оптимальний), В (пл., опт., кр.) — вкла*
дення (планові, оптимальні, критичні).

Відсутність вкладень (В = = 0) доходу не
принесе. Але й малі вкладення (0 < В < Вкр.)
несуть тільки збитки. І тільки при певному об*
сязі вкладень справа може окупитися. Тому
Вкр. називаються також "точкою самоокуп*
ності". Подальше зростання вкладень (у вироб*
ництво, в матеріально*технічну базу, в рекла*
му, в підготовку персоналу тощо) веде до зро*
стання доходів. Але лише до певного рівня
(Вопт.), тому що подальше зростання вкладень
невиправдане — воно призведе лише до зни*
ження прибутків.

Наприклад, один й той же рівень доходів
(прибутків) — Д/B1 — можна отримати при
обсягах вкладень як B1, так і В2. В2, що пере*
вищує Вопт., є вже невиправданим обсягом
вкладень. Тому для стратегічного рішення
дуже важливо знати Вкр. та Вопт. — граничні
умови будь*якої ділової активності: точку са*
моокупності та оптимальний обсяг вкладень,
нижче яких та вище яких витрати не виправ*
дані. Саме на інтервалі Вкр.*Вопт. й визнача*
ються конкретні можливі розміри вкладень —
Впл.

Якщо соціально*культурна установа пра*
цює одночасно за кількома програмами, то
стратегічне рішення по них може бути прий*
нято за допомогою методу ранжирування по
КСП. Для цього визначається КСП кожного
проекту. Далі вони вибудовуються по ранжи*
ру (рейтингу): першими у цьому списку сто*
ять проекти з найбільшим КСП, потім з мен*
шим. Останнім у переліку вказується проект
з найменшим КСП. Цей перелік співвідно*
ситься з наявними коштами та проводиться
їх розподіл. Програми та проекти, що мають
найвищій КСП, отримують пріоритетний ре*
жим вкладень, тому що ці види бізнесу
найбільш дохідні. Далі кошти розподіляють*
ся за рангом для забезпечення відповідних
КСП. Однак коштів може бути недостатньо.
Це означає, що програми, які є не конкурен*
тоспроможними, повинні бути або згорнуті,
або для них мають бути знайдені додаткові
інвестиції.

Необхідно наголосити, що для сфери
культури найбільш характерним є ринок мо*
нополії, який характеризується наступни*
ми рисами: наявність тільки одного продав*
ця деякого товару; товар не має близьких
замінників і покупець повинен купувати то*
вар у монополіста або відмовитися від ньо*
го; відсутність як потенційної, так й прихо*
ваної конкуренції (унікальні культурні об*



53
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2015

'єкти не зазнають впливу конкуренції); на*
явність бар'єрів для входу в галузь (володі*
ння виключно юридичним правом займати*
ся визначеним видом діяльності; контроль
єдиною установою над специфічним ресур*
сом, використовуваним при виробництві
товару або наданні послуги; економічні пе*
реваги великого виробництва; захист ви*
робництва товару патентом).

У сфері культури економічно не виправда*
ним є створення в провінційних містах кількох
художніх музеїв, театрів тощо. Отже, можна
говорити про наявність певного бар'єру для
входу нових виробників на локальний (регіо*
нальний) ринок культурних послуг. При цьому
ціни монополіста завжди будуть завищені, у
порівнянні з цінами в умовах досконалої кон*
куренції. Для максимізації прибутку моно*
поліст активно проводіть цінову дискриміна*
цію.

Цінова дискримінація — це встановлення
різних цін на один й той же товар, при цьому
відмінності в цінах не пов'язані з витратами.
Мета цінової дискримінації забезпечує викори*
стання всіх можливостей для встановлення
максимальної ціни на кожну одиницю товару.
Ціновій дискримінації може піддаватися як
один й той же покупець, так і різні покупці. Для
проведення монополістом цінової дискримі*
нації необхідні наступні умови: здатність кон*
тролювати ціни; можливість сегментації ринку;
наявність перешкод до переміщення товару з
різними цінами між сегментами ринку. Залеж*
но від того, наскільки реалізуються перерахо*
вані вище умови, установа*монополіст може
проводити той чи інший тип цінової дискримі*
нації.

Так, організації культури встановлюють
диференційовані ціни на вхідні квитки за віко*
вою ознакою (діти, школярі, студенти, пенсіо*
нери), за окремими категоріями відвідувачів
(учасники війни, ветерани праці, інваліди, іно*
земні та російські громадяни; а також окремі
особи та групи) та рівнем доходу (російські та
іноземні громадяни). Наприклад, музеї можуть
виділяти для цілей ціноутворення до двадцяти
різних груп відвідувачів.

Крім того, цінова політика вітчизняних ус*
танов культури відрізняється жорсткою диск*
римінацією по відношенню до іноземних гро*
мадян. З метою збільшення доходів вхідна пла*
та для зарубіжних відвідувачів встановлюєть*
ся в кілька разів вище тарифів для місцевого
населення. В Україні таку цінову політику про*
водять музеї Лаври, Софія Київська та ін. Так,
у Лаврі в 2013 р. вхідна плата для іноземних

громадян становила 50 грн., тоді як для украї*
нських відвідувачів 10 грн. [5].

Наприклад, у музейних закладах Англії та
все більше — США ціна за квитки відіграє все
меншу роль в економічному механізмі їх робо*
ти. З відвідувачів береться незначна або про*
сто символічна плата, а дохід забезпечується
від так званого членства (membership), клубів
друзів з привілеями в залежності від розміру
внеску. Або повна відмова від квитків допов*
нюється системою пожертвувань. Ціна квитка
може диференціюватися за професією відвіду*
вачів, або за віком (діти та літні люди — без*
коштовно). Також вводяться безкоштовні дні
в році або на тижні. У всіх цих випадках цінова
стратегія фактично переходить у стратегію
просування та public relations.

Стратегія реалізації соціально*культурних
послуг розподілу та розповсюдження охоплює
визначення каналів розподілу, руху товару (до*
ставка) та власне реалізації. Удосконалення
збуту може досягатися різноманітними шляха*
ми — як за рахунок самостійного виходу на
споживача, розвитку ділових зв'язків тощо, так
і за допомогою різних посередників: агентів та
спеціальних фірм. Останній шлях — шлях спец*
іалізації та розподілу праці — сприяє більшій
інтенсивності, професіоналізації збуту. Посе*
редницькі фірми, що не виробляють безпосе*
редньо послуги, мають у розпорядженні спец*
іально обладнані зали, майданчики, служби
тощо.

Однак цей шлях, який звільняє творчі колек*
тиви від невластивих їм функцій, пов'язаний із
втратою прямих зв'язків зі споживачем. Крім
того, відповідальність за якість послуг у кінце*
вому рахунку лягає на виробника. В загально*
му вигляді тому можна говорити про три підхо*
ди до стратегії реалізації послуг галузі куль*
тури на регіональному рівні: по*перше, це може
бути стратегія власного збуту, по*друге, стра*
тегія посередницького збуту, по*третє — стра*
тегія змішаного збуту. Важливим компонентом
реалізації та просування товарів та послуг є
реклама. Ця надзвичайно важлива та розвине*
на сфера сучасного бізнесу є досить складною,
отже, має складати окремий предмет дослід*
ження.

Канали розподілу (КР) — це система фірм
або осіб, що беруть на себе право власності на
товар (послугу) або допомагають іншим пере*
дати його на шляху товару від виробника до
споживача. Реалізація можлива за різними ка*
налами маркетингу: безпосередньо фірмою:
рознесення, посилками, через свої магазини,
каси тощо. Часто більш ефективним є входжен*
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ня в розвинену систему посередництва ди*
лерських та дистриб'юторних мереж, агентств,
контор тощо; через одного посередника: в
роздрібній торгівлі або агента з реалізації та
збуту (брокера); через гурт в поєднанні з розд*
рібом (наприклад, за допомогою дистриб'ю*
торів та дилерів); через гурт, дрібний гурт та
роздріб; змішаним чином.

У галузі культури широко поширеною є ре*
алізація послуг в запису (аудіо*, відео*), з ви*
користанням ЗМІ. Прикладом може служити
забезпечення акторові можливості запропо*
нувати послуги кіно, театру, ТВ, шоу*бізнесу,
концертним організаціям. Для політика КР —
це структури, що полегшують його доступ на
ТБ, у пресу, спілкування з виборцями. Канали
розподілу можуть бути інтегровані в різній
мірі: корпоративні КР — вся збутова мережа
належить фірмі, керовані фірмою КР, до*
говірні КР: добровільні, кооперативні та які
володіють торговими привілеями. Крім такої
"вертикальної" інтеграції КР, можлива їх "го*
ризонтальна" інтеграція як об'єднання зусиль.
У функції будь*яких КР входять: розподіл та
збут товару, участь у маркетингу, контакти та
переговори, реклама та стимулювання прода*
жу, участь у плануванні товарного асортимен*
ту, фінансування витрат із збуту з прийняттям
на себе деяких ризиків, обслуговування това*
ру, складування та зберігання, участь у ціно*
утворенні [6].

Власне стратегічне рішення щодо каналів
розподілу послуг у галузі культури стосуєть*
ся: структури КР, їх глибини та характеру інтег*
рації, типів посередників, числа посередників,
інтенсивності збуту, селективності збуту та
виняткових прав (обмежують число дилерів або
виключають деяких з них на конкурентній ос*
нові), мотивації посередників та торгових
агентів, стимулювання їх роботи. При виборі
посередника слід переконатися, що він не є по*
середником конкурентів. Бажано, переважно
віддати право на посередництво фахівцям, їм
також більш відомим. Важливі також джерела
фінансування посередників, ступінь матеріаль*
но*технічної оснащеності, рівень кваліфікації,
регіони та напрями їх каналів реалізації.

Нами визначено, що особливий інтерес сти*
мулювання продажів (СП) представляє для ре*
гіонального маркетингу в сфері культури. По*
перше, через особливості споживання в цій
сфері, що вимагають не просто інформації про
можливі види культурної діяльності, а безпо*
середнього залучення до неї. По*друге, через
надзвичайно перспективне співробітництво
закладів культури та творчих колективів з про*

мисловими та комерційними фірмами у справі
promotion їх товарів — причому саме у вигляді
стимулювання продажів. Адже останні, особ*
ливо у вигляді конкурсів, свят, ярмарків тощо,
неможливі без залучення потенціалу сфери
культури.

Та й самі акції зі стимулювання продажів
пред'являють до їх організаторів такі вимоги,
як творчий підхід, концептуальна та практич*
на режисура, імпровізація — тобто ті якості,
якими професіонально володіють працівники
культури. Порівняно з рекламою, СП має без*
сумнівну перевагу: воно дозволяє швидко та
інтенсивно впливати на попит. Тому видається
доцільним докладніше зупинитися на цілях,
можливостях та формах стимулювання про*
дажів.

Стимулювання продажів (СП) — це суть
сукупність прийомів, вживаних впродовж всьо*
го життєвого циклу товару відносно спожива*
ча та організаторів реалізації з метою корот*
кострокового підвищення обсягу продажу, а
також збільшення числа нових споживачів
(клієнтів) [7]. Якщо public relations створює
обстановку в суспільстві, сприятливу для уста*
нови, реклама інформує про товари та створює
мотивацію їх споживання, то СП тимчасово
підвищує інтерес до товарів (послуг) та органі*
зовує їх інтенсивне придбання. В цьому сенсі
PR, реклама та СП утворюють ряд все більш
інтенсивного збудження інтересів до діяльності
фірми: від доброзичливого відношення (PR),
через знання та пам'ять про товар (реклама) до
прямої організації інтенсивного попиту (СП).
Останнє орієнтоване не на знання та інформа*
цію, а на негайну зміну поведінки споживачів,
а саме: інтенсивне споживання саме цього то*
вару. В цьому плані СП — найбільш "жорсткий"
спосіб просування, особливо в порівнянні з та*
ким "м'яким", як PR.

Ці методи СП мають більш виражене со*
ціальним значення, оскільки дають споживачеві
додаткову кількість товару (а не просто еко*
номлять гроші, як методи зниження цін) та на*
дають контактам виробника й споживача більш
різносторонній та предметний характер. При*
кладом можуть бути премії для дітей у вигляді
конкурсів, колекцій моделей, складання крос*
вордів, головоломок, м'яких іграшок, наклей*
ок тощо.

Для цього зазвичай використовуються асо*
ціації з відомими персонажами мультфільмів,
телепередач, спортивних ігор. Використову*
ються також премії для дорослих у вигляді ко*
рисних товарів для господарства, побуту тощо.
При розповсюдженні зразків для сфери куль*



55
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2015

тури особливо перспективним є перехресне (су*
путнє) розповсюдження як особистих послуг
з іншими товарами, так і навпаки. Ще більш
цікаві та перспективні для сфери культури ме*
тоди активного СП, насамперед — конкурси,
лотереї та ігри.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
У кінцевому рахунку, як ідеї споживача, так

і конкурентів, реалізуються тільки стаючи
ідеєю виробника. Будь*яка товарна ідея, таким
чином, проходить кілька стадій реалізації: по*
шук ідеї товару (ідеї конкурентів, споживача та
виробника), відсів ідеї і вибір головної, розроб*
ка програми (плану, проекту), виготовлення та
ринкова апробація, тестування якості та сер*
тифікація, оформлення, упаковка та маркуван*
ня, підготовка ринку збуту та рекламна кампа*
нія, масштабне виробництво та активний вихід
на ринок.

Цінова дискримінація у сфері культури має
ряд недоліків. По*перше, вона негативно оці*
нюється споживачами, що в кінцевому рахун*
ку веде до погіршення іміджу організації куль*
тури. Дискримінаційна політика відбивається
на скороченні повторних відвідувань, зниженні
доходів від додаткової діяльності установи
культури таких, як виручки сувенірних мага*
зинів, кафе тощо. Отже, непрямі витрати на
проведення дискримінаційної політики можуть
досягати значних розмірів.

По*друге, така цінова політика відрізняєть*
ся високим рівнем не тільки непрямих, а й пря*
мих витрат. Висока диференціація цін вимагає
додаткових витрат на випуск та реалізацію
різних вхідних квитків, а також контролю за їх
використанням. Крім того, в структурі надход*
жень питома вага доходів від деяких категорій
споживачів може бути низькою через їх нечис*
ленність, тоді як прямі й непрямі витрати на
проведення дискримінаційної політики — до*
сить високими. Це змушує порівнювати при
встановленні дискримінаційної цінової політи*
ки доходи від її введення з витратами на її об*
слуговування, що включають не тільки прямі
витрати, але й непрямі.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Ринкова трансформація агарної сфери ставить

перед економіко*математичною наукою безліч
нових завдань, які потребують глибокого теоре*
тичного осмислення та обгрунтування шляхів їх
практичного вирішення. Однією з таких проблем
є організація бізнес*процесів в аграрних підприє*
мствах, яка визначається способами управління
господарським комплексом та суспільством в ціло*
му. Об'єктивно потреба оптимізації бізнес*про*
цесів на аграрному переробному підприємстві по*
лягає в особливостях процесу виробництва, а кон*
кретніше в тривалості виробничого циклу, який
поділяється на виконання допоміжних процесів:
транспортування, підготовка та виробниче спожи*
вання, комплектація та формування партій, з
однієї сторони, та необхідності забезпечення рит*
мічності і безперебійності завантаження виробни*
чого обладнання та випуску готової продукції —
з іншої. Сутність проблеми полягає в тому, що про*
цес власного виробництва товарів складає лише
22 % від загальної тривалості циклу процесів ви*
робничо*комерційної діяльності, останні 78 % часу
припадають на різноманітні види переміщення та
зберігання вихідних матеріалів і готової продукції,
що потребує пошуку математичних методів оцін*
ки та оптимізації розподілу ресурсів з метою підви*
щення ефективності діяльності підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженням теорії чутливості, компенса*

торності та застосуванню принципів Парето*
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MATHEMATICAL METHODS IN THE MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES
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У статті наведено методику застосування принципу Парето0Лоренца з використанням теорії чутливості при управлінні
бізнес0процесами в переробних підрозділах аграрного підприємства. За допомогою математичних законів розкрита сутність
правила Парето, згідно з яким лише 20 % дій приносять 80 % результату. Показано, яким чином можна застосувати модель
розподілу при оптимізації бізнес0процесів в аграрному виробництві та як вона вплине на ефективність підприємства.

In article the technique of applying the principle of Pareto0Lorenz using the theory of sensitivity in the management of
business processes in the processing units of agricultural production. Using the mathematical laws of the essence of the Pareto
rule, according to which only 20% of activities generate 80% of the result. Shows how you can use the distribution model in the
optimization of business processes in agricultural production and how it will affect the efficiency of the enterprise.
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Лоренца в економіці приділяли увагу багато вче*
них, серед основних, які найближче розкрили
проблематику нашого дослідження, слід виділи*
ти Абдрашитова Р.Т., Івахненко А.Г., Кулико*
ва О.В., Новицького М.І., Семененка А.І. [1—6].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Обгрунтувати математичні методи аналізу та

оптимізації, за допомогою яких в перспективі мож*
ливо: забезпечити сполучення економічних та тех*
нологічних процесів за допомогою їх зближення
при виявленні найвагоміших 20 % факторів; ство*
рити поле компенсаторності, вирівнювання пере*
боїв (флуктуації) в ході виробництва за рахунок
централізації управління ресурсним потенціалом та
резервування слабких внутрішніх потужностей.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Підходи до рішення задач оптимізації бізнес*

процесів підприємства згідно Н.Р. Дрейпера мож*
на розбити на дві групи: оптимізація з запам'ято*
вуванням екстремуму та оптимізація за чутливі*
стю. В роботі академіка Івахненка А.Г. припус*
кається розглядати методи пошуку екстремуму
при знаходженні об'єкта "поблизу екстремально*
го пагорба" і на "схилі екстремального пагорба".
В першому випадку потребується метод з запов*
ненням екстремуму, у другому — метод оптимі*
зації за чутливістю. Останнім часом почали зас*
тосовуватись методи, основані на методі теорії
чутливості, розроблені професором Щіпако*
вим А.П. та академіком Петровим Б.Н.
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Побудова функції чутливості першого поряд*
ку припускає розклад оптимізованої функції в ряд

Тейлора в околі деякої "базової" точки :

 

(1),

де  — означає часткову похідну визначену

при значенні  ,
 — приріст і*того фактора.

Якщо обчислити приріст оптимізаційної
функції:

 (2),

неважко побачити, що в функції чутливості ко*
ефіцієнти чутливості являються компонентами
градієнта. Тобто існує тісний зв'язок між градієн*
тним методом оптимізації та методом теорії чут*
ливості.

Оптимізація економічних характеристик гнуч*
ких виробничих систем із застосуванням методів
теорії чутливості наведена і в роботі Абрашитова
Р.Т., де запропонована доволі проста процедура
аналізу та прогнозування техніко*економічних
характеристик економічного об'єкту. Оптимізація
за чутливістю досить тісно пов'язана з широко ви*
користовуваним на практиці методом Парето*
Лоренца. Цей метод входить складовою частиною
в міжнародний стандарт управлінням якістю ISO*
9004*4 і припускає побудову діаграми Парето*
Лоренца, яка відображає відносний вплив кожно*
го фактора на кінцевий результат.

Як бачимо з рисунка 1, фактори ранжуються в
порядку зменшення впливу. На графіку також
будується крива Лоренца, яка відображає сумар*
ний вплив факторів на кінцевий результат. По*
єднавши вищесказане можна обгрунтувати тісний
зв'язок між компонентами графіка, коефіцієнта*
ми чутливості та коефіцієнтами впливу діаграми
Парето*Лоренца.

Згідно правил аналізу Парето*Лоренца інвес*
тиції необхідно вкладати в усунення факторів
(причин) тільки групи А і В. Для цілей оптимізації
бізнес*процесів переробних підрозділів аграрно*
го підприємства встановлено функцію чутливості
підприємства та процедуру оптимізації його діяль*
ності. Для отримання функції чутливості розкла*
демо критерії ефективності роботи підприємства
в ряд Тейлора за ступенями управляючих фак*
торів. У якості аналізованого критерію (функціо*
нала) використовуємо середні витрати на перероб*
ку одиниці ресурсів. Хоча, в принципі, критерій
може бути будь*який, наприклад, доход, прибу*
ток підприємства та інші. В нашому випадку кри*
терій витрат на переробку одиниці ресурсів виг*

лядає так:

 (3).

Розкриємо доданок  та отримаємо:

 (4).

В якості змінних приймемо наступні показни*
ки:

,
де , (N — кількість партій).

 Розкладаючи вираз середньої вартості вироб*
ничого часу в ряд Тейлора, отримаємо навкруги
точки:

 ;

 (5),
де  — базова вартість переробки одиниці ре*

сурсів. Тоді зміна вартості становитиме:
(6).

Поділивши праву і ліву частини цього виразу

на , отримаємо відносний приріст ефективності:

(7).

Враховуючи дане співвідношення запишемо:

(8).

Якщо поділити та помножити кожну складо*
ву правої частини на їх базове значення, отримає*
мо функцію чутливості у відносних одиницях:

 (9),

де  — коефіцієнт, який враховує вплив зміни
і*того показника на ефективність;

 — відносна зміна варіативного параметра.
Наприклад, функція чутливості для зміни вит*

рат має вигляд:

(10),

Рис. 1. Діаграма ПаретоHЛоренца
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де   — частка заробітної плати у вар*

тості години роботи підрозділу аграрного підприє*
мства;

 — відносна зміна заробітної плати.

Подібним чином отримуємо решту показників,
які входять до функції чутливості для зміни:

— витрат на електроенергію та матеріали:

  (11);

— річної завантаженості підприємства:

 (12);

 (13);

— капіталовкладень на основне обладнання:

 (14);

 (15).

Таким чином, нами виведено просте виражен*
ня для визначення відносної ефективності робо*
ти переробних підрозділів аграрного під*
приємства. Коефіцієнти, які входять у модель чут*
ливості, мають простий економічний зміст, легко
обчислюються за даними бухгалтерського та уп*
равлінського обліку. Приведена модель дозволяє
ранжувати вхідні змінні за ступенем впливу кож*
ного показника на ефективність бізнес*процесу та
реалізувати градієнтний метод його оптимізації.

ВИСНОВКИ
Побудова моделі є підтвердженням теоре*

тичних положень направлених на підвищення
ефективності бізнес*процесів переробних
підрозділів аграрного підприємства. Відповідно
до наведеної методики в число заходів групи А,
які визначають 78 % ефективності, входять на*
ступні заходи: капітальний технічний ремонт та
технічне обслуговування (частка витрат 0,4);
амортизація (0,34). До другої групи — групи В,
яка визначає додаткові 22 % ефективності,
ввійшли заходи направлені на зниження витрат
за статтями: оплата праці — 0,06, матеріали —
0,06, послуги — 0,05. Оцінка ефективності реал*
ізації результатів дослідження показала мож*
ливість планомірного підвищення ефективності
функціонування підприємства, дозволила підви*
щити показники господарювання: обсяг вироб*
ництва — в 2,4 рази, товарообіг — 1,27 рази, про*
дуктивність праці — в 1,68 рази, рентабельність
виробництва — 2, 56 рази за рахунок скорочен*
ня часу технічного обслуговування та поточно*
го ремонту, зниження браку при розробці та ре*
алізації управлінських рішень та ін.

Література:
1. Абдрашитов Р.Т. Методи синтезу оптималь*

них автоматичних систем управління сільськогос*
подарськими технологічними процесами: дисе. на
здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. — Оренбург,
1980.

2. Абдрашитов Р.Т. Синтез оптимальних авто*
матичних систем управління сільськогосподарсь*
кими технологічними процесами: дис. на здоб.
наук. ступ. д*ра.техн. наук. — Мінськ, 1990.

3. Івахненко А.Г. Самонавчальні системи роз*
пізнавання та автоматичного управління. — Київ:
Наукова Думка, 1969. — 391 с.

4. Куликов А. Що таке (ре)інжиніринг і до чого
тут бізнес? Enterprise Reengineering M.A.G.
CONSULTING, 1998.

5. Новицький М.І. Організація виробництва на
підприємствах. — М.: Фінансова статистика, 2002.
— 390 с.

6. Семененко А.І., Сергєєв В.І., Логістика: Ос*
нови теорії. — Спб.: Союз, 2001. — 544 с.

7. Body of Knowledge. Association of Project
Menagers, INTERNEN UK, Buckmghamshize, 1992.

Referenсes:
1. Abdrashitov, R. T. (1980), Metody syntezy

optymalinuh avtomatuchnuh system upravlinnia
silscogospodarskymy procesamu [Methods of
synthesis of optimal automatic control systems of
agricultural technological processes] // Dissertation
on Degree Cand. technology. Sciences. Orenburg.

2. Abdrashitov, R. T. (1990), Syntez optumalnuh
avtomatuchnyh system upravlinnia silscogos*
podarskymy tehnologichnumun procesamu [The
automatic Synthesis of optimal control systems
agricultural technological processes]// Dissertation on
Degree Dr.technology. Sciences., Minsk.

3. Ivakhnenko, A. G. (1969), Samonavchalni
systemu rozpiznavannia ta avtomatychnogo
upravlinnia [Self*Learning recognition systems and
automatic control], Naukova Dumka, Kiev, Ukraine,
391 р.

4. Kulikov, A. (1998), Scho take (re)ingenirung I
do chogo tut biznes? [What is (re)engineering and what
here business?], Enterprise Reengineering M. A. G.,
CONSULTING

5. Novitsky, N. (2002), Organizatsia vurobnytstva
na pidpruemstvah [Organization of production in
enterprises], Financial statistics, Moscow, 390 р.

6. Semenenko, A. I. Sergeev, C. I. (2001), Logis*
tuka: osnovu teorii [Logistics: basic theory], Union,
SPb, 544 р.

7. Body of Knowledge. Association of Project
Menagers, (1992), INTERNEN UK, Buckmg*
hamshize.
Стаття надійшла до редакції 26.02.2015 р.



59
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2015

ВСТУП
З появою індустріальних технологій при*

скорюється зростання відмінностей у соціаль*
но*економічному розвитку не тільки країн
світу, а й регіонів у межах окремих країн. Щоб
справитися з викликами часу і не допустити
розпаду країни, влада проводить реформи, вво*
дить додаткові державні функції, в тому числі
регіональну політику [1].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка теоретичних, ме*

тодологічних та прикладних засад формуван*
ня стратегії реструктуризації та реорганізації
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BASIC APPROACHES TO THE COORDINATION AND EFFICIENCY OF REGIONAL POLICY

У статті перелічено основні ознаки адаптації української економіки до ринкових умов. Приведено структуру
національних інноваційних систем, запропоновано плани, дотримання яких дозволить досягти гармонійності НІС,
узгодженості і високого ступеня збалансованості інтересів. Зроблено висновок та визначено підходи до координації
та підвищення ефективності регіональної політики.

The article lists the main features of the Ukrainian economy adapt to market conditions. Powered structure of national
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регіональних промислових комплексів та ме*
ханізмів її реалізації шляхом створення регіо*
нальних зон інноваційного розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичним і прикладним аспектам ре*

структуризації та реорганізації регіональних
промислових комплексів присвячені розробки,
представлені у наукових працях таких нау*
ковців, як В.М. Заболотного, А.М. Власової,
Б.А. Жаліло, С.М. Козаченка та інших. Грун*
товний доробок щодо сформування та викори*
стання нової системи функціонування промис*
ловості в умовах нестабільного середовища та
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економічного розвитку регіонального промис*
лового комплексу в контексті забезпечення
ефективності функціонування національної
економіки здійснено вітчизняними науковцями:
О.М. Алимовим, Б.М. Данилишиним, В.В. Мики*
тенко, О.І. Тимченко, В.Ю. Худолей, А.І. Чух*
но, Л.Г. Чернюк, О.С. Шнипко та іншими.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В Україні тричі в XX столітті змінилася фор*

ма державної влади і двічі змінилася модель
економіки. Одна з основних причин цього яви*
ща — наявність значних регіональних відмінно*
стей у соціально*економічному розвитку краї*
ни. Зміна влади супроводжувалася на початку
XX століття територіальним розпадом Російсь*
кої імперії, а в кінці цього ж століття розпався
СРСР.

З перших років ринкових перетворень уряд
надає фінансову допомогу регіонам на вико*
нання державних функцій. Поступово був
створений формалізований механізм форму*
вання бюджетів регіональних влад на принци*
пах, притаманних державам зі змішаною фор*
мою власності. Прийняті податковий і бюд*
жетний кодекси, що визначили джерела бюд*
жетних доходів і напрями видатків влади
різних рівнів. Проведена реформа міжбюд*
жетних відносин, прийняті закони, розмежо*
вані предмети спільного ведення між владою
різного рівня. Законодавча основа підводить*
ся під соціальну політику держави з надання
послуг і допомоги різним верствам населення.
Однак регіональні відмінності в соціально*
економічному розвитку України практично не
скорочуються. Відмінності у ВРП на душу на*
селення між регіонами багаторазово переви*
щують відмінності, притаманні не тільки висо*
корозвиненим країнам, а й тим, що розвива*
ються.

Проблема технологічних змін в економіці
України під впливом НТП отримала висвіт*
лення в багатьох фундаментальних роботах
вітчизняних економістів. На наявність пев*
ної взаємозалежності між економічним зро*
станням, фактором НТП і характером інсти*
туційних змін в економіці вказує теорія дов*
гострокового техніко*економічного розвит*
ку, висунута С.Ю. Глазьєвим. Ним детально
досліджена проблема нерівномірної динам*
іки розвитку економіки західних країн, Ро*
сійської імперії та СРСР. Він ввів поняття
"технологічний уклад", підкреслюючи, тим
самим, зв'язок технологій зі  способами
організації виробництва, з вимогами до фак*
торів виробництва, з формами державної

участі в економіці та специфікою споживан*
ня. Найбільш характерні для різних країн
ознаки зміни технологічних укладів названі
"еталонною" траєкторією індустріального
розвитку, а основна ознака, за якою розріз*
няються технологічні уклади — "ключовим
фактором".

Перший технологічний уклад з'явився в
Англії в другій половині XVIII ст. і поширив*
ся в найближчі до неї країни Європи. Далі з
інтервалом близько 50 років йшла поява но*
вих укладів. П'ятий технологічний уклад по*
чинає формуватися в розвинених країнах
світу з середини другої половини XX століття
на основі технологій, званих "високими".
Ключовим фактором цього укладу є мікрое*
лектроніка, яка обумовила появу персональ*
них комп'ютерів та інших засобів накопичен*
ня, швидкого перетворення і передачі інфор*
мації [3].

П'ятий технологічний уклад змушує по*но*
вому поглянути на фактор простору. У період
індустріального розвитку економіка окремих
країн, як правило, формувалася як замкнута
виробнича система, яка поставляє на світовий
ринок готовий товар.

З появою п'ятого укладу відбувається гло*
балізація світової економіки, тобто не тільки
розширюється коло мобільних факторів вироб*
ництва, а й сам технологічний процес охоплює
кілька країн. Економіка окремих країн стає все
більш відкритою.

Спираючись на теорію техніко*економічно*
го розвитку, можна простежити зміни в розвит*
ку інфраструктури, в інституційному середо*
вищі підприємництва, в режимах регулювання
економіки державою, в формах, структурах і
функціях організації державної влади. Поява
нових технологічних укладів супроводжувала*
ся розширенням державних функцій в еко*
номіці та суспільстві. Це підтверджує динамі*
ка зростання державних витрат у ВВП розви*
нених країн.

У даний час можна спостерігати процес ак*
тивного формування інноваційної інфраструк*
тури, яка стає необхідною умовою формуван*
ня конкурентних переваг країни у світовій еко*
номіці.

У даний час, у зв'язку з поглибленням гло*
бальної кризи і масштабними структурними
змінами, які відбуваються у світовій економіці,
спостерігається значний прогрес у дослідженні
особливостей і закономірностей технологічно*
го розвитку економіки, довгохвильовій ди*
наміці економічного розвитку і циклічності
криз.
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У області став широко використовуватися
узагальнений структурний компонент — тех*
нологічний уклад, зі зміною і заміщенням яко*
го часто пов'язуються глобальні структурні
зрушення і передумови нинішньої кризи. При
цьому випереджальне формування відтворю*
вального контуру ядра новітнього 6*го техно*
логічного укладу (ТУ) з масштабним промис*
ловим освоєнням нанотехнологій багатьма до*
слідниками розглядається як нова опора зрос*
тання та модернізації економіки на сучасному
етапі [2].

Зміна технологічних укладів в Україні про*
тягом XIX—XX століть відбувалася з помітним
часовим лагом по відношенню до еталонної
траєкторії техніко*економічного розвитку ви*
сокорозвинених країн. Найбільший ривок у
розвитку промисловості стався в 1885—1913 рр.
Обсяг промислового виробництва зріс майже
в 5 разів, а темп зростання перевищував показ*
ники промислово розвинених країн Заходу.
Перехід Російської імперії на індустріальний
шлях розвитку супроводжувався не тільки зро*
станням соціальної диференціації суспільства,
але і різким зростанням регіональних відмінно*
стей у розвитку економіки. Напруженість у
суспільстві була багаторазово посилена почат*
ком першої світової війни. У 1917 р. відбулася
зміна як форми влади, так і моделі функціону*
вання економіки.

З економічної точки зору, поєднуючи в
певній мірі різні наукові підходи, випливаючим
на сучасному етапі розвитку української еко*
номіки є саме п'ятий ТУ, який виступає носієм
як компенсуючої, так і замісної функції. Він
виконує компенсуючі функції, по відношенню
до деяких елементів 6*го ТУ і заміщають — по
відношенню до ряду елементів 4*го ТУ. Вихо*
дячи з даного положення, сформульована ос*
новна задача модернізації української еконо*
міки на даному етапі розвитку, що істотно по*
легшує формування адекватних інституційних
механізмів та інструментів, які здатні забезпе*
чити вхід в інноваційну діяльність, доступ до
ресурсної бази і зв'язність елементів іннова*
ційної системи.

Регіональний потенціал має значні резер*
ви системи взаємин, що складаються між га*
лузями і промисловим сектором, а також
важливе їх значення для інноваційної модер*
нізації вітчизняної економіки на основі мас*
штабної абсорбції фундаментальних інно*
вацій ядра 5*го ТУ. Намітилася тенденція
зростання потреб промисловості у все більш
високотехнологічної та інноваційної промис*
лової продукції. Прогнозоване зростання

загальносвітового промислового виробницт*
ва зумовило необхідність забезпечення дос*
тупності ресурсів, розробки нових методів
виробництва. Пріоритетного значення набу*
ли завдання зниження енергоємності вироб*
ництва, зростання обсягів і глибини перероб*
ки сировини, одержання високоякісних гото*
вих продуктів. Зросли потреби в енергозбе*
реженні і підвищенні енергоефективності на
всіх етапах — від виробництва до кінцевого
споживання продукції. Посилилися стандар*
ти та вимоги до екологічної та технічної без*
пеки промислових об'єктів [5].

Інновації в промисловості знаходять яскра*
во виражений інтернаціональний характер і
глобальні тренди. Сучасна промислова сфера
відкриває вікно можливостей для масштабно*
го освоєння високих технологій: відбувається
комп'ютеризація, інформатизація та інтелек*
туалізація систем з впровадженням передових
інформаційно*комунікаційних технологій у
видобуток, транспорт і переробку сировини, в
сфери розподілу продукції, в диспетчерське
управління виробництвом.

Зростаючі потреби регіональних промис*
лових комплексів, підтримувані ефективною
державною політикою формування попиту,
можуть виступати чинником розвитку сполу*
чених галузей промисловості на новій техно*
логічній основі. Великомасштабні програмні
завдання технічного переозброєння діючих і
введення нових виробничих потужностей бу*
дуть мати найважливіше значення для актив*
ізації інноваційної діяльності в машинобуду*
ванні, приладобудуванні, електротехнічної
промисловості, верстатобудуванні, інстру*
ментальному виробництві, металургії та обо*
ронної промисловості. Державна підтримка
реалізації виробничих та інвестиційних про*
грам компаній з орієнтацією на вітчизняну
інноваційну продукцію дозволить здійснити
формування ємних ринків передового облад*
нання, матеріалів і технологій широкої но*
менклатури, а також стимулювати технолог*
ічне оновлення промислового виробництва і
формування електронно*індустріального
комплексу.

Затверджені програми та стратегічні доку*
менти створюють деякі орієнтири для вітчиз*
няних промислових підприємств, визначають
яке обладнання, технології і техніка будуть за*
требувані в галузях економіки в середньостро*
ковій і довгостроковій перспективі. Тим самим
створюються реальні умови для підготовки
підприємств до нових замовлень і розширення
кооперації. У масштабах країни це означає
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формування стійкого платоспроможного по*
питу на високотехнологічну та наукомістку
продукцію вітчизняних промислових підпри*
ємств, збільшення глибини і обсягів переробки
первинної сировини всередині країни, підви*
щення ефективності виробництва, розширення
електронізації виробництва та інформатизації
економіки [4].

Основні проблеми в реалізації такого
підходу вирішуються в області вдосконален*
ня діючої промислової політики із застосуван*
ням системного підходу, що зумовлює не*
обхідність застосування нової класифікації
економічних систем, що базується на комп*
лексній оцінці якостей систем, істотних для
вирішення поставленого завдання — форму*
вання методологічних основ стратегічного
плану модернізації системи взаємозв'язків га*
лузей промисловості.

Для цих цілей можна використовувати
концепцію "нової системності", і провести
класифікацію економічних систем у залеж*
ності від їх поширення в просторі і в часі
(об'єктні, середовищні, процесні та проектні
системи).

Структуризація економічних систем у коор*
динатах "час — простір" має принципове зна*
чення. Національна інноваційна система може
бути повною і здатною до сталого функціону*
вання і розвитку в часі і просторі, якщо в ній
присутні і взаємодіють представники всіх чо*
тирьох видів систем: 1) об'єктні системи — юри*
дичні та фізичні особи, організації, підприєм*
ства та їх групи; 2) процесні системи — по*
слідовні й еволюційні зміни стану тих чи інших
фіксованих середовищ або об'єктів; 3) середо*
вищні системи — системи взаємодії економіч*
них об'єктів і місце протікання інноваційних
процесів; 4) проектні системи — відносно ко*
роткочасні істотні зміни, що призводять до
створення або нового стану об'єктів, середо*
вищ і процесів.

У рамках промислової політики слід здійс*
нювати підтримку всім чотирьом типам сис*
тем, регулюючи пропорції і встановлюючи па*
ритет між елементами НІС. Необхідність ув'*
язування, структурування та систематизації
основних напрямків такої політики вимагає
розробки і послідовної реалізації довгостро*
кової стратегії модернізації економіки як ком*
плексу з чотирьох типів документів: стратегі*
чного плану модернізації підприємств як
об'єктів з урахуванням їх всебічних взаємоз*
в'язків; стратегічного плану інтенсифікації
процесів взаємодії підприємств; стратегічно*
го плану побудови цілісного інституційного

середовища; стратегічного плану реалізації
проектів модернізації. Ефективне поєднання
викладених напрямів дозволяє досягти гармо*
нійності НІС, узгодженості і високого ступе*
ня збалансованості інтересів макро*, мезо*,
мікро*, нанорівні [6].

Слід позначити важливість врахування про*
сторового аспекту і регіональних особливостей
вітчизняної економіки при виробленні ме*
ханізмів модернізації.

У процесі адаптації української економіки
до ринкових умов господарювання потрібно
формувати інституційну модель управління
регіонами, яка характеризується наступними
основними ознаками:

1. Демонополізація інституційної структу*
ри галузей регіону та лібералізація економіч*
них відносин. У секторі спостерігається скоро*
чення сфери державного регулювання і заміна
витратних методів регулювання на ринкові ме*
ханізми.

2. Відрізняються системою управління по
галузях. Наприклад, інституційна структура
управління електроенергетикою поєднує в собі
елементи регульованого природно*монополь*
ного і вільного конкурентного видів діяльності.
Газове господарство характеризується верти*
кально*інтегрованою формою організації взає*
модії господарюючих суб'єктів за домінуючої
ролі держави. В системі нафтопродуктозабез*
печення домінують великі приватні вертикаль*
но*інтегровані нафтові компанії, ринок харак*
теризується досить розвиненим конкурентним
середовищем.

3. Недостатньо розвиненою правовою ба*
зою регулювання діяльності підприємств. Пра*
вовий парадокс полягає в тому, що за чинним
законодавством за забезпеченість ресурсами
регіону і якісний розвиток промисловості від*
повідає територіальний орган влади, а вироб*
ництво продукції здійснюють компанії різних
форм власності, в яких частка держави посту*
пово знижується, і які, в першу чергу, захища*
ють інтереси свого бізнесу.

4. Скороченням ролі адміністративно*галу*
зевого управління та регулюючого впливу дер*
жави на основні напрямків розвитку галузей
промисловості регіону. З поділом промисло*
вості за видами бізнесу, порушено принцип
адекватності управління.

У даний час посилилася політика переве*
дення економіки на інноваційний шлях розвит*
ку, уряд вводить форму державно*приватно*
го партнерства для активізації діяльності тех*
нополісів, технопарків, бізнес*інкубаторів,
формування регіональних економічних клас*
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терів з гнучкою формою організації партнер*
ства, здатних лідирувати в міжнародній кон*
куренції. Також в даний час органи влади рег*
іонів регулюють економічний розвиток своїх
територій, пристосовуючись до безперервно*
го процесу реформ бюджетно*податкової си*
стеми, до адміністративної реформи (поділу
спільних повноважень, принципів організації
місцевого самоврядування та ін.). Найбільшу
увагу регулюванню економіки приділяють вла*
ди регіонів, що володіють достатніми фінан*
совими і майновими ресурсами. Найменше
приділяють увагу регулюванню і стимулюван*
ню економіки влади регіонів, які отримують
значні трансферти на підтримку бюджетів. Ці
кошти переважно йдуть на вирішення соціаль*
них проблем [9].

На практиці уряд зосередив основну свою
увагу на реформуванні міжбюджетних відно*
син влади різного рівня. Зважаючи на це, ви*
значальним у регіональній економічній політиці
уряду став міжінституційний напрям.

Друге місце займає регіональний аспект
галузевих політик. Третє і четверте можна
відвести для традиційного і інтеграційного.
П'яте — інноваційне — починає активно
формуватися з 2006 р., після виходу на пер*
ший план проблеми підвищення конкурен*
тоспроможності країни. Зауважимо, що в
США і ЄС пріоритети в напрямках регіональ*
ної політики інші. Переважання регіональ*
ного аспекту в галузевих політиках США
обумовлене дією принципу конкурентного
федералізму. Переважання традиційного
напрямку в регіональній політиці ЄС пояс*
нюється наявністю глибоких традицій со*
ціальної спрямованості політики країн, які
входять в ЄС. Крім того, ЄС формується
шляхом входження в Союз країн з різними
рівнями соціально*економічного розвитку.
Створення рівних умов підприємництва і
життя для населення окремих територій по*
требує стимулювання підприємництва в про*
блемних регіонах. [8]

ВИСНОВОК
Таким чином, можна визначити підходи до

координації та підвищення ефективності ре*
гіональної політики.

По*перше, необхідно підвищити координу*
ючу роль уряду у регіональному розвитку
країни. У попередні роки фінансова допомога
регіонам була слабо пов'язана з довгостроко*
вими завданнями розвитку країни. Інвестиц*
ійна привабливість регіонів досить низька,
бюджети більшості регіонів дотаційні, а гро*

шові кошти населення нижче середнього по
країні рівня. При величезних ресурсах і мож*
ливостях підприємництва явно не вистачає
інвестиційних ресурсів. Вчені неодноразово
звертали увагу уряду на необхідність збере*
ження радянської практики розробки довго*
строкових і середньострокових документів,
які розкривають перспективу регіонального
розвитку країни.

Концепція спільного розвитку необхідна,
щоб у довгостроковій і середньостроковій
політиці влади регіонів знайшли відобра*
ження заходи, що підвищують мобільність
факторів виробництва (в першу чергу розви*
ток транспортної інфраструктури) і стиму*
люючі міжрегіональну кооперацію підпри*
ємців сусідніх регіонів. Комплексна схема
соціально*економічного розвитку регіону
повинна розкривати просторовий аспект ре*
алізації програми соціально*економічного
розвитку регіону і служити основою при
розробці владою місцевого самоврядування
своїх довгострокових програм і планів роз*
витку [7].

По*друге, пропонується наступний підхід
до формування механізму реалізації традицій*
ного та інституційного напрямів регіональної
економічної політики уряду.
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