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ВСТУП
У складних кризових умовах сьогодення

ринкові відносини дедалі більше стають  основ�
ним чинником регулювання виробництва про�
дукції аграрного ринку. Адже співвідношення
між попитом і пропозицією на ринку зумовлює
перелив капіталу та переміщення різного роду
ресурсів між галузями і регіонами, впливає на
рівень і динаміку цін, а отже, є ключовим чин�
ником формування доходів товаровиробників.
Сучасні параметри розвитку зернового ринку
визначаються не тільки специфічними умова�
ми відтворення й розподілу продукції, а пере�
дусім об'єктивними законами ринку, змінами
його кон'юнктури [1]. Дослідженню проблем
кон'юнктури аграрного ринку присвятили свої
наукові розробки такі відомі вчені, як В.М. Яцен�
ко, І.Р. Юхновський, Д.Ф. Крисанов, О.Б. Смаг�
лій та інші. Слід зазначити, що кон'юнктуру
ринку сільськогосподарської продукції описа�
но не в одній монографії як вищезгаданих нау�
ковців, так і інших вчених, проте комплексне
вивчення питань регіону Західного Полісся з
врахуванням галузевої специфіки та потенцій�
них можливостей у перспективі відсутнє, що й
підкреслює актуальність досліджуваного пи�
тання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управління регіональним ринком зерна

буде ефективним за умови наявності адекват�
ної та достовірної методики оцінювання рівня
розвитку його кон'юктури. Така методика по�
винна кількісно відображати та враховувати
усю сукупність умов, взаємозв'язків, ситуацій,
масштаб обставин, які здатні здійснювати ва�
гомий вплив на рівень реалізації державних та

УДК 330.101.5

Н. В. Кінах,
здобувач, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОН'ЮНКТУРИ
РЕГІОНАЛЬНОГО ЗЕРНОВОГО РИНКУ

У статті розглянуто методику  оцінки кон'юнктури зернового ринку Волинської області на ос�
нові аналізу основних показників ефективності його функціонування по кожному адміністратив�
ному району, використовуючи при цьому рейтингову статистичну оцінку.

регіональних програм на досліджуваному рин�
ку. Кон'юктуру регіонального зернового рин�
ку характеризують конкретні економічні про�
цеси і явища: співвідношення попиту і пропо�
зиції, стан розвитку економіки зерновиробниц�
тва, рівень цін, ступінь і розвиток збутової ме�
режі тощо. Тобто регіональну кон'юктуру зер�
нового ринку характеризують кількісні та
якісні показники, які повинні регулювати та
визначати процес проведення економічних пе�
ретворень на ринку. Ці показники повинні вра�
ховуватися при формуванні  регіональної стра�
тегії розвитку зернового ринку, проведенні
структурних перетворень у цій підгалузі рос�
линництва. Тобто мова йде про необхідність
формування єдиного інтегрального показника,
який повинен синтезувати кількісні та якісні ха�
рактеристики зернового ринку.

На наш погляд, методика SWOT�аналізу як
найбільш поширена методика стратегічного
економічного аналізу оцінювання стану роз�
витку економічної кон'юктури, конкурентних
переваг та обмежень розвитку регіональних
ринків, що дозволяє синтезувати великі обся�
ги інформації про найбільш важливі фактори
розвитку регіону, не дає можливості кількісно
визначити напрям розвитку конкретних ринко�
вих сегментів. Зокрема, вихідним пунктом у ви�
борі сценарію регулювання розвитку ринку є
дослідження співвідношення його сильних і
слабких сторін, потенціалу, загроз та можли�
востей. У результаті на основі проведеного ана�
лізу здійснюється ідентифікація проблем та
переваг конкретного галузевого регіонально�
го ринку, відбувається вибір стратегічних на�
прямів його розвитку. Однак при цьому немож�
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ливо інтегрально визначити, наскільки ринко�
ва кон'юктура за сукупністю досліджуваних на�
прямів є сприятливою чи несприятливою. Тоб�
то потрібен індикатор, загальний показник, на
основі якого можна кількісно оцінити  напрям
якісних змін у системі економічної кон'юкту�
ри зернового ринку.

Моніторинг кон'юнктури зернового рин�
ку регіону пропонуємо здійснювати за мето�
дикою, яка б: враховувала показники кож�
ної структурної одиниці регіону (адмініст�
ративного району); відображала об'єктивну
характеристику показників кон'юнктури
зернового ринку в розрізі сільськогоспо�
дарських підприємств адміністративних
структурних одиниць регіону; дозволяла
побудувати  регіональний рейтинг як в
розрізі окремих показників ринкової кон'�
юнктури, так і в цілому за інтегральним по�
казником розвитку ринкової кон'юнктури.
Останнє є завершальним етапом моніторин�
гу кон'юнктури зернового ринку регіону, що
має прикладний аспект. Практична зна�
чимість такого рейтингу обумовлена необх�
ідністю визначення рівня збалансування
ринкової  кон'юктури зернового ринку для
окремих територій, оцінювання необхідності
застосування адміністративних важелів уп�
равління зерновим ринком.

Пропонована методика має статичний ха�
рактер, тобто вона базується на проведенні
процесу нормування  показників економічної
кон'юнктури зернового ринку регіону за кон�
кретний період (маркетинговий рік). При цьо�
му науково�методичний підхід до оцінюван�
ня економічної кон'юнктури ринку зернових
регіону передбачає реалізацію наступних
етапів:

1. Вибір показників, що характеризують по�
точний стан економічної кон'юнктури ринку
зернових.

2. Стандартизація показників, за допомо�
гою яких можливо охарактеризувати економі�
чну кон'юнктури ринку зернових.

3. Обчислення інтегральних оцінок у розрізі
адміністративних районів регіону.

4. Розрахунок інтегральної оцінки рівня
розвитку ринкової кон'юнктури по регіону в
цілому.

При виборі показників, що характеризу�
ють рівень розвитку економічної кон'юнкту�
ри зернового ринку регіону, бралися до уваги
відносні величини, що дало змогу уникнути
певної абстрактності в характеристиці еконо�
мічної кон'юнктури, а саме: урожайність зер�
нових у вазі після доробки, собівартість 1 ц

зернових, затрати праці на виробництво 1 ц
зернових, ціна реалізації 1 ц зернових культур
сільськогосподарськими підприємствами,
рівень рентабельності виробництва зернових
культур сільськогосподарськими підприєм�
ствами, частка реалізованого сільськогоспо�
дарськими підприємствами зерна у валовому
зборі, середня ціна реалізації зернових за
всіма каналами реалізації, середня ціна реалі�
зації зернових на регіональній біржі, рівень
рентабельності продукції сільського госпо�
дарства, питома вага зернозаготівельних та
зернопереробних підприємств у загальній чи�
сельності сільськогосподарських виробничих
підприємств [2].

Після визначення показників переходимо
до формування матриці А (матриці стандарт�
них значень показників). Це матриця значень
вище зазначених показників у розрізі адмініст�
ративних районів регіону. Матриця формуєть�
ся наступним чином:

,

де А — матриця стандартних показників;
aij— значення j�го показника і�го району;
m — чисельність районів;
n — кількість показників.

На другому етапі переходимо до формуван�
ня матриці питомої ваги показників районів,
тобто визначення місця районів за кожним по�
казником серед інших районів регіону. При
цьому слід враховувати, що для переважної
більшості вищезазначених показників (aij) пра�
ведливою буде умова: aij . У кожному рядку
значень конкретного показника визначається
максимальне значення елемента, який беремо
за одиницю (для показників "собівартість 1 ц
зернових", "затрати праці на виробництво 1 ц
зернових" беруть до уваги мінімальні значен�
ня). Після цього всі елементи показників (aij)
діляться на максимальний елемент max (aij)
(для показників "собівартість 1 ц зернових",
"затрати праці на виробництво 1 ц зернових" —
на мінімальний елемент min (aij)). В результаті
створюється матриця стандартизованих ко�
ефіцієнтів (zij) за формулою:

  (1).
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Рис. 1. Оцінка інтегрального рівня розвитку кон'юктури
ринку зерна

Дана матриця має наступний вигляд:

,

де Z — матриця  нормованих (стандартизо�
ваних) значень показників регіонів;

Zij — значення j�го показника і�
го регіону.

На основі нормованих значень
показників проводяться обчислен�
ня їх інтегральних оцінок для адм�
іністративних районів регіону. При
розрахунку інтегрального рівня
розвитку ринкової кон'юктури ок�
ремо взятого адміністративного
району регіону значення елементів
матриці, з врахуванням їх віддале�
ності від еталонного (максимально�
го чи мінімального) значення по�
казника, підносимо до квадрату за
показниками конкретного району
(значимість коефіцієнтів вважаємо
однаковою). Після цього визначає�
мо рейтингову оцінку рівня розвит�
ку кон'юктури зернового ринку ад�
міністративного району (Rij) за
формулою:

 (2),

де Z0j — значення еталонного показника.
 Отримані рейтингові оцінки ранжуються (вд

кращого рівня до гіршого) за займаним місцем.
При цьому слід розуміти, що при значенні Rij= 0
рейтинг району за рівнем розвитку кон'юктури
зернового ринку буде найвищим. У даному ви�
падку кон'юнктуру ринку можна охарактеризу�

вати як стійку. Тобто за таких умов
ситуація на зерновому ринку буде
характеризуватися стабільним
рівнем кон'юнктури, збалансуван�
ням пропозиції і попиту, стабільні�
стю операцій купівлі�продажу, ус�
таленими цінами, які близькі до
рівноважних цін.

Комплексний індекс рівня роз�
витку кон'юктури зернового ринку
регіону розраховуємо за формулою:

Ippk  (3),

де Ippk  — комплексний індекс
розвитку ринкової кон'юктури;

n — кількість показників оціню�
вання ринкової кон'юктури.

Достовірність пропонованої ме�
тодики визначається офіційними да�
ними, які використовуються в роз�
рахунках. Об'єктивність методики
визначається за результатами її ап�
робації при розрахунку рейтингу
адміністративних районів Волинсь�

Рис. 2. Групування районів регіону за значенням
комплексного індексу рівня розвитку кон'юнктури

зернового ринку
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кої області за рівнем розвитку кон'юктури зер�
нового ринку.

Інтегральна оцінка рівня розвитку ринко�
вої кон'юктури адміністративних районів регі�
ону відображена на рис. 1. Вона сигналізує про
загальну необхідність поліпшення стану еконо�
мічної кон'юктури зернового ринку в розрізі
окремих його сегментів.

За інтегральним рівнем розвитку кон'юнкту�
ри ринку зерна адміністративні райони регіону
розмістилися в наступному порядку: 1. Ло�
качинський, 2. Володимир�Волинський, 3. Горохі�
вський, 4. Луцький, 5. Іваничівський, 6. Ковельсь�
кий, 7. Турійський, 8. Ратнівський, 9. Рожищенсь�
кий, 10. Ківерцівський, 11. Любомльський, 12. Лю�
бешівський, 13. Камінь�Каширський, 14. Старови�
жівський, 15. Маневицький, 16. Шацький [3].

Практично в кожному районі досліджува�
ного регіону значення Rij перевищує 1, що свід�
чить про відсутність стійкості кон'юнктури
ринку зернових у регіоні.

Виходячи із розрахованих значень інтег�
рального рівня розвитку кон'юнктури ринку
зерна, можемо розрахувати комплексний
індекс рівня розвитку кон'юнктури зернового
ринку досліджуваного регіону: Ippk = 4,5. Вихо�
дячи із середньорегіонального значення цього
показника, розіб'ємо райони на дві групи: І гру�
па — райони із відносно збалансованим ринком
зерна, де кон'юнктуру ринку можна характе�
ризувати як відносно сприятливу (значення
Rij< 4,5); ІІ група — райони з розбалансованим
зерновим ринком, де кон'юнктуру ринку мож�
на характеризувати як несприятливу (значен�
ня Rij>4,5) (рис. 2).

За результатами проведеного групування
можемо зробити висновки щодо тих адмініст�
ративних районів регіону, де рівень розвитку
кон'юктури зернового ринку є несприятливим
та потребує термінового втручання зі сторони
державних інституцій задля забезпечення на�
лежного управління зерновим ринком та його
ефективного функціонування.

Однією із функцій управління є плануван�
ня. Задля планування рівня розвитку кон'юк�
тури зернового ринку на перспективу скорис�
таємося методом розрахунку середньої про�
гресивної. Для цього знайдемо середнє значен�
ня інтегральної оцінки для адміністративних
районів, де значення ряду показника Rij< 4,5
(оскільки оптимальне значення Rij = 0). Отже,

. Та�

ким чином, середньою прогресивною нормою
рівня розвитку кон'юнктури зернового ринку
для адміністративних районів регіону, які ха�
рактеризуються відносно збалансованим рин�
ком зерна, на наступний рік є значення Rij, не
більше 2,6.

ВИСНОВКИ
Таким чином, серед проблемних моментів

поточної кон'юнктури зернового ринку Во�
линської області, які впливають на стан збалан�
сованості ринку зернових регіону, є збит�
ковість зерновиробництва, низькі макроеко�
номічні показники функціонування сільсько�
господарського виробництва (збитковість ви�
робництва сільськогосподарської продукції) та
відносно високі затрати праці на виробництво
зернових.
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