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Споживач в ринкових умовах стає основ�
ною ланкою, що впливає на темпи розвитку і
функціонування агропромислових підпри�
ємств. Головним важелем дії є швидко змінний
попит на продукцію, що впливає на систему
економічних показників підприємства (ціна і
якість продукції, асортимент і обсяг продукції,
ритмічність випуску і форма поставки про�
дукції і т.ін.). Ці показники напряму залежать
від величини витрат живої і уречевленої праці.
Отже, для  забезпечення ефективного функці�
онування тваринницького комплексу в ринко�
вих умовах необхідно інтенсифікувати працю
шляхом спеціалізації, кооперації і інтеграції,
що забезпечує розширене відтворення тварин�
ницької продукції.

Тому у якості провідних напрямів збалан�
сованого розвитку різних форм господарюван�
ня в агропромисловому комплексі прийняті
ключові питання організації системи руху су�
купного суспільного продукту при розширено�
му відтворенні, незалежно від форм власності
і видів господарювання. Крім того, в умовах
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ринку дуже важливо мати на увазі необхідність
сучасної орієнтації підприємств на всі нові ви�
моги споживачів і оперативність адаптації то�
варовиробників до вимог ринку, які змінюють�
ся. Це є основними напрямами формування гос�
подарського механізму в умовах кооперації і
інтеграції АПК при ринкових відносинах.

Під господарським механізмом підприєм�
ства (комплексу) слід розуміти системне по�
єднання конкретних форм і методів взаємодії і
розвитку виробничих відносин в просторі на
певному відрізку часу відтворювального про�
цесу. В цьому випадку питання формування
господарського механізму і його використан�
ня можуть ефективно розв'язуватися лише в
плані фактичної роботи всіх ланок відповідної
системи, виходячи з необхідності послідовної
реалізації об'єктивних закономірностей відтво�
рювального процесу на певному відрізку часу
суспільного розвитку.

Слід зазначити, що на дію господарського
механізму впливає кожна з двох рівнозначних
сфер: виробництва та споживання. Тому при
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адаптації його до умов ринку необхідно врахо�
вувати вимоги обох сфер, тільки в цьому випад�
ку можна говорити про створення гармонізо�
ваного функціонування.

Сфера споживання комбікормів охоплює
споживача (індивідуального і колективного),
ринок, державу і формує товарно�грошовий
обіг. Для сфери обігу важливі економічні по�
казники вихідної продукції (асортимент і об�
сяг, ритмічність випуску і форми поставки,
якість продукції, її ціна і т.ін.), на величину яких
впливає рівень організації виробництва.

Рівень організації є системою характерис�
тик, що кількісно визначають функціонуван�
ня, розвиток конкретного підприємства, вико�
ристання ресурсів (залучення в господарський
оборот земельних, паливно�енергетичних і
інших ресурсів) і ефективність суспільного ви�
робництва — рівень продуктивності праці,
спеціалізації і концентрації, рентабельності
виробництва, енерго� і електроозброєності
праці, собівартості продукції, фондомісткості
і фондовіддачі, матеріаломісткості і трудо�
місткості продукції, фондоозброєнності
праці. При цьому до рішення питань перспек�
тивного розвитку підприємств комбікормової
індустрії необхідно підходити з позицій нової
стадії розвитку суспільства, яка змінює його
індустріальну стадію і глибокої трансформації
всіх форм суспільного життя на базі науково�
технічного прогресу.

Необхідно сказати, що ринковий механізм
охоплює безліч попарно протилежних фаз кру�
гообігу капіталу у вигляді / /  одних
підприємств і  інших підприємств. На ув'�
язці цих актів обігу і будується на індустрі�
альній стадії функціонування маркетинг, з од�
ного боку, на реалізацію своєї продукції на
ринку, а з другого боку — на покупку необхід�
них йому компонентів виробництва.

В економічній літературі є десятки різних
тлумачень маркетингу, аж до того, що одні ав�
тори відносять його до науки, а інші — до мис�
тецтва [1, 2, 3, 4, 5]. Ми пропонуємо під марке�
тингом розуміти систему комплексного управ�
ління процесом розширеного відтворення на
підприємстві і просування товару до спожива�
ча, яка забезпечує вибір найкращого варіанту
співвідношень між витратами і результатами і
досягнення оптимального обсягу виробництва
в умовах попиту і пропозицій на ринку даного
товару.

Традиційні маркетингові організації і уп�
равління виробництвом і відтворенням на
підприємстві індустріальної стадії розвитку
привнесли принципово нову якість в ринковий
механізм господарювання — істотно значущі
елементи свідомої цілеспрямованої дії на ви�

робництво і на ринковий попит. Але ця нова
якість дії обмежується лише двома стадіями
кругообігу капіталу /; ) .

Використання комп'ютерного моніторингу
в аналізі, моделюванні і підборі найбільш оп�
тимального варіанта діяльності в мережі міжга�
лузевих виробничо�господарських зв'язків оз�
начає упровадження в стихійний ринковий обо�
рот (у ринкову економіку на її мезорівні) поча�
ток свідомого цілепокладання. Реалізація та�
кого цілепокладання в економічній науці і гос�
подарській практиці міжгалузевих зв'язків є
маркетингом.

При цьому облік, аналіз, аудит, моніторинг
всіх видів ресурсів підприємства, а також існу�
ючого і можливого попиту на його продукцію
необхідно здійснювати із застосуванням пере�
дових комп'ютерних технологій. Це слугувати�
ме базою інформаційного фундаменту для ком�
п'ютерного моделювання різних варіантів фун�
кціонування і розвитку в рамках мезомаркетин�
гу.

Вищесказане свідчить, що досягти ефектив�
ного рівня організації виробництва можна
лише за наявності певного інструментарію і
чіткої класифікації функцій господарювання,
відповідних вимогам сфери функціонування.

Сфера функціонування кооперації і інтег�
рації виробництва в ринкових умовах включає
окремі фермерські господарства по вирощу�
ванню тваринницької продукції і птахів, колек�
тивні і суспільні господарства різних форм
власності і видів господарювання, переробні і
торгівельні підприємства. Господарську діяль�
ність всіх цих ланок в умовах ринку необхідно
гармонізувати так, щоб їх інтереси не супере�
чили інтересам сфери споживання. Отже, по�
трібна модель для формування господарсько�
го механізму і його адаптації  до ринкових умов.

Модель (лат. modus — міра, франц. modelе
— зразок) — штучно створений зразок, уяв�
ний або умовний, у вигляді схеми, креслення,
логіко�математичних знакових формул,
фізичної конструкції якого�небудь об'єкту,
процесу або явища ("оригіналу" даної моделі),
використаних як його "заступник", "представ�
ник". Вона  відтворює в простішому, зменше�
ному вигляді структуру, властивості, взаємоз�
в'язки і відносини між елементами досліджу�
ваного об'єкта, безпосереднє вивчення якого
пов'язане з якими�небудь труднощами, вели�
кими витратами засобів. Тим самим модель
полегшує процес отримання інформації про
предмет, що цікавить нас. У нашому випадку
(рис. 1.) модель дає набір інструментарію і по�
слідовність адаптації господарського механі�
зму до ринкових умов, перелік економічних
показників виробництва, що оптимізуються
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при цьому.
Дефіцит і дорожнеча сировини, енергоре�

сурсів зумовлюють скорочення виробництва
комбікормової продукції. Скорочення випус�
ку продукції знижує рівень фондовіддачі. У цій
ситуації слід робити ставку на виявлення
внутрішніх резервів виробництва. Найменш ка�
піталомістким напрямом є розробка і упрова�
дження господарського механізму організацій,
підприємств, їх об'єднань, асоціацій тощо. Крім
того, загальновідома роль людського чинника
в питаннях функціонування господарського
механізму. Тому будь�яка зміна складу праці�
вників підприємства зумовлює необхідність
реорганізації господарського механізму.

З метою вдосконалення господарського
механізму системно аналізувалися всі його
організаційні змінні, що є основою ефективно�
го функціонування.

Об'єктивно в господарському механізмі
тісно переплітаються закони і закономірності:

— організаційно�технічні, що відображають
відносини людини і природи, людини і техніки,
а також самих технічних засобів, автоматизації
фізичної і розумової праці;

— соціально�економічні, що відображають
широкий спектр відносин між класами, соціаль�
ними прошарками і групами суспільного вироб�
ництва, в різних сферах суспільної свідомості і
суспільної психології;

— соціально�психологічні, що відбувають�
ся як з суспільної, так і біологічної обумовле�
ності людської поведінки і людських відносин
— міжособових, міжгрупових, усередині осо�
бових, які в сукупності характеризують відно�
шення людей до праці, накопичення і викори�
стання ними свого творчого і іншого потенці�
алу і т.ін.

Зовнішнє середовище діяльності підпри�
ємств, організацій і їх асоціацій на ринку ком�
бікормової продукції є нестабільним, невизна�
ченим, суперечливим. Це об'єктивно вимагає
комплексного підходу до господарського ме�
ханізму, розповсюдження в його теорії і прак�
тиці системного підходу, а також супутнього
йому різноманітного наукового і прикладного
інструментарію.

У змістовному аспекті проектування гос�
подарського механізму структурних виробни�
чих утворень є сукупністю стадій, операцій,
прийомів, дій і черговість їх виконання по пе�
ретворенню початкової інформації. Але  тех�
нологія проектування господарського механ�
ізму — багатоаспектне поняття і його зміст ба�
гатогранний. Тому процес проектування слід
диференціювати. При цьому доцільно виділи�
ти такі стадії:

— обгрунтування і формування цілей —
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функціонування виробничої системи в цілому
і її окремих елементів;

— обгрунтування сукупності взаємних еле�
ментів конкретного виробництва, яке забезпе�
чує досягнення кінцевої мети функціонування;

— визначення сукупності законів і законо�
мірного функціонування елементів .виробницт�
ва у внутрішньому і зовнішньому взаємозв'язку;

— розробка структури виробництва і міц�
них зв'язків її елементів;

— визначення складу працівників вироб�
ництва і управління;

— визначення засобів руху до мети функці�
онування виробництва, взаємодії і відносин
елементів виробництва;

— вибір і адаптація методів, способів, послідов�
ності реалізації прийомів і напряму дій досягнен�
ня конкретної мети функціонування об'єкту.

Названі стадії проектування в практично�
му аспекті розглядаються як самостійні. При
цьому необхідно відзначити, що такі елемен�
ти проектування господарського механізм як
визначення загального і всебічного плану до�
сягнення мети функціонування підприємства
і вироблення способів руху до мети функціо�
нування виробництва, взаємодії і відносин еле�

ментів виробництва часто
взагалі ігнорують. Тому, вра�
ховуючи ступінь теоретичної
розробки і рівень практики
функціонування господарсь�
кого механізму в ринкових
умовах,  вважаємо за не�
обхідність використовувати
в практичному проектуванні
підприємств цілісну концеп�
цію створення господарсько�
го механізму.

Щоб полегшити розуміння
комплексності, легшого сприй�
мання напрямів і обсягу роботи
по вдосконаленню (проектуван�
ню) господарського механізму в
умовах становлення багатоук�
ладної економіки, наведемо ре�
зультати досліджень у вигляді
моделі інструментарію (рис. 2).

На перший погляд, здаєть�
ся дріб'язковою роботою алі�
терація (повтор приголосної,
підсилюючої звукову вираз�
ність мови) в технічному тексті,
проте, з деякими натяжками,
скороченнями і підготовками в
магічній "сімці" змінних автору
вдалося позначити початок
всіх їх назв з букви "С" і зобра�
зити у вигляді схеми взаємоз�

в'язку семи системоутворюючих основ ефектив�
ного функціонування господарського механізму.
Даний підхід забезпечує не тільки звукову ви�
разність, але і цілеспрямовану послідовність в
рішенні задач ефективного функціонування гос�
подарського механізму.
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Рис. 2. Системоутворюючі основи ефективного функціонування
господарського механізму підприємств на ринку комбікормової

продукції


