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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

В Україні вже тривалий час відбувається
формування ринку м'ясо-молочної продукції,
функціональна структура якого спрямована на
максимальне забезпечення населення найцін-
нішими, висококалорійними і білковозбагаче-
ними продуктами харчування, а просторова —
на максимальне використання ресурсів на суб-
національному рівні для комплексного розвит-
ку агропродовольчого комплексу та забезпе-
чення продовольчої безпеки регіонів та держа-
ви в цілому.

Однак прискорення процесів динаміки еко-
номічних циклів дуже негативно позначилася
на розвитку м'ясо-молочної промисловості і
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У статті вказано на проблеми формування ринку м'ясо-молочної промисловості, необхідність грунтовного вив-
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ринків. Проаналізовано методологічний принцип регіонального менеджменту ринку м'ясо-молочної продукції. На-
ведено структуру конфігурованого синергійного ефекту. Показано класифікацію критеріїв оцінки ефективності
кластерів. Запропоновано секторну структуру ринку м'ясо-молочної продукції.

In the article the indicated problems of forming of market meat-milk to industry, necessity of the detailed study of
conformities to law and features of market development meat-milk to industry at becoming of market economy.
Determination is given "method" and "approach" in regional scientific researches. Methodologies of analysis of markets
are investigational. Methodological principle of regional management of market is analysed meat-milk to the products.
The structure of the configured sinergiynogo effect is resulted. Classification of criteria of estimation of efficiency of
clusters is rotined. The sectored structure of market is offered meat-milk to the products.
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зокрема катастрофічно скорочується поголів'я
всіх видів худоби, знижується її продук-
тивність, не ефективно використовуються по-
тужності переробних підприємств, не розви-
ваються економічні, технологічні та організа-
ційно-господарські зв'язки між сільськогоспо-
дарськими та переробними підприємствами,
руйнується цілісність агропромислового ком-
плексу. Результатом цієї деградації стає ско-
рочення виробництва всіх видів агропромисло-
вої продукції і зростаючі обсяги імпорту про-
довольчих товарів, тоді як аграрний потенціал
нашої країни за оцінками експертів дозволяє
прогодувати близько півмільярда населення
земної кулі.

Це зумовлює необхідність грунтовного ви-
вчення закономірностей і особливостей роз-
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витку ринку м'ясо-молочної продукції, пошу-
ку шляхів прискореного розвитку та підвищен-
ня економічної ефективності АПК.

Методологія дослідження як система знань
про структуру, принципи, методи, форми та за-
соби досягнення істини включає пізнання, оці-
нювання та прикладного застосування. Таке
визначення методології покладено нами в ос-
нову застосованого алгоритму дослідження
розвитку м'ясо-молочної промисловості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням удосконалення розвитку і підви-
щення ефективності розвитку галузей тварин-
ництва, формуванню ринку м'ясо-молочної
продукції присвячено багато наукових праць
українських вчених-аграрників. Серед них на-
укові розробки Бойка В.І., Борщевського П.П.,
Березівського П.С., Березіна О.В., Гладія М.В.,
Зубця М.В., Зимовця В.Н., Крисального О.В.,
Лукінова І.І., Товкача М.І., Топіхи І.Н., Оме-
льяненка А.А., Рабштини В.М. і ін. В опрацю-
вання теоретико-методологічних проблем ре-
гіонального розвитку виробництва м'ясо-мо-
лочної продукції в умовах переходу до відкри-
тої економіки значний внесок здійснили: Анд-
рійчук В.Г., Бородіна О.М., Бутко М.П., Дейне-
ко Л.В., Данилишин Б.М., Дем'яненко М.Я.,
Дорогунцов С.І., Лисецький А.С., Мазур А.Г.,
Малік М.Й., Мармуль Л.О., Месель-Веселяк
В.Я., Підлисецький Г.М., Саблук П.Т., Шпичак
О.М. і ін.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Існуючий науковий доробок має велике

теоретико-практичне значення, проте зміни,
що постійно відбуваються в економічному про-
сторі продовольчої сфери в умовах трансфор-
мації галузевого управління потребують по-
глибленого дослідження продовольчого ком-
плексу саме на регіональному рівні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Поглиблення методологічних засад оцінки

стану регіонального ринку м'ясо-молочної
продукції з урахуванням відтворювальних
циклів регіональної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Регіональні аспекти розвитку і функціону-
вання просторової економіки зумовлені тим,
що об'єктивно існують відмінності в ресурсно-
му потенціалі людської життєдіяльності та те-
риторіальному поділі праці навіть у межах од-
нієї країни [14, с. 46].

При визначенні методології дослідження
викликають труднощі щодо об'єктивного трак-
тування цієї категорії. Методологія визна-
чається як "вчення про методи пізнання, тобто
про систему принципів, правил, способів і
прийомів, призначених для успішного вирішен-
ня пізнавальних задач" [2, с. 69].

При наявності значної кількості методоло-
гічних розробок належної уваги до комплекс-
них економічних досліджень функціонування
регіональних продуктових ринків в умовах по-
глиблення процесів інтеграції не приділено.

Розвиток регіональних ринків пов'язується,
насамперед, з удосконаленням менеджменту їх
функціонування. Відомі американські фахівці
Т. Пітерс та Р. Уотермен запропонували роз-
глядати управління як модель-систему "7S", яка
утворюється єдністю та взаємодією семи основ-
них підсистем: підсистеми загальних цільових
установок (shared values), стратегії (strategy),
структури (structur), підсистеми кадрів (staff),
підсистеми методів та інструментарію управл-
іння (system metod), сукупності норм та інди-
каторів (skills), стилю управління (stile) [7, с. 36].
У цій моделі фактично всі підсистеми вплива-
ють на ефективність розв'язання проблем, які
виникають на регіональному рівні. Екстрапо-
люючи цю модель на регіональну систему в
цілому, можна зробити висновок, що управлі-
ння розвитком регіональних ринків відіграє
ключову роль у розвитку просторових госпо-
дарських систем. Управління регіональними
ринками слід розглядати через призму специ-
фічної сфери діяльності — регіональний мар-
кетинг. Її не можна зводити тільки до методів
управління, під якими "розуміються способи і
прийоми аналізу і оцінки управлінських ситу-
ацій, а до формування і використання таких
організаційних форм впливу на кон'юнктуру
ринку, які б відповідали циклічним процесам
його розвитку" [2, с. 71].

Базовим чинником наукового дослідження
є визначення методологічних принципів його
проведення. На нашу думку, принципи регіо-
нальних досліджень умовно можна поділити на
фундаментальні, загальнонаукові й конкретно-
науковому прояву. Регіональний менеджмент
ринку м'ясо-молочної продукції базується на
таких методологічних принципах [6, с. 12] (рис.
1).

Проте особливості регіонального менедж-
менту ринку м'ясо-молочної продукції дикту-
ють необхідність посилення уваги до такого ме-
тодологічного принципу, як синергізм, оскіль-
ки саме він дозволяє оцінити ефективність
інтеграції підприємств виробників сировини, її
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переробників та споживачів кінцевої продукції.
Слід зазначити, що в м'ясо-молочній галузі
підприємства, що випускають кінцеву продук-
цію, досить часто є збитковими, оскільки ко-
жен виробник намагається виробити більше
сировини і як найдорожче реалізувати її, пе-
реробник навпаки — намагається купити сиро-
вину для переробки по найдешевшій ціні, щоб
теж мати відповідну вигоду.

Створення горизонтальних та вертикальних
інтеграційних структур на регіональному рин-
ку м'ясо-молочної продукції формує синергій-
ний ефект, сприяє досягненню більш вагомої
ефективності порівняно з внеском кожного
окремого компонента у вигляді їх простої суми.

Важливість отримання ефекту "синергізму"
підкреслюється багатьма авторами. У 60-х ро-
ках для оцінки взаємозв'язаних видів діяль-
ності усередині організації було запропонова-
но робочу концепцію економічного синергізму,
яка за першочерговим задумом являла собою
перехід від принципу економії на масштабах
виробництва до більш широкого принципу еко-
номії на масштабах діяльності на основі взаєм-
ної підтримки різноманітних стратегічних зон
господарювання.

Термін "синергія" був введений в обіг І. Ан-
соффом для обгрунтування групових структур
в організації компанії [1, с. 58]. Зараз в еко-
номічній літературі обидва терміни використо-
вуються як синоніми. Переваги синергізму виз-
начаються як 2+2=5, іншими словами, сумарна
віддача всіх капіталовкладень фірми вища, ніж
сума показників віддачі по окремих її госпо-
дарських підрозділах без обліку переваг вико-
ристання загальних ресурсів і взаємодоповню-
ваності, тобто створення нової економічної
форми забезпечує відносно стабільний стан

суб'єкту управління [11, с. 15].
На нашу думку, синергізм є

важливим елементом вибору,
розробки та деталізації модерн-
ізаційної стратегії розвитку. В
сучасних умовах синергетичний
ефект, яким би потенційно вели-
ким він не був, не з'являється сам
по собі, його потрібно зазда-
легідь прогнозувати та наполег-
ливо працювати над отриманням
синергійної переваги.

Якщо розглядати синергійну
перевагу щодо м'ясо-молочної
промисловості, то вона дося-
гається через створення інтегро-
ваних формувань, орієнтованих
на використання потенціалу

сільськогосподарських підприємств, перероб-
ної промисловості, логістичних платформ та
диска унтерів у сфері рітейлу.

Значення концепції синергізму для дослід-
ження процесу стратегічного управління по-
тенціалом регіональних м'ясо-молочних комп-
лексів полягає в тому, що вона передбачає по-
силення ефективності за рахунок спільного
використання ресурсів, оптимізації витрат,
розвиток ринкової інфраструктури та збіль-
шення обсягів продаж, прискореного запро-
вадження інновацій у всіх сферах функціону-
вання інтегрованих формувань [10, с. 56].

На нашу думку, конфігурація синергійного
ефекту, котра спрямовується сумарно на забез-
печення ефективності управлінських дій, по-
винна носити комплексний характер (рис. 2).

У наукових джерелах достатньо грунтовно
висвітлено проблематику секторальної лока-
лізації регіональних господарських систем як
сучасного напряму розвитку продуктивних сил
конкретних територій. Водночас на наше пере-
конання саме у сфері агропромислових форму-
вань, до яких відноситься ринок м'ясо-молоч-
ної продукції, найбільш вагомий ефект можна
досягти через кластеризацію.

З наукових позицій кластеризація засвідчує
про рівень інтеграційних процесів, що відбува-
ються у суспільстві, і одночасно демонструє
ідентифікацію економічних інтересів учасників
взаємовідносин. Такий підхід дозволяє на ос-
нові зіставлення індикаторів в динаміці визна-
чити ефект кластеризації в контексті приско-
рення економічного розвитку, забезпечення
соціальної стабільності та екологічної збалан-
сованості територіальних формувань.

Не менш вагомою є синергійний ефект фун-
кціонування кластерів через результативність

Рис. 1. Методологічні принципи ринку
м'ясо-молочної продукції
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сфери підприємництва, зокрема міжга-
лузевої інтеграції, взаємодії різноман-
ітних форм і видів бізнесу, поглиблен-
ня і інтернаціоналізації міжгоспо-
дарських зв'язків.

Як свідчить практика, визначити
максимально об'єктивну оцінку ефек-
тивності можна лише за умов комплек-
сного використання сукупності взає-
мопов'язаних і узгоджених критеріїв
(рис. 3).

Комплексна оцінка синергійної
ефективності визначається в резуль-
таті інтегрального поєднання показ-
ників, сформованих на основі різних
класифікаційних підходів до критеріїв
оцінки: соціально-економічних цінно-
стей, якісних та кількісних параметрів,
факторів екстенсивного та інтенсивно-
го розвитку тощо.

Обгрунтування критеріїв ефектив-
ності функціонування кластерних сис-
тем необхідно для визначення основних інди-
каторів, які мають визначені параметри і доз-
воляють визначати його кількісно та якісно на
всіх рівнях дослідження кластера.

 Розвиток ринку як системи знаходить
відображення в теорії відтворювального цик-
лу та методології секторного аналізу інтегро-
ваних формувань [11, с. 16; 7, с. 45].

Відповідно до теорії, структуру будь-якого
продовольчого ринку, в тому числі м'ясо-молоч-
ної продукції, можна представити як сукупність
чотирьох взаємопов'язаних секторів, що виділя-
ються відповідно стадіям утворення, по-
дальшого просування та споживання
продукту, а саме: сировинного (1), ви-
робничого (2), інфраструктурного (3) та
споживчого (4) секторів. Кожен із них
об'єднує у своєму складі однопрофільні
суб'єкти господарювання та споживачів
кінцевої продукції (рис. 4).

Найбільшу частку у виробництві
м'ясо-молочної сировини в Україні зай-
мають господарства населення та
сільськогосподарські підприємства
різних видів. Натомість фермерські гос-
подарства займають незначну частку.

Як свідчить аналіз, сировинний сек-
тор, виходячи з форм власності та
організації виробництва, представле-
ний трьома організаційно-правовими
структурами, що включають сіль-
ськогосподарські підприємства, фер-
мерські господарства та господарства
населення.

У другому секторі переробки молока і
виробництва молокопродуктів в залежності
від спеціалізації розрізняють такі молоко-
переробні підприємства:  молокозаводи,
маслосирзаводи, маслозаводи, сир заводи,
м'ясопереробні підприємства, м'ясокомбі-
нати.

Третій сектор, відповідно до запропонова-
ної методики аналізу структури ринку —
інфраструктурний. Інфраструктура аграрних
ринків включає систему спеціалізованих
підприємств, організацій, основним завданням
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Рис. 2. Структура конфігурованого синергійного
ефекту ринку м'ясо-молочної продукції
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яких є обслуговування товаровиробників як
сировинного, так і переробного секторів та
створення умов для безперервного і своєчас-
ного нарощення на ринку обсягів пропозиції
продукції [9, с. 35; 11, с. 17].

Останнім, четвертим сектором ринку моло-
ка і молочної продукції є споживання.

Представлена секторальна схема ринку м'я-
со-молочної продукції дозволяє оцінювати
ефективність відтворювальних процесів у
розрізі кожного складника, здійснювати
міжсекторний аналіз певних критеріїв прояву
особливостей, складати міжсекторні баланси,
що має першочергове значення у підвищенні
ефективності регіонального господарського
комплексу, стимулювання виробництва вало-
вого регіонального продукту. Запропонована
секторна схема ринку базується на таких підхо-
дах:

— системності, узгодженості, достовірності
та динамічності інформаційно-аналітичних по-
казників;

— достатності оціночних критеріїв (вклю-
чення в систему тільки тих критеріїв, які є
інформаційною основою для прийняття управ-
лінських рішень);

— порівняльності загальних секторних кри-
теріїв;

— зворотного зв'язку між оціночними кри-
теріями та пріоритетними завданнями функці-
онування ринку м'ясо-молочної продукції;

— адекватності економічної інтерпретації
отриманим результатам критеріальної оцінки
динаміки розвитку ринку та його секторів.

Для кількісної діагностики стану регіональ-
них ринків м'ясо-молочної продукції нами про-
понується система показників та методика їх
порівняння з нормативними, середньоєвро-
пейськими та пороговими величинами.

Комплексна оцінка ефективності функціо-
нування регіонального ринку м'ясо-молочної
продукції визначається в результаті інтеграль-
ного поєднання показників, сформованих на
основі різних класифікаційних підходів до кри-

Рис. 4. Секторна структура ринку м'ясо-молочної продукції
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теріїв оцінки: економіко-соціо-екологічних
цінностей, якісних та кількісних параметрів,
факторів екстенсивного та інтенсивного роз-
витку за формулою:

 

п

n

i
сІіІпІвІ

к
І

∑
=

+++

= 1
)(

де І
к 
— інтеграційний параметр комплекс-

ності розвитку ринку;
І

в 
— інтегральний коефіцієнт стану вироб-

ництва сировини;
І

п 
— інтегральний коефіцієнт стану

підприємств переробної галузі;
І

і 
— інтегральний коефіцієнт інфраструк-

турного забезпечення;
І

с 
— інтегральний коефіцієнт рівня спожи-

вання.
При цьому спільними для всіх підходів є гру-

пування показників за належністю до еконо-
мічної, екологічної та соціальної сфер згідно
із загальноприйнятою методологією оцінки
сталого розвитку. Кінцева мета цього процесу
— формування управлінських рішень, спрямо-
ваних на задоволення ринкових потреб та ство-
рення конкурентноздатного сукупного іннова-
ційного продукту [11, с. 18; 9, с. 8].

ВИСНОВКИ
Перевагою запропонованої секторної

структури ринку м'ясо-молочної продукції та
методики оцінки його модернізаційного стану,
дає можливість оцінити ефективність відтво-
рювальних процесів, здійснити міжсекторний
порівняльний аналіз окремих критеріїв та зба-
лансувати інтереси всіх учасників вітчизняно-
го продовольчого ринку, що має першочергове
значення у підвищенні ефективності регіональ-
ного менеджменту.
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