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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічне зростання та стабільність роз�

витку національних економік залежить від сту�
пеня розвиненості та ефективності структури.
Відтак повноцінне функціонування національ�
ної економіки як системи потребує підтриман�
ня певної пропорційності між її окремими скла�
довими — підсистемами.

Структура економіки — це система, що
складається із взаємозалежних і взаємодопов�
нюючих елементів; це сукупність пропорцій
суспільного виробництва; це діалектична
єдність кількісної і якісної сторін. І якщо кіль�
кісна сторона включає різні ланки економіки,
то якісна сторона — характер зв'язків між ними
основними ланками економіки.

УДК 339.166:339.37

Б. М. Марков,
к. е. н., докторант, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

МЕХАНІЗМ СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ

ЕКОНОМІКИ

B. Markov,
PhD in Economics, Alfred Nobel University, Dnipro

MECHANISM OF STRUCTURAL DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

У роботі здійснено класифікацію економічних механізмів. Виокремлено механізми мікрорівня (характеризують спосіб
існування підприємств і домашніх господарств), механізми мезорівня (відображають особливості функціонування окре6
мих галузей і підсистем національної економіки), механізми макрорівня (механізми дії економік окремих країн) і механі6
зми мегарівня (притаманні загальносвітовій економіці). За характером організації визначають механізми самоорганізації
та зовнішньої організації або управління. За характером динаміки доцільно розділяти механізми функціонування та роз6
витку. Аналіз механізму розвитку структури економічної системи, відповідно до методології синергетичного та систем6
ного підходів, дозволив представити його у вигляді багатоаспектного процесу. Проаналізовано підсистеми механізму роз6
витку структури економічної системи. Запропоновано вдосконалення теоретичних основ дослідження механізму розвит6
ку структури економічної системи, що дозволило проаналізувати структурні особливості економіки України. Їх викори6
стання надасть можливість визначити основні типи структури національної економіки України, дослідити їх взаємозв'яз6
ки, виявити рушійні сили, фактори, закономірності структурних змін, охарактеризувати загальні цілі функціонування
вітчизняної економіки, розробити методику оцінки їх досягнення, визначити функції механізму.

The research paper deals with the classification of economic mechanisms. The mechanisms of micro6level (characterizing
the way of the existence of enterprises and households), the mechanisms of meso6formation (reflecting the peculiarities of the
functioning of individual branches and subsystems of the national economy), the macro6level mechanisms (mechanisms of
the actions of the economies of individual countries), and the mechanisms of mega6level (inherent in the global economy)
have been singled out. By the nature of organization the mechanisms of self6organization and external organization or
management are determined. By the nature of dynamics it is expedient to divide the mechanisms of functioning and development.
The analysis of the mechanism of the development of the structure of the economic system, in accordance with the methodology
of synergetic and systemic approaches, allowed to present it in the form of a multidimensional process. The subsystems of the
mechanism of development of the structure of the economic system have been analyzed. Improvement of the theoretical bases
of the study of the mechanism of the development of the economic system structure that allowed to analyze the structural
peculiarities of the Ukrainian economy has been proposed. Their use will provide the opportunity to identify the main types of
structure of the national economy of Ukraine, to investigate their interconnections, to identify the driving forces, factors,
patterns of structural changes, to describe the general goals of functioning of the national economy, to develop a methodology
for assessing their achievement, to determine the functions of the mechanism.

Ключові слова: структура, економічна система, механізм розвитку, економічний механізм, кла5
сифікація.

Key words: structure, economic system, mechanism of development, economic mechanism, classification.

Питання структуризації економіки є склад�
не і комплексне, тому що включає взаємозв'яз�
ки і взаємозалежності між окремими елемен�
тами економіки в процесі їх змін та розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Національна економіка, сутність, принципи
та значення, механізми регулювання національ�
ної економіки досліджуються багатьма науко�
вцями такими: як: Амоша О., БеляевО., Бунки�
на М., Голікова Т., Градов А., Гринів Л., Квас�
нюк Б., Кобзистий М., Коломицева О., Крюч�
кова І., Пирог О., Чайка Ю. та інші [1—10].

Проте і досі не визначено оптимальний ме�
ханізм розвитку структури економічної систе�
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ми, не встановлено пріоритети структурних
зрушень та ключові завдання, направлені на
підвищення ефективності національної еконо�
міки. Відповідно метою статті є дослідження
методологічних аспектів структуризації еконо�
міки України та розробка алгоритму механіз�
му розвитку структури економічної системи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Питання, що стосуються економічних ме�
ханізмів, мають значиму актуальності в сучас�
них умовах. Автор поділяє погляди вчених, що
характеризують економічний механізм як "сис�
тему", "сукупність зв'язків і відносин", "процес
стимулювання" і т.п. Однак викладені вище трак�
тування економічного механізму, на думку ав�
тора, містять два недоліки, які дещо не повно
характеризують позначений термін [4; 6; 10].

По�перше, економічний механізм не можна
охарактеризувати тільки як взаємозв'язок між
елементами механізму, бо в механізмі повинна
обов'язково бути присутнім сила, "те, що при�
зводить об'єкт в рух", те, що змушує його пра�
цювати так, як того вимагають зовнішні умови.

По�друге, значимість впливу цієї сили ви�
значається не тільки вдосконаленням еконо�
мічних форм управління, але і їх націленістю
на отримання чітко позначених результатів.

За кількістю охоплених об'єктів доцільно
виокремити механізми мікрорівня (характери�
зують спосіб існування підприємств і домашніх
господарств), механізми мезорівня (відобража�
ють особливості функціонування окремих га�
лузей і підсистем національної економіки), ме�
ханізми макрорівня (механізми дії економік
окремих країн) і механізми мегарівня (прита�
манні загальносвітовій економіці) [10].

За характером організації можна виокреми�
ти механізми самоорганізації та зовнішньої
організації або управління. Механізми само�
організації системи дозволяють системі самій
виступати джерелом організаційних процесів,
самостійно перетворювати власну конструк�
цію, способи її функціонування та розвитку.
Перш за все, це механізми позитивних і нега�
тивних зворотних зав'язків, адаптаційні та
біфуркаційні механізми. Оскільки розвиток
економічних систем, на відміну від стихійного
розвитку природних систем, може управляти�
ся та коригуватися людьми, важливо досліди�
ти механізми свідомої організації, або зовніш�
нього управління. Для цього метою рекомен�
дується використовувати механізми управлін�
ня, які відображають спосіб взаємодії еле�
ментів управління та його функціонування.

За характером динаміки доцільно розділи�
ти механізми функціонування та розвитку. Ме�
ханізм функціонування організаційних систем
можна представити як набір правил, цілей, кри�
теріїв, функцій, положень, що регламентують
функціонування системи та її окремих еле�
ментів. Функціонування системи характеризує
цілеорієнтовану поведінку, відображає віднос�
но статичний стан системи, а також економічні
процеси у межах незмінних характеристик.
Механізм розвитку системи — багатовекторне
поняття, яке залежно від цілей аналізу може
бути представлене різними варіантами. Згідно
зі структурним підходом, це спосіб змін еле�
ментів системи та зав'язків між ними, що відоб�
ражають зникнення старих і появу нових рис,
властивостей та відносин.

Системний підхід надає можливість пред�
ставити структуру економіки та механізм її
розвитку як систему, що формується з окремих
відносно самостійних елементів, взаємодія
яких між собою зумовлює виникнення загаль�
них якостей та властивостей цілісної органіч�
ної єдності, не притаманних його окремим еле�
ментам [10].

Механізм розвитку системи відповідно до
принципів системного підходу та традиційної
економіки постає як послідовний процес, що
складається з чотирьох стадій розвитку: виник�
нення, становлення, зрілості та перетворення.

Принципи синергетичного підходу надають
можливість виявити універсальні законо�
мірності самоорганізації та спонтанного по�
рядкоутворення систем.

Аналіз механізму розвитку структури еко�
номічної системи, відповідно до методології си�
нергетичного та системного підходів, дозволив
представити його у вигляді багатоаспектного
процесу, який доцільно досліджувати як су�
купність:

— взаємопов'язаних елементів, до яких на�
лежать суб'єкти, об'єкти та відносини між ними
виникають;

— послідовних дій та явищ, що характе�
ризують закономірності, причино�наслідкові
зв'язки, рушійні сили та фактори об'єкта до�
слідження;

— статичних і динамічних процесів, що
відображають механізм функціонування і роз�
витку структури економічної системи;

— об'єктивних, незалежних від зовнішньо�
го керування механізмів і державного регулю�
вання структури економічної системи.

Визначені особливості механізму розвитку
структури економічної системи дозволили ви�
ділити його основні складові: механізм функ�
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ціонування структури економічної системи, ме�
ханізм державного регулювання та контролю
структурного розвитку економічної системи.

Проаналізувати підсистеми механізму роз�
витку структури економічної системи (рис. 1).

За цим алгоритмом аналіз механізму роз�
витку структури економічної системи скла�
дається з таких етапів:

 1) узгодження цілей розвитку структури
економічної системи;

 2) розробку стратегії економічного розвитку;
3) аналіз внутрішнього середовища;
4) аналіз зовнішнього середовища;
5) організацію процесу управління економ�

ічним розвитком: аналіз організаційного забез�
печення, створення ефективної організаційної
структури, маркетингові заходи, вивчення
можливостей кооперації та міжнародного
співробітництва та ін.;

6) мотивацію персоналу та партнерів;
7) контроль: формування системи, яка б за�

безпечувала гнучкість управління.
Запропоновані вдосконалення теоретичних

основ дослідження механізму розвитку струк�
тури економічної системи дозволили проанал�
ізувати структурні особливості економіки Ук�
раїни й отримати наведені нижче результати.

Аналіз підсистем та еле�
ментів механізму розвитку
структури національної еко�
номіки України згідно з ал�
горитмом, представленим на
рисунку 1, дозволив отрима�
ти певні результати.

По�перше, у рамках дос�
лідження конструкції механ�
ізму функціонування струк�
тури вітчизняної економіки
були охарактеризовані його
методи, інструменти та
зв'язки, що між ними вини�
кають.

По�друге, структура на�
ціональної економіки Украї�
ни повинна забезпечувати
досягнення цілей, що відпо�
відають сучасним тенден�
ціям сталого розвитку еко�
номіки. Їх можна об'єднати
в три групи: цілі економічно�
го, соціального та екологіч�
ного напрямів. Економічний
вимір сталого розвитку пе�
редбачає зростання добро�
буту членів суспільства,
ліквідацію бідності, підви�

щення ефективності виробництва, збалансова�
ний розвиток країни.

ВИСНОВКИ
Запропоновані теоретичні аспекти дослід�

ження механізму розвитку структури еконо�
мічної системи, дозволили виявити його основні
елементи, розробити алгоритм дослідження. Їх
використання надає можливість визначити ос�
новні типи структури національної економіки
України, дослідити їх взаємозв'язки, виявити
рушійні сили, фактори, закономірності струк�
турних змін, охарактеризувати загальні цілі
функціонування вітчизняної економіки, розро�
бити методику оцінки їх досягнення, визначи�
ти функції механізму.

Розвиток структури національної економіки
представлено як рух від однієї відносно опти�
мальної структури економіки до іншої, який
відбувається завдяки дії ринкових механізмів
ціноутворення, конкуренції, нагромадженню та
переливу капіталу. Коли ринкові механізми не
забезпечують формування макроекономічних
пропорцій, що відповідають сучасним цілям фун�
кціонування економіки, самоорганізаційний ме�
ханізм розвитку структури економіки доцільно
доповнити заходами державного регулювання.

Рис. 1. Алгоритм дослідження механізму розвитку структури
економічної системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механізм розвитку структури економічної системи 

Методи: планування й прогнозування, 
фінансовий аналіз, моделювання, регулювання; 
контролінг, аудит, моніторинг, організація та 
управління НДДКР Організаційне забезпечення: 

оптимальна організаційна 
структура, у т.ч. спеціальні 
підрозділи, кваліфікований 
персонал і менеджери, 
стратегія діяльності тощо

Законодавчо-нормативна

Інформаційне забезпечення: 
внутрішня й зовнішня 
звітність (статистична, 
податкова, фінансова); 
кредитна історія та рейтинги; 
нормативна, методична й 
довідкова інформація;  
автоматизоване управління, 
програмне забезпечення тощо 

Інструменти: нормативне регулювання, плата за 
ресурси, цінові інструменти, відсоткова ставка, 
податки та збори, штрафи, стандарти якості та 
технології, ліцензії, показники ефективності, 
пільги, кредити, субсидії, дотації, компенсації, 
диверсифікація ризиків, страхування, 
маркетингові інструменти, мотиваційні заходи 
тощо 

Оцінка ефективності економічної системи: ефективність упровадження і реалізації,  
ефективність управління (своєчасність, адекватність, гнучкість, досягнення цілей і 
планових показників, оптимальна організаційна структура)  
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За умов відносно стабільного розвитку еко�
номіки державне регулювання структурних
змін може здійснюватися в рамках загальної
системи державних заходів регулювання еко�
номічних процесів, таких її напрямів, як про�
мислова, регіональна, інноваційна, інвестицій�
на, приватизаційна, антимонопольна, соціаль�
на, зовнішньоекономічна політика, в межах
яких відбуватиметься опосередковане регулю�
вання макроекономічних пропорцій вітчизня�
ної економіки. У складних умовах кризи або
трансформації економіки структурна політика
повинна посісти домінуючі позиції роль і ско�
ординувати діяльність усіх напрямів економіч�
ної політики, що впливають на структурні
зміни, на єдиній концептуальній основі. Ураху�
вання структурних особливостей самооргані�
зації вітчизняної економіки дозволить у пері�
од високих темпів структурних змін обмежити
державне втручання корекцією напрямів струк�
турного руху, а в періоди спаду інтенсивності
структурних змін — проводити політику їх при�
скорення. Розробка шляхів і методів держав�
ного регулювання структурних змін є подаль�
шим напрямом дослідження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В нинішніх умовах господарювання розви�

ток агропромислового виробництва не може
бути здійснений без його тісної взаємодії з ін�
формаційними технологіями, які активно впро�
ваджуються в усі сектори національної еконо�
міки. Кризовий стан, в якому вже тривалий час
перебуває вітчизняне агропромислове вироб�
ництво, певною мірою вплинув не тільки забез�
печення країни необхідними продуктами хар�
чування, але і спричинив зменшення впровад�
ження в аграрне виробництво науково�техніч�
них досягнень, знизив вплив науково�технічно�
го прогресу на свій розвиток.

У цих умовах особливо актуальним є пере�
гляд стратегії розвитку агропромислового ви�
робництва країни в напрямі активного впровад�
ження в діяльність виробників аграрної про�
дукції сучасних досягнень наукового прогре�
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су, а також розробки економічних механізмів,
які б стимулювали цей процес. Нова стратегія
розвитку агропромислового виробництва по�
винна поєднувати в собі як активне державне
регулювання, так і ринкові механізми саморе�
гуляції. Вихід аграрної галузі на траєкторію
стійкого економічного зростання можливий
тільки за умов проведення на кожному агро�
підприємстві активної інноваційної політики,
завдяки якої можна подолати спад в агропро�
мисловому виробництві, забезпечити його
структурну перебудову і наповнити вітчизня�
ний ринок різноманітною конкурентоспро�
можною агропромисловою продукцією.

Відповідно до нової стратегічної парадиг�
ми інноваційного розвитку агропромислового
виробництва, ефективність державного регу�
лювання цього процесу буде залежати від того,
наскільки серйозно в Україні буде сприйнята
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теза про те, що підвищення конкурентоспро�
можності агропромислової продукції, зростан�
ня обсягів її виробництва, насиченість внут�
рішніх продовольчих ринків вітчизняною про�
довольчою продукцією широкого асортименту,
нарощування експортного потенціалу аграрної
галузі тощо неможливо без суттєвої активізації
інноваційної діяльності на підприємствах агро�
виробничого комплексу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблемам стійкого розвитку аграрного ви�
робництва присвячено класичні праці Ф.О. Бата�
ліна, М.І. Вавілова, С.Ю. Вітте, В.В. Докучаєва,
М.Д. Кондратьєва. Й.С. Пасхавера, О.Ф. Фор�
тунатова, Б.С. Ястремського. Закладені цими
дослідниками концептуальні положення
стійкості та стібільності набули подальшого
розвитку в роботах В.М. Афанасьєва, І.П. Бой�
ка, І.Б. Загайтова, П.Д. Половінкіна, А.І. Ма�
неля та інших. Проблеми формування науко�
вих основ стійкого розвитку аграрної сфери
знайшли також відображення в працях бага�
тьох українських вчених�економістів: В.В. Вер�
надського, О.М. Балтремус, Б.М. Данилишина,
М.І. Долішнього, С.І. Дорогунцова, Г.Б. Івани�
цької, О.Л. Кашенко, М.Ф. Кропивка, Г.М. Ка�
летніка, С.В. Козловського, Л.В. Мельника,
Є.В. Мішеніна, М.М. Паламарчука, С.А. Подо�
линського, В.М. Трегобчука, Г.В. Черевка та ін.
Водночас питання формування концепції інно�
ваційно�інвестиційного розвитку агропромис�
лового виробництва ще недостатньо дослі�
джені і вони є досить гострими.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета роботи полягає в розробці концепції

іннова�ційно�інвестиційного розвитку агро�
промислового виробництва в умовах не стійко�
го економічного розвитку України.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою інноваційної діяль�ності повинно
стати суттєве розширення асортименту про�
дукції агропромислового виробництва, підви�
щення її безпечності та якості, створення но�
вих ринків збуту аграрної продукції та збере�
ження традиційних аграрних ринків в Україні.
Інноваційна складова розвитку агропромис�
лового виробництва принципово відрізняєть�
ся за своїм характером, масштабами фінансо�
вої та матеріальної підтримки, обсягом нау�
ково�дослідних робіт тощо, проведення яких
є необхідною умовою для оновлення і модер�

нізації виробничого потенціалу аграрних
підприємств на основі впровадження сучасних
досягнень вітчизняної та світової науки і тех�
ніки.

Другим аспектом стратегічної парадигми
інноваційного розвитку агропромислового ви�
робництва слід вважати спрямування іннова�
ційної діяльності на розв'язання актуальних ре�
гіональних проблем розвитку агропромислово�
го виробництва. Завдання держави полягає в
розробці механізмів і інструментарію, які б сти�
мулювали залучення фінансових ресурсів у
формі інвестицій в регіональні агропромислові
виробництва, включаючи підтримку соціальної
сфери і розвиток сільської інфраструктури.
Інноваційна складова розвитку агропромисло�
вого виробництва обов'язково повинна перед�
бачати раціональне поєднання державного ре�
гулювання з ринковим механізмом. На сьогодні
в Україні, на жаль, ще не склалися дієві рин�
кові механізми регулювання інноваційної ді�
яльності, не сформовано й ефективної систе�
ми державної підтримки інновацій в агропро�
мисловому виробництві.

Обов'язковою умовою забезпечення ста�
більних темпів економічного зростання агро�
промислового виробництва, підвищення якості
та конкурентоспроможності продовольчої
продукції є створення сучасної матеріально�
технічної бази аграрної галузі, яка б за своїм
техніко�технологічним рівнем відповідала су�
часним світовим стандартам.

Наприклад, для забезпечення інноваційно�
го розвитку агропромислового виробництва,
що передбачає безперервну розробку, освоєн�
ня виробництва і виведення на ринок нових
видів продукції, необхідно створити дієвий
фінансово�економічний механізм інвестування
технологічних змін. Розглядаючи вітчизняно�
го споживача як первинного суб'єкта форму�
вання джерел внутрішніх інвестиційних ре�
сурсів агропромислового виробництва, слід
спрямовувати першочергові зусилля на підви�
щення рівня платоспроможності населення,
сприяти збільшенню споживчого попиту на
продовольчу продукцію і, як результат, ство�
рити умови для збільшення обсягів агропро�
мислового виробництва й, відповідно, збіль�
шення величини прибутку, який отримують
підприємства агропромислового виробництва.
Тобто одним із шляхів розв'язання інновацій�
ної проблеми розвитку агропромислового ви�
робництва є залучення широкого кола джерел
фінансування інноваційної діяльності. Тому
терміново потрібно здійснити відповідні захо�
ди на законодавчому та виконавчому рівнях, які
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б сприяли реальному прискоренню вирішення
науково�технічних проблем розвитку агропро�
мислового виробництва.

Одним із механізмів, що може забезпечити
активне спрямування інвестицій у пріоритетні
інновації агропромислового виробництва, є
податкове регулювання інноваційно�інвестиц�
ійної діяльності через встановлення відповід�
них податкових ставок і податкових пільг.
Досвід розвинених країн щодо стимулювання
інвестиційної діяльності свідчить про не�
обхідність диференційованого підходу до на�
дання суб'єктам агропромислового виробниц�
тва цільових податкових знижок або певних
пільг. На наш погляд, основні методи податко�
вого регулювання інноваційних аспектів роз�
витку агропромислового виробництва можна
об'єднати у чотири групи (рис. 1).

Застосування при оподаткуванні обгрунто�
ваних диференційованих ставок податків за�
лежно від розміру одержаного прибутку та
рівня залучення прибутку на інноваційно�ви�
робничі потреби буде підтверджувати саме
інноваційний напрям розвитку того чи іншого
суб'єкта агропромислового виробництва і дасть

йому можливість активізувати інноваційну
складову своєї діяльності.

Одним із головних важелів впливу на інно�
ваційну складову розвитку агропромислового
виробництва є амортизаційна політика. На наш
погляд, з метою активізації інноваційних про�
цесів саме за рахунок удосконалення амортиза�
ційної політики, доцільно вжити таких заходів
(рис. 2).

Певні очікування виробників аграрної про�
дукції на покращення фінансування інновацій�
ної діяльності пов'язані з внесенням змін до
бюджетно�пільгового та грошово�кредитного
регулювання інноваційних аспектів розвитку
агропромислового виробництва. Зокрема,
дієвим механізмом регулювання бюджетного
інвестування в агропромисловому виробництві
має стати реформування системи оплати праці,
збільшення частки заробітної плати у витратах
на виробництво продукції. Тому впроваджен�
ня на агропідприємствах інноваційних про�
ектів, які підвищують продуктивність праці
працівників, є дуже важливою з погляду реа�
лізації завдання з підвищення оплати праці в аг�
ропромисловому виробництві.

Методи податкового регулювання інноваційних аспектів розвитку  
агропромислового виробництва 

Запровадження диференційованих ставок 
 оподаткування 

Зменшення бази оподаткування 

Звільнення від сплати окремих видів податків 
на певний термін 

Усунення подвійного оподаткування

Рис. 1. Методи податкового регулювання інноваційних аспектів
розвитку агропромислового виробництва

Заходи активізації інноваційних процесів в  
агропромисловому виробництві 

Проведення індексації основних засобів відповідно до темпів 
зростання цін з періодичністю не менше ніж один раз на рік 

Відмова від застосування знижувальних коефіцієнтів до 
норм амортизації 

Запровадження системи контролю за цільовим використанням 
амортизаційних коштів на впровадження інновацій 

Рис. 2. Заходи активізації інноваційних процесів
в агропромисловому виробництві
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Як відомо, поняття "розвиток" є одним із
найважливіших понять в економічній теорії,
яке традиційно пов'язується з процесом пере�
ходу до більш якісного стану тієї чи іншої еко�
номічної системи, з позитивними змінами, ру�
хом і трансформаціями цілісних систем, про�
цесами посилення, зростання, зміцнення, по�
ліпшення тощо. Поняття "розвиток" почали
вивчати під впливом об'єктивних обставин,
воно набуло поширення як на макро�, так і на
мікрорівні (див. табл. 1).

Розвиток, як загальнотеоретична категорія,
є проекцією загальнонаукового розуміння про�
цесів, що відбувається у суспільстві та природі,
на об'єкти економічної науки. У зв'язку з цим,
підвищення ефективності і конкурентоспро�
можності агропромислового виробництва по�
требує якіснішого розв'язання проблем розвит�
ку та всіх його складових. Нові виклики, пород�
жені стрімким розвитком світових глобаліза�

ційних процесів, відкривають для нашої країни
реальні можливості зайняти провідне місце на
світовому аграрному ринку.

Водночас через низку об'єктивних і суб'єк�
тивних чинників розвиток агропромислового
виробництва в Україні, а особливо ефек�
тивність його функціонування, все ще залиша�
ються на невисокому рівні, хоча і простежують�
ся певні позитивні зміни. Така невизначеність
щодо розвитку агропромислового виробницт�
ва не могла сприяти його активному інвестуван�
ню. Тому особливо актуальною є розробка
дієздатних моделей прогнозування розвитку
агропромислового виробництва на основі впро�
ваджених у виробництво інновацій та ресурсоз�
берігаючих технологій з урахуванням об'єктив�
них реалій та деформацій сьогодення.

Як відомо, сутність поняття "розвиток" як
загальноекономічної категорії розкривається
через вивчення умов його виникнення, харак�

Таблиця 1. Типи моделей розвитку агропромислового виробництва

Ознаки Тип моделі
Ендогенна Екзогенна 

1 2 3 
1. Характер розвитку Економічний розвиток обумовлений 

вирішенням внутрішніх проблем 
Економічний розвиток обумовлений вирішенням 
зовнішніх проблем 

2. Домінуючі 
фактори розвитку 

На розвиток впливають переважно внутрішні 
чинники 

На розвиток впливають переважно зовнішні чинники 

3. Структура еконо-
мічних ресурсів 

Найбільшу питому вагу займають власні 
первинні економічні ресурси 

Найбільшу питому вагу займають власні і залучені 
вторинні економічні ресурси 

4. Економічна ніша «Фундаментальна», що визначається 
пріоритетним використанням первинних 
економічних ресурсів у процесі створення 
суспільних благ 

«Потенційна», визначається пріоритетним використанням 
вторинних економічних ресурсів в процесі створення  
суспільних благ 

5. Обсяг економічної 
ніші 

Переважно визначається сукупністю власних 
первинних економічних ресурсів 

Переважно визначається сукупністю залучених вторинних 
економічних ресурсів 

6. Ємність 
економічної ніші 

Низька інтенсивність накопичення і 
відтворення власних первинних економічних 
ресурсів за рахунок переважного 
використання власних первинних ресурсів і їх 
перерозподілу в потенційні ніші інших 
систем 

Висока інтенсивність накопичення і відтворення власних 
первинних економічних ресурсів за рахунок переважного 
використання залучених первинних і вторинних 
ресурсів 

7. Період інвестування 
економічних ресурсів 

Тривалий Відносно нетривалий

8. Сфера економічної 
діяльності 

Відповідає переважно
територіально-географічній 

Ширша за територіально-географічну 

9. Економічна 
активність 

Висока лише на стадіях зародження і 
зростання 

Висока лише на стадіях зростання і стабільності 

10. Темп процесу 
розвитку 

Сповільнений темп процессу розвитку через 
тривалість переходів від однієї стадії до іншої 
у зв’язку з тим, що для створення, здобуття 
(видобутку) власних первинних економічних 
ресурсів потрібні значні витрати часу і значна 
величина самих цих ресурсів 

Прискорений темп процесу розвитку в силу відносно 
коротких переходів від однієї стадії до іншої у зв’язку з 
тим, що для створення власних і залучення вторинних  
економічних ресурсів не вимагається істотних витрат часу 
і значної величини власних первинних економічних  
ресурсів 

11. Швидкість 
процесу розвитку 

Низька 
 

Висока

12. Результативність 
розвитку 

Висока тільки на стадіях зародження та 
зростання 

Висока тільки на стадіях 
зростання і стабільності 

13. Економічна 
стійкість 

Важкодосягнена, можлива нетривалий час в 
системах закритого типу 

Досяжна, можлива тривалий час в системах відкритого
 типу 

14. Стратегічний 
економічний 
потенціал 

Відносно високий, що пояснюється наявністю 
первинних економічних ресурсів і 
можливістю створення умов для їх 
накопичення, відтворення і трансформації у 
вторинні економічні ресурси 

Відносно низький, що пояснюється переважним  
запозиченням первинних економічних ресурсів і  
неможливістю їх накопичення та відтворення, а лише  
трансформацією їх у власні вторинні економічні ресурси 

15. Механізм управління  
факторами розвитку 

Нормативний Позитивний
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терних рис (тобто наявності усвідомленої або
неусвідомленої мети, внутрішнього прагнення
суб'єкта або об'єкта розвитку, іманентності
дискретних стрибків, які на певний час створю�
ють стан нестабільності, наявності певного ме�
ханізму гомеостазису, неповної залежності від
суб'єкта розвитку, безперервності та умовної
дискретності), принципів та аналізу думок уче�
них.

Розвиток агропромислового виробництва
доцільно розглядати як безперервний процес,
що відбувається за штучно розробленою або
природною програмою як зміна його станів,
кожен із яких є якісно іншим за попередній,
тому в агропромисловому виробництві, як у
більш складної системи, з'являються нові вла�
стивості, якості та характерні риси, розкрива�
ються та можуть бути реалізовані нові можли�
вості. Вони дають можливість агропромисло�
вому виробництву виконувати нові функції,
вирішувати принципово інші завдання, що
зміцнює його позиціонування в зовнішньому
середовищі та підвищує здатність протидіяти
негативним впливам.

У період після фінансової кризи 2008—2009
років інвестиційна діяльність в аграрному сек�
торі економіки України помітно активізува�
лася, але після подій 2013—2014 років значно
зменшилась. Негативним фактом є те, що ос�
танніми роками помітно зменшились обсяги за�
лучених в сільське господарство України іно�
земних інвестицій, більш того, у 2014 році
відбувся їх відтік з галузі, у той час як у докри�
зові роки за рахунок коштів іноземних інвес�

торів формувалося 7—8% сукупних інвестицій
в аграрній економіці (див. рис. 3).

На сьогодні сільське господарство України
є однією з важливих прибуткоутворюючих га�
лузей матеріального виробництва. Завдяки
збільшенню обсягів виробництва та експорту
сільськогосподарської продукції, а також
сприятливій ситуації на внутрішньому і зовні�
шньому продовольчих ринках фінансовий ре�
зультат діяльності підприємств агровиробничої
сфери є досить високим і складає біля 20—30%
від загальноукраїнського. Завдяки цьому нор�
ма прибутку в сільському господарстві Украї�
ни у середньому становить 4,2%, в економіці
1,3%, у промисловості — 3,4, в той час, як буд�
івництво і торгівля були збитковими.

Разом з тим розвиток агропромислового
виробництва в Україні є надто складним яви�
щем і не завжди знаходиться в стані рівноваги.
Дослідження типового стану агропромислово�
го виробництва та дії закону ентропії дали
можливість встановити, що рівновагу функ�
ціонування агропромислового виробництва в
його взаємозв'язках із зовнішнім середовищем
слід вважати або окремим випадком (окремим
станом у конкретний момент часу) або достат�
ньо нетривалим станом, оскільки постійні зміни
зовнішнього середовища потребують відпові�
дної реакції агропромислового виробництва.

Окрім того, розвиток агропромислового
виробництва тісно переплітається і взаємодіє
з іншими складовими аграрного ринку: потен�
ціалом агропромислового виробництва, конку�
ренцією, конкурентоспроможністю, економіч�

Рис. 3. Прямі іноземні інвестиції у сільське господарство України
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ною безпекою, адаптацією до зовнішнього се�
редовища, реорганізацією, реструктуризацією,
економічними інтересами тощо.

Для формування гносеологічного поля роз�
витку агропромислового виробництва доціль�
но використати модель ядра та захисного поя�
су І. Лакатоса [1], у якій парадигма розвитку
спирається на фундаментальні поняття, що є її
аксіомами й основою для подальших розробок,
припущень, гіпотез і висновків. Ядром гносео�
логічного поля розвитку агропромислового
виробництва є низка теоретичних положень,
серед яких можна виокремити: а) емерджент�
ну цілісність агропромислового виробництва
як системи; б) діаду "самоорганізація — хаос";
в) визнання, що для агропромислового вироб�
ництва більш характерним є стан динамічної, а
не статичної рівноваги; г) визнання, що окремі
стани статичної нерівноваги або (особливо)
статичної рівноваги є проекціями траєкторії
динамічної рівноваги в часі.

До захисного поясу моделі варто долучити
положення щодо мети розвитку агропромис�
лового виробництва, мінливості зовнішнього
середовища; визнання агропромислового ви�
робництва в довгостроковому періоді сталою
системою, у якій окремо існує тісний взаємоз�
в'язок у метасистемі "агропромислове вироб�
ництва — зовнішнє середовище".

Теоретичні фундаментальної положення
економічної науки: теорії економіч�ного роз�
витку; загальної теорії систем; тектології; ево�
люціоніки; енвіроніки; теорій циклів; технічно�
економічного розвитку суспільства та аутопой�
езису (самопобудови) дають змогу всебічно
пояснити теоретичну основу та визначити еко�
номічні умови розвитку агропромислового ви�
робництва, відкривають можливість визначити
напрями дій і змоделювати поведінку еконо�
мічних систем у нелінійних дисипативних сере�
довищах.

За результатами проведеного монографіч�
ного аналізу можна зробити висновок, що за�
кони розвитку агропромислового виробницт�
ва можна розділити на чотири ієрархічні взає�
мопов'язані групи: загальні закони розвитку;
закони розвитку окремих галузей агропромис�
лового виробництва, специфічні закони управ�
ління та розвитку, функціональні закони. Зі
зростанням рівня ієрархії зменшується ступінь
універсальності дії законів, а наочність їх ви�
яву збільшується.

Розвиток як явище є зовнішнім виявом роз�
витку агропромислового виробництва як ре�
зультату, а розвиток як закон та як принцип є
основою для вивчення закономірностей роз�

витку агропромислового виробництва як його
іманентної властивості. Отже, розвиток агро�
промислового виробництва водночас є і проце�
сом, і результатом і іманентною властивістю аг�
ропромислового виробництва, що безпосеред�
ньо випливає з розуміння розвитку як явища,
закону та принципу.

Якісними критеріями розвитку агропромис�
лового виробництва можна вважати: наочність
розвитку, потенціал майбутніх змін, керо�
ваність розвитку, залежність розвитку від по�
точного впливу, інерційність розвитку, харак�
тер розвитку, часовий лаг між моментом виник�
нення та наслідками вияву розвитку тощо.
Кількісними критеріями розвитку можуть бути
різні показники, за допомогою яких можна
оцінити ту чи іншу сторону розвитку агропро�
мислового виробництва.

Для формування об'єктивного уявлення про
результат розвитку агропромислового вироб�
ництва доцільно використовувати сукупність
базових та аналітичних показників. Базові по�
казники описують масштаб та інтенсивність
змін, що відбулися у функціонуванні агропро�
мислового виробництва і викликали його пе�
рехід до якісно нового стану, а аналітичні —
описують окремі зміни. Значення базових по�
казників варто визначати за сукупністю про�
міжних показників та критерієм Харрінгтона
[2].

Аналітичні показники слід конструювати з
використанням параметру часу, протягом яко�
го у функціонуванні агропромислового вироб�
ництва відбулися зміни. Базові та аналітичні
показники розвитку агропромислового вироб�
ництва можуть бути безрозмірними і визнача�
тися за заздалегідь установленою шкалою або
мати специфічну розмірність. Результат роз�
витку агропромислового виробництва визна�
чають не лише внутрішні зміни, що відбулися,
але й можливості, що відриваються і вплива�
ють на розвиток агропромислового виробниц�
тва. Причому для характеристики кожної з
цих можливостей також існують показники,
за змінами значень котрих можна зробити вис�
новок про вияв або зміну тієї чи іншої можли�
вості.

Як відомо, розвиток будь�якого виробниц�
тва, включаючи і агропромислового виробниц�
тва, відбувається під впливом певних рушійних
сил і чинників. В економічній науці рушійна сила
розглядається як узагальнена причина розвит�
ку, має характер процесу або явища, переваж�
но виявляє себе незалежно від управлінського
впливу, сприяє (або не сприяє) розвитку агро�
промислового виробництва шляхом створення
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відповідних економічних умов. Рушійні сили
розвитку агропромислового виробництва є
численними, серед яких можна виокремити:
суперечності, зміни в зовнішньому середовищі,
прагнення до упорядкованості/уникнення дис�
балансу, інновації, циклічність, мутацію, кри�
зи тощо.

Слід підкреслити, що і рушійна сила, і чин�
ник розвитку за своєю суттю є причинами роз�
витку. Рушійна сила утворюється шляхом по�
єднання у певній комбінації спільного впливу
низки чинників, її вплив на розвиток агропро�
мислового виробництва є суттєвішим, ніж
вплив окремого чинника. Рушійна сила розвит�
ку агропромислового виробництва є більш за�
гальним, агрегованим поняттям, ніж чинник
розвитку, разом з тим її характер впливу на
розвиток може бути різним.

Чинники розвитку агропромислового ви�
робництва можуть не лише стимулювати роз�
виток виробництва, але й стримувати цей роз�
виток. У такому разі чинники, впливаючи ко�
жен окремо або в певній комбінації, утворюють
інгібітори розвитку агропромислового вироб�
ництва, до яких можна віднести опір змінам
усередині агропромислового виробництва, нез�
балансованість змін окремих частин системи
(тобто, агропромислового виробництва), опір
змінам з боку зовнішнього середовища, недо�
статність ресурсів і можливостей, відсутність
або недостатність управлінського впливу. По�
вністю нейтралізувати вплив інгібіторів на роз�
виток агропромислового виробництва немож�
ливо, але можна його послабити, використову�
ючи відповідні заходи та управлінський інстру�
ментарій.

Ресурси розвитку агропромислового ви�
робництва можна розглядати як певні об'єкти

нематеріальної природи, що функціонують в
складі агропромислового виробництва або за
його межами і визначають його здатність ефек�
тивної використовувати матеріальні ресурси та
нематеріальні активи в процесі розвитку. Вико�
ристання ресурсів завжди має певне управлі�
нське спрямування, що дозволяє їм прямо чи
опосередковано підтримувати та прискорюва�
ти процес розвитку агропромислового вироб�
ництва.

Ресурсами розвитку агропромислового ви�
робництва слід вважати: стратегію, структуру,
системи, інтелектуальний і людський капітал та
організаційну культуру. Характеризувати ці
ресурси, на наш погляд, доцільно за такими
критеріями: природа (об'єкт або процес вико�
ристання об'єкта), контрольованість, вартість
зміни, час зміни, характер впливу на формуван�
ня змін (прямий чи прихований). За характери�
стиками ресурси розвитку суттєво різняться,
що зумовлює специфіку їх використання в уп�
равлінні розвитком агропромислового вироб�
ництва, хоча ці ресурси і тісно переплітаються
між собою. Характеристику тісноти зв'язку
між ресурсами розвитку агропромислового
виробництва варто відстежувати за результа�
тами структурно�логічного та причинно�на�
слідкового аналізу впливу попарних комбінацій
видів ресурсів на розвиток агропромислового
виробництва.

Такий науковий підхід до розвитку агро�
промислового виробництва зумовив комплек�
сний характер моделі розвитку агропромисло�
вого виробництва, відповідно до якого така мо�
дель складається з п'яти частин (окремих мо�
делей) (рис. 4).

Наведені на рисунку 4 окремі (часткові)
моделі розвитку агропромислового вироб�

Складові моделі розвитку  
агропромислового виробництва 

Моделі спроможності агропромислового виробництва до 
розвитку 

Вибір вектора розвитку 

Вибір стратегії розвитку 

Вибір базису розвитку 

Результат розвитку 

Рис. 4. Складові моделі розвитку агропромислового виробництва
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ництва є різними за змістом та функціональ�
ним призначенням, але тісно пов'язані між
собою.

Модель спроможності агропромислового
виробництва до розвитку за характером є муль�
типлікативно�ступеневою з подальшим лога�
рифмуванням для скорочення діапазону оцінок
її достовірності. Її основою є комбінація харак�
теристик агропромислового виробництва та
чинників, що визначають зовнішнє середовище.
Інструментарною базою моделі є нечітка логі�
ка із вираженням антецедентів за ординальни�
ми шкалами в поєднанні з експертними оцінка�
ми. Антецеденти з трьома градаціями виражені
у якісній формі. Значення семи консеквентів
визначено у два етапи: на основі сценарного
аналізу з використанням експертних оцінок та
за результатами попереднього використання
проміжної аналітичної формули [3].

Конкретний зміст стратегії розвитку агро�
промислового виробництва визначається ре�
зультатами оцінювання розвитку агропромис�
лового виробництва, завданнями розвитку, си�
туацією, що склалася в зовнішньому середо�
вищі. Вибір стратегії розвитку визначається
точкою в заданому просторі, яка окреслює три
характеристики стратегії: забезпечення конку�
рентоспроможності, орієнтацію на ринку та
накопичення або використання потенціалу
агропромислового виробництва.

Для визначення стратегії розвитку агропро�
мислового виробництва слід обирати векторну
форму, за якою координати характеристик
стратегії його розвитку розглядаються в бага�
товимірному просторі за шкалами з антагоні�
стичними ознаками стратегії або за шкалами з
непов'язаними ознаками стратегії, щоб уник�
нути ефекту мультиколінеарності. У моделі
вибору стратегії розвитку можна обрати двос�
прямовану шкалу, для якої є характерним
рівномірний розподіл консеквентів. Такий по�
рядок вибору стратегії розвитку агропромис�
лового виробництва дає можливість викорис�
товувати як кількісні моделі визначення кон�
секвентів за умов дискретної або безперервної
шкали антецедентів (у межах вибраних діапа�
зонів), так і якісні моделі на основі вербально�
го опису антецедентів з використанням апара�
ту нечіткої логіки, але без розрахунку функцій
наналежності, що в даному випадку лише уск�
ладнювало б розрахунки без підвищення їх точ�
ності та спрощення інтерпретації одержаних
результатів.

Модель вибору вектору розвитку агропро�
мислового виробництва уточнює характер та
якісні характеристики процесу розвитку в ме�

жах вибраної стратегії у вигляді встановлення
координат вектору розвитку.

У визначенні можливих векторів слід вико�
ристати критерії типології розвитку агропро�
мислового виробництва, що найбільше вплива�
ють на управління розвитком: характер змін
(еволюційний і революційний розвиток), спря�
мованість змін (екстенсивний та інтенсивний
розвиток), домінуючі перетворення (субстрат�
ний, структурний, організаційний, функціо�
нальний розвиток), динаміка змін (прогресія,
дегресія, пульсація та незмінність), можливість
цілеспрямованого впливу на розвиток (по�
вністю керований, керований, слабокерований,
некерований).

Для відображення характеристик вектору
розвитку доцільно обрати двоспрямовану об�
межену шкалу. Координати вектору розвитку
агропромислового виробництва визначають з
використанням трьох принципів зв'язку коор�
динат вектору з певними характеристиками
функціонування агропромислового виробниц�
тва та його зовнішнього середовища: а) цільо�
вого зворотного зв'язку, б) раціонального об�
меження та в) квазіапріорного вибору. Гра�
фічно вибраний вектор розвитку агропромис�
лового виробництва можна представити у ком�
бінованій просторово�символьній формі, а ана�
літично — у традиційній векторній формі з дес�
крипторним поданням координат.

Модель вибору базису розвитку дає мож�
ливість окреслити напрям дій, виконання яких
реалізує вибрану стратегію в межах якісних
обмежень процесу розвитку агропромислово�
го виробництва. Базис розвитку агропромисло�
вого виробництва (один або кілька — продукт,
ринок, технологія) вибирають за результатами
аналізу сукупності обраних чинників за допо�
могою перебирання градацій антецедентів та
визначення консеквента з використанням екс�
пертних оцінок із подальшим підтвердженням
висновків за допомогою аналітичної функції.
Для кожного з можливих базисів розвитку
агропромислового виробництва можна викори�
стати базовий показник, що визначає доціль�
ність вибору того чи іншого базису розвитку.

Розглянуті вище окремі (часткові) моделі
узагальнюються в загальній моделі, що описує
результат розвитку агропромислового вироб�
ництва. Ця модель дає можливість представи�
ти результати розвитку агропромислового ви�
робництва за обраними характеристиками:
спроможністю до розвитку, вектором, страте�
гією, базисом та результатом розвитку в умо�
вах, що складатимуться у внутрішньому та зов�
нішньому середовищі.
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Природу розвитку агропромислового ви�
робництва доцільно досліджувати з урахуван�
ням розуміння розвитку як явища, закону та
принципу [4]. Спираючись на такий підхід, мож�
на констатувати, що розвиток агропромисло�
вого виробництва виявляє себе як процес, як
результат та іманентну властивість агропро�
мислового виробництва. У межах об'єктно�
орієнтованого підходу розвиток агропромис�
лового виробництва можна розглядати за
змістовим підходом — як сукупність позитив�
них змін, що приводять до якісно нового стану
агропромислового виробництва, який дося�
гається завдяки спроможності агропромисло�
вого виробництва до розвитку.

Рушійними силами розвитку агропромисло�
вого виробництва є протиріччя, зміни в зов�
нішньому середовищі, прагнення до упорядко�
ваності та уникнення дисбалансу, інновації,
циклічність, кризи тощо, зв'язок між якими слід
розглядати за допомогою когнітивної карти,
інструментом для побудови якої може бути мат�
риця попарних порівнянь. Рушійна сила є більш
загальним, агрегованим поняттям, ніж чинник
розвитку: вона утворюється комбінацією впли�
ву ряду чинників, її вплив на розвиток агропро�
мислового виробництва є суттєвішим. Чинники
можуть гальмувати розвиток, формуючи його
інгібітори. Їх вплив можна лише послабити шля�
хом застосування певних управлінських заходів
та відповідного інструментарію [5; 6].

ВИСНОВОК
За результатами аналізу наведеної моделі

визначено ресурси розвитку агропромислового
виробництва, до яких належать: стратегія,
структура, системи, інтелектуальний та людсь�
кий капітал, організаційна культура. У запропо�
нованій моделі розвиток агропромислового ви�
робництва оцінюється на основі комбінації оці�
нок кількісних та якісних змін, що відбулися в
агропромисловому виробництві, а також зміни
його потенціалу. Змістово�контекстуальне поле
моделі розвитку агропромислового виробницт�
ва містить контекстуальний, змістово�інстру�
ментальний та цільовий аспекти, у кожному з
яких конкретизовано зміст моделі та її харак�
теристики. Водночас окремі (часткові) моделі
розвитку агропромислового виробництва
різняться за змістом і функціональним призна�
ченням, але тісно пов'язані між собою.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
"Якщо ти любиш квітку — єдину, якої

більше немає на жодній з багатьох мільйонів
зірок, цього досить: дивишся на небо і відчу�
ваєш себе щасливим..." — писав у своєму все�
світньо відомому творі "Маленький принц" Ан�
туан де Сент�Екзюпері. З давніх�давен вважа�
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FACTORS OF COMPETITION DEVELOPMENT ON THE MARKETS OF RESEARCHED GOODS
(ON THE EXAMPLE OF THE FLOWER MARKET OF UKRAINE)

В основу статті покладено загальноприйнятий підхід до розуміння конкуренції, коли розглядаються три основні
блоки характеристик: структурний, поведінковий та функціональний. Наукові пошуки в даній роботі присвячені
вивченню ринків досліджуваних благ, які характеризуються тим, що споживач ще до моменту купівлі благ може оц6
інити їх якість та результативність. В якості прикладу розглядається ринок квітів. У статті обгрунтовується визна6
чення пріоритетів розвитку конкурентного середовища для ринків досліджуваних благ. На основі розрахунків про6
аналізовано, що саме: структура, поведінка чи рівень взаємодії учасників ринку є визначальним для розвитку конку6
ренції на ринку квітів. Кожен з трьох блоків характеристик у статті досліджено за допомогою математичних методів.
Характеристики функціонального блоку оцінювались на основі співвідношення темпів приросту компаній до темпів
приросту обсягів ринку; рівень розвитку структури ринку вивчався з погляду ринкової привабливості; вплив конку6
ренції проаналізовано за допомогою коефіцієнтів (індекс Херфіндаля6Хіршмана, індекс Джині, тощо).

The article is based on a generally accepted approach to understanding of competition, where considering three
main blocks of characteristics: structural, behavioral and functional. Scientific researches in this publication are devoted
to the study of the researched goods markets. Such markets are characterized by the fact that the consumer can estimate
goods' quality and its performance before the moment of purchase. As an example, the market for flowers is considered.
The article substantiates definition of the development priorities of competitive environment for the researched goods
markets. Based of calculations, there were analyzed what exactly: the structure, behavior or level of interaction of market
participants is crucial for the competition development on the flower market. In the article is researched each of the
three blocks of characteristics with using mathematical methods. Characteristics of the functional block were estimated
on the basis of the ratio of growth rates of companies to the growth rates of market volumes; the level of development of
the market structure was studied in terms of market attractiveness; the influence of competition is analyzed using
coefficients (Herfindahl6Hirschman index, Gini index, etc.).

Ключові слова: конкуренція, ринок квітів, аналіз, досліджувані блага, поведінкові чинни5
ки, функціональні чинники, структурні чинники.

Key words: competition, flower market, analysis, researched goods, behavioral factors, functional
factors, structural factors.

лось, що квіти — це окраса людського буття,
адже вони супроводжують найважливіші його
миттєвості. Тому не дивно, що квіти і в наш час
користуються попитом. Про розвиток ринку
квітів яскраво свідчить той факт, що за останні
10 років його приріст склав понад 40% [8]. По�
дібна зацікавленість квітами як товаром (в пе�

______________________________________
* Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкурсним проектом (Ф70) Дер�

жавного фонду фундаментальних досліджень.
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ршу чергу, з боку покупця) робить актуальни�
ми дослідження, пов'язані з аналізом ринково�
го середовища, оскільки виявлення основних
тенденції розвитку конкуренції дасть змогу виз�
начити подальші напрями конкурентної політи�
ки з метою захисту прав та інтересів споживачів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Конкуренція розглядалася такими вченими,
як: У. Джевонс, У. Ендрюс, Дж. М. Кларк,
Дж. Коммонс, Ф. Котлер, М. Портер, Дж. Ро�
бінсон Е. Чемберлін та ін. Проблема розвитку
конкуренції викликала значний науковий інте�
рес серед вітчизняних дослідників, зокрема ва�
гомий внесок було зроблено завдяки працям:
А. Герасименко, О. Гриценко, В. Лагутіна, О. Мар�
ченко, Н. Михальчишин, С. Мочерного, Ю. Уман�
ціва, С. Черненка, А. Чухна, О. Ястремського
та ін. Ринок квітів в своїх працях досліджували:
В.І. Баюра, О.Б. Погасій, І.В. Соломаха, С.В. Со�
рокіна, В.А. Ходарченко та ін.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на існуючі дослідження, при�
свячені аналізу ринкового середовища на рин�
ку квітів, розкритим залишається питання про
визначення актуальних на сьогоднішній день
напрямів конкурентної політики, яка повинна
мати на меті не лише подальше зростання рин�
ку, а й задоволення потреб споживачів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення чинників (функ�

ціональних, поведінкових чи структурних), що
є визначальними для розвитку конкуренції на
ринку квітів України.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Квіти є класичним прикладом досліджува�
них благ, адже оцінити їх якість, в переважній
більшості випадків, ми можемо ще до моменту
купівлі [4]. Ринкові частки на ринку квітів Ук�
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Рис. 1. Розподіл ринкових часток на ринку квітів України у 2016 році
Джерело: побудовано автором на основі [9].

Показник Формула розрахунку 

Індекс Джині (G) 

Індекс Лернера (L) 
 

Iндекс Розенблюта (IR) 
, 

ir –ранг; для найбільшої компанії присвоюється значення ir=1 

Індекс обсягів продажу (IQ) 

Показник дисперсії (σ) 

Показник ентропії (e) 

Умовні 
позначення: 

n – кількість фірм на ринку; 
 – ринкова частка і (j) -ї фірми; 

Q – обсяги виробництва на ринку; 

P – ціна продукції; 
MC – граничні витрати фірми; 
Ed – еластичність попиту за ціною. 

Таблиця 1. Формули розрахунку показників ринкової концентрації

Джерело: побудовано автором на основі [5].
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раїни розподілені нерівномірно (рис. 1), про�
слідковується лідер ринку, частка якого стано�
вить 36%.

У попередніх дослідженнях [1—3] нами
було обгрунтовано доцільність аналізу рин�
кової конкуренції в розрізі трьох блоків:

Роки 
 

Нормалізовані елементи Агрегований 
індекс оцінки 
рівня розвитку 
конкуренції 

Індекс 
Херфіндаля-
Хіршмана 

Iндекс_ 
Розенблюта 

Індекс 
обсягів 
продажу 

Індекс 
Лернера 

Показник 
дисперсії 

Індекс 
Джині 

HHI IR IQ L σ G ACI
2003 0,46 0,52 0,36 0,39 0,43 0,37 2,38 
2004 0,39 0,49 0,60 0,41 0,44 0,44 2,19 
2005 0,38 0,44 0,44 0,39 0,40 0,44 2,40 
2006 0,38 0,39 0,37 0,37 0,39 0,44 2,56 
2007 0,41 0,47 0,39 0,39 0,38 0,44 2,42 
2008 0,43 0,38 0,39 0,36 0,37 0,44 2,52 
2009 0,41 0,40 0,41 0,58 0,37 0,44 2,31 
2010 0,46 0,41 0,39 0,39 0,37 0,44 2,43 
2011 0,43 0,42 0,41 0,44 0,39 0,44 2,38 
2012 0,44 0,43 0,42 0,42 0,38 0,44 2,37 
2013 0,42 0,42 0,41 0,39 0,42 0,44 2,40 
2014 0,50 0,42 0,39 0,41 0,43 0,44 2,33 
2015 0,45 0,42 0,39 0,41 0,42 0,44 2,37 
2016 0,45 0,42 0,39 0,41 0,42 0,44 2,38 

Таблиця 2. Розрахунок агрегованого індексу оцінки рівня розвитку конкуренції (ACI)

Джерело: розраховано автором на основі статистичних даних [9].

Таблиця 3. Індикатори привабливості ринку квітів України

Джерело: побудовано автором на основі проведених досліджень [1].

№ 
п/п 

Фактор Умовні 
позначення 

Причини вибору фактору в межах 
даного дослідження 

Поведінка фактору 

Очікуваний вплив 
підсилення дії фактора 

на коефіцієнт 
привабливості ринку 

1 Темпи росту 
обсягів ринку 

 
 

Зростання ємності ринку є 
сприятливим чинником 
привабливості ринку, оскільки 
супроводжується його загальним 
розвитком, зростанням 
прибутковості економічної 
діяльності тощо 

Обсяги ринку 
збільшуються 

Позитивний 

2 Темпи росту цін 
на продукцію 

 Позитивний приріст ціни сприяє 
підвищенню привабливості ринку 
для виробників, оскільки свідчить 
про наявність попиту на продукцію 
та можливість приросту прибутку 

Ціни на квіти зростають 
помірними темпами, 
особливо в святкові дні 

Позитивний 

3 Стан конкуренції ACI Чим більш високою є інтенсивність 
конкуренції на ринку, тим менш 
привабливим є ринок 

Інтенсивність конкуренції  
зростає в межах окремих 
сегментів 

Негативний 

4 Бар'єри входу на 
ринок 

 Висота бар’єрів вступу на ринок чи 
виходу з нього визначає умови 
економічної діяльності суб’єктів 
господарювання. Чим нижчі ринкові 
бар’єри, тим привабливішим є ринок 

Бар'єри входу на ринок 
дуже низькі 

Позитивний  

5 Правові 
обмеження 

LR Відсутність жорстких обмежень з 
боку держави розширює поле 
діяльності учасників ринку, а отже, 
робить ринок потенційно 
привабливішим 

Не існує жорстких 
правових обмежень та 
регулювання ринку 
спеціальними нормативно-
правовими актами 

Позитивний 

6 Сегментування 
ринку 

MS Сегментованість ринку підвищує 
його привабливість для потенційних 
учасників, оскільки, задовольняючи 
попит різних груп споживачів, у 
фірми розширюються можливості 
щодо виробництва та реалізації 
різноманітних видів продуктів в 
межах кожного окремого сегменту 

Ринок розподілено на 
багато сегментів за 
різними ознаками. Ступінь 
сегментування досить 
високий 

Позитивний 

7 Темпи приросту 
кількості 
компаній 

 

Динаміка кількості компаній на 
ринку свідчить про те, наскільки він 
привабливий для потенційних 
учасників, але в той же час сприяє 
загостренню конкурентної боротьби 

Спостерігається зростання 
кількості учасників ринку 

Негативний 
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структурного, функціонального та поведін�
кового.

Аналіз поведінкового блоку в контексті
розвитку конкуренції, на наш погляд, доціль�
но проводити за допомогою запропонованого
нами індексу оцінки рівня розвитку ринкової
конкуренції ACI [2]. В основі його розрахунку
лежить використання загальновідомих показ�
ників концентрації, які наведено в таблиці 1.

З метою одержання ефективних результатів
дослідження ринкового середовища та прове�
дення підсумкового аналізу на основі класич�
ного детермінованого методу геометричної се�
редньої, нами побудовано агрегований показ�
ник оцінки рівня розвитку конкуренції на рин�
ку [2]:

 

, при (1),

де  — (aggregate competition index) агре�
гований індекс оцінки рівня розвитку конку�
ренції на ринку, його нижня межа зміни визна�
чається тим, що для розрахунку комплексного
індексу в знаменнику формули обираються
нормалізовані показники ринкової конку�
ренції, значення яких менше одиниці:

;

n — кількість показників оцінки рівня роз�
витку конкуренції;

 — нормалізоване значення і�го показни�
ка.

Чим вищим є значення індексу (1), тим ви�
щим є рівень конкуренції на ринку (табл. 2).

Як бачимо, з таблиці 2 ACI становить в се�
редньому 2,4. Відповідно до наших попередніх
досліджень [1—3], де нами було зроблено спро�
бу визначити межі зміни індексу для різних
ринкових структур, значення індексу на рівні
2,4 свідчить на користь того, що ринок квітів
України конкурентний з ознаками монополь�
ної влади, тобто його можна віднести до ринків
з монополістичною конкуренцією.

Структурний блок, на наш погляд, можна
оцінити з погляду ринкової привабливості. Під
привабливістю в даному дослідженні слід ро�
зуміти бажання тієї чи іншої фірми працювати
ринку [1]. Для нашого дослідження експертним
шляхом обрано сім факторів привабливості
ринку для вступу потенційних учасників (табл.
3).

Нами було розроблено коефіцієнт приваб�
ливості ринку CMA (Coefficient of Market
Attractiveness), який, на наш погляд, ринку доз�
волить врахувати сукупний вплив всіх обраних

CMA 0 1,0 

Фактори Значення 
фактору  

Значення 
фактору  

Темпи росту ринку 0-2% 0-1,02 > 20% 1,2 + 
Темпи росту цін на продукцію 0-1% 0-1,01 > 20% 1,2 + 
Стан конкуренції 0-0,2 0,8-1
Бар'єри входу на ринок (бали) 1 0
Правові обмеження (бали) 1 0
Сегментування ринку (кількість сегментів) 0 1
Темпи приросту кількості учасників ринку до 1% 1,01 > 20% 1,2 + 

Таблиця 4. Значення коефіцієнта привабливості ринку квітів України

Джерело: побудовано автором на основі проведених досліджень [1].

Роки 

FMAi 

CMA Темпи 
росту 
ринку 

Темпи росту 
цін на 

продукцію 

Стан 
конкуренції 

Бар'єри 
входу на 
ринок 
(бали) 

Сегментування 
ринку 

(кількість 
сегментів) 

Темпи приросту 
кількості 

учасників ринку 

2003 1,28 1,10 0,42 0,00 0,50 1,50 0,80 
2004 1,27 1,10 0,46 0,00 0,50 1,53 0,81 
2005 1,23 0,92 0,42 0,00 0,50 1,66 0,79 
2006 1,24 0,94 0,39 0,00 0,50 1,80 0,81 
2007 1,25 1,12 0,41 0,00 0,50 1,40 0,78 
2008 1,18 1,40 0,40 0,00 0,50 0,90 0,73 
2009 1,14 1,61 0,43 0,00 0,50 0,90 0,76 
2010 1,14 1,77 0,41 0,00 0,50 1,10 0,82 
2011 1,22 1,30 0,42 0,00 0,50 1,10 0,76 
2012 1,21 1,18 0,42 0,00 0,50 1,10 0,74 
2013 1,22 1,15 0,42 0,00 0,50 1,10 0,73 
2014 1,19 1,12 0,43 0,00 0,50 0,80 0,67 
2015 1,23 1,12 0,42 0,00 0,50 0,72 0,67 
2016 1,20 1,10 0,42 0,00 0,50 0,55 0,63 

Таблиця 5. Результати розрахунку коефіцієнта привабливості для ринку квітів України

Джерело: побудовано автором на основі проведених досліджень [1; 9].
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факторів:

, при  (2),

де — загальний коефіцієнт привабли�
вості ринку;

  — значення і�го фактору щодо при�
вабливості ринку, при ;

m — кількість факторів в дослідженні.
По суті між сегментуванням ринку та дифе�

ренціацією продукції існує пряма залежність.
В нашому дослідженні умовно розподілено сег�
ментованість ринку на 5 рівнів: 0 — ринок од�
норідний, 0,3 — існує незначна сегментація рин�
ку, 0,6 — середня сегментованість ринку, 0,8 —
ринок сегментований, сегментація багаторівне�
ва, при цьому сегменти можуть у тій чи іншій
мірі бути однорідними, 1 — для ринку харак�
терна чітка багаторівнева сегментація, сегмен�
ти абсолютно відмінні, неоднорідні; перехід
споживача з одного сегменту до іншого не є
типовим явищем. Таблиця 4 ілюструє вплив
зміни кожного чинника на привабливість рин�
ку.

Запропонований нами коефіцієнт приваб�
ливості ринку  змінюється від 0 до 1 і має
такі межі:  — ринок з низькою
привабливістю; 0,4 — середня при�
вабливість ринку; 0,5 — привабли�
вий ринок;  — високий ступінь
привабливості ринку.

Враховуючи попередні дослідження, та, за�
стосовуючи метод експертних оцінок, отримує�
мо CMA=0,63, тобто ринок привабливий.

Характеристики функціонального блоку в
цьому дослідженні оцінювались на основі
співвідношення темпів приросту компаній до
темпів приросту обсягів ринку. Співвідношен�

ня приростів кількості компаній та обсягів рин�
ку є показовим, оскільки ситуація, коли темпи
приросту учасників ринку перевищують
приріст обсягів ринку створює сприятливі умо�
ви для розвитку конкуренції. Як бачимо з таб�
лиці 5, умови для розвитку конкуренції почали
погіршуватись з 2008 року, коли темпи приро�
сту учасників ринку стали суттєво уповільню�
ватись в порівнянні з темпами приросту ринку
загалом. Не останню роль для створення такої
ситуації зіграла економічна криза.

У попередніх дослідженнях, аналізуючи
процеси розвитку конкуренції на ринках та
спираючись на праці провідних вчених [6; 7],
нами було зроблено спробу врахувати вплив
функціонального, поведінкового та структур�
ного критерію на розвиток конкуренції для
ринку консалтингових послуг України, які
відносяться до довірчих благ [1—3]. Аналізу�
ючи тепер уже досліджувані блага на прикладі
ринку квітів України, проведемо подібне до�
слідження. Маючи на меті визначити, які ж саме
характеристики: функціональні, поведінкові чи
структурні є визначальними для розвитку кон�
курентного середовища досліджуваного рин�
ку, в якості показників, що ілюструють приріст
конкуренції, на наш погляд, доцільно взяти
приріст кількості компаній (Tn) приріст індек�
су оцінки рівня розвитку ринкової конкуренції
( ) та динаміку приросту сукупної підтрим�
ки сільського господарства (  ). Показниками,
що відображають стримуючі чинники розвит�
ку конкуренції є приріст обсягів реалізації (Tq),
приріст привабливості ринку ( ) та приріст
нерівномірності ринкових часток (Tg) (з цією
метою було використано зміну значення індек�
су Джині). Розроблений інтегральний показник
розвитку конкуренції [3] має вигляд:

0
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Рис. 2. Динаміка інтегрального показника розвитку конкуренції на ринку квітів України
Джерело: розроблено автором.
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ICD (index of competition development) =

= (3).

Таким чином, у випадку, якщо розрахунки
за формулою (3) нададуть результат вище 1,
то чинники�стимулятори конкуренції є визна�
чальними на ринку. Отже, при ICD > 1 спосте�
рігаємо якісний розвиток конкуренції. Рису�
нок 2 ілюструє динаміку показника. Показник
змінюється в межах  ∝. Як бачимо з
рисунку 2, динаміка інтегрального показника
є нерівномірною. Після стрімкого зростання
у 2004 році спостерігаємо різкий спад, на�
слідки якого навіть після нетривалого зрос�
тання у посткризовий період дали про себе
знати у 2010—2011 роках. Сьогодні спостері�
гаємо більш�менш стабільний ріст показника,
який за прогнозами (відображено подвійною
лінією на рис. 2) зберігатиметься протягом
2017 року.

З метою встановлення, характеристики
якого саме блоку: структурного, поведінко�
вого чи функціонального є найбільш впливо�
вими для розвитку ринкової конкуренції,
було проведено кореляційно�регресійний
аналіз. У якості залежної змінної візьмемо
запропонований вище інтегральний показник
розвитку конкуренції (ICD), а в якості неза�
лежних змінних — наведені вище характери�
стики зазначених блоків: структурного
(Struc), поведінкового (Bihev) та функціо�
нального (Funct). Наступний рисунок ілюс�
трує розкид наявних спостережень і перед�
бачень. Чим меншим є розкид, тим якіснішою
є побудована модель.

Як бачимо, рисунок 3 показує, що розкид
передбачених та фактичних значень є незнач�
ним, а отже це не спотворить результати мо�
делі.

У результаті проведеного аналізу була
одержана наступна модель:

ICD=1,65+1,36Struc+9,15Bihev+0,73Funct  (4).
Як бачимо з формули (4), одержані вагові

коефіцієнти свідчать на користь того, що най�
більш впливовими є характеристики поведінко�
вого блоку.

ВИСНОВКИ
Таким чином, для досліджуваних благ, ви�

ходячи з проведених досліджень, найбільш ва�
гомими з погляду розвитку конкурентного се�
редовища є характеристики поведінкового
блоку. Виходячи з цього, ми можемо визначи�
ти пріоритети розвитку конкуренції на ринку
квітів України. З боку держави вплив на пове�
дінковий блок визначається через встановлен�
ня норм та правил поведінки, що включає ад�
вокатування конкуренції, зміцнення ринкових
інститутів, сприяння міжнародному співробі�
тництву, створення сприятливих умов для ве�
дення чесного бізнесу, використовуючи не
лише засоби примусу, а й засоби мотивації,
підвищення інвестиційної привабливості
тощо. Еволюція ринку забезпечується також
ринковими регуляторами, зокрема, впливом
інституту довіри, прозорістю ринку через дот�
римання правил ділового етикету та "чесної
гри", під "чесною грою" слід розуміти добро�
совісну конкуренцію як довготермінову інве�
стицію в розвиток бізнесу тощо. Розглядаючи
поведінковий блок, у контексті впливу на ньо�

Рис. 3. Розкид наявних значень та передбачених значень
Джерело: побудовано автором.
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го ринкових регуляторів, слід відмітити, що
усвідомлення переваг конкуренції в першу
чергу впливає на поведінку компаній, адже
реалізація стратегічних цілей компанії вима�
гає чіткого бачення перспектив розвитку її
взаємовідносин зі споживачем та іншими ком�
паніями.
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В Україні склалися одні з найкращих умов
у світі для виробництва молока та молочних
продуктів. Разом із тим проблему насиченості
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MILK SUCCESSION: CURRENT STATUS AND PROBLEMS OF SOLUTION

Встановлено, що кризові явища в молочному скотарстві сільськогосподарських підприємствах викликано зни6
женням інвестиційної привабливості.

Доведено, що ефективне функціонування молочного скотарства в нових умовах господарювання передбачає
формування великих холдингів, об'єднань, спеціалізованих молочних ферм і комплексів, що спираються на передові
технології і досягнення селекційної науки. Це підтверджується позитивними змінами, що відбуваються останніми
роками в молочному скотарстві, зокрема істотним зростанням надоїв корів, збільшенням поголів'я худоби інтенсив6
них молочних типів, появою в кожному регіоні молочних ферм і комплексів, у яких реалізовані сучасні технологічні
та технічні рішення з утримання та доїння корів, заготівлі кормів і прибирання гною.

Як показує проведений аналіз, незважаючи на подальше зниження поголів'я корів, у сільськогосподарських
підприємствах продовжується нарощення валових надоїв молока в корпоративному секторі аграрної економіки, що
свідчить про запровадження інтенсивних методів виробництва.

При цьому спостерігається процес монополізації ринку молока висококонцентрованими господарствами кор6
поративного сектору аграрної економіки, що в подальшому може призвести до непередбачуваних подій з їх участю.

Розвиток молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах буде ускладнюватися в першу чергу труд6
нощами відбудови великих молочних ферм промислового типу, де можна виробляти значну кількість конкуренто6
спроможної молочної сировини при мінімальних затратах праці, витратах енергії та матеріальних ресурсів.

Орієнтація на європейські ринки вимагає нині залучення інвестицій на засадах приватно6державного партнер6
ства в розвиток висококонцентрованого молочного скотарства, що базується на використанні сучасних технологій
та дає можливість отримувати молоко, яке відповідає європейським стандартам якості.

It was established that the crisis phenomena in dairy farming in agricultural enterprises is caused by a decrease in
investment attractiveness.

It is proved that effective functioning of dairy cattle breeding in the new conditions of management involves the
formation of large holdings, associations, specialized dairy farms and complexes based on advanced technologies and
the achievement of breeding science. This is confirmed by the positive changes that have taken place in recent years in
dairy cattle breeding, in particular the significant increase in cow dairy yield, the increase in livestock of intensive dairy
species, the emergence in each region of dairy farms and complexes, which have implemented modern technological and
technical solutions for the maintenance and milking of cows , harvesting of forages and cleaning of manure.

As the analysis shows, despite the further decrease in the number of cows in agricultural enterprises, the growth of
gross milk yields in the corporate sector of the agrarian economy continues to increase, indicating the introduction of
intensive production methods.

At the same time, there is a process of monopolization of the milk market by highly concentrated farms of the corporate
sector of the agrarian economy, which in future may lead to unpredictable events with their participation.

The development of dairy farming in agricultural enterprises will be complicated, first of all, by the difficulties of
rebuilding large dairy farms of an industrial type, where it is possible to produce a significant amount of competitive
dairy raw materials with minimal labor costs, energy costs and material resources.

Orientation to European markets requires the investment of private partnership based on the use of modern
technologies and the opportunity to receive milk that meets European quality standards, based on the principles of
private6public partnership in the development of highly concentrated dairy cattle.

Ключові слова: молочне скотарство, сільськогосподарське підприємство, господарства на5
селення, молоко, держава.

Key words: dairy cattle breeding, agricultural enterprise, households, milk, state.

ними ринку не вдалося повною мірою виріши�
ти навіть у найсприятливіші для розвитку мо�
лочного господарства роки.
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Раціональна норма річного споживання
молочних продуктів у перерахунку на моло�
ко становить 438 кг на одну людину, у тому
числі молока — 182 кг; масла — 5,5; кисло�
молочного сиру — 7,3; сметани — 6,5; сиру
твердого — 6,5; молока знежиреного та про�
дукції з нього — 15,9 кг. Проте рівень спо�
живання молочної продукції в нашій країні
явно недостатній — останніми роками
близько 210 кг (55 % норми). При цьому спо�
живання молока і молочних продуктів насе�
ленням за останні роки зменшилося майже
на 8 %.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розгляду багатоаспектних проблем розвит�
ку молочного підкомплексу, питанням підви�
щення ефективності інтенсифікації виробниц�
тва молока присвячені праці вітчизняних уче�
них�аграрників: П. Березівського, М. Ільчука,
М. Пархомця, Н. Оляднічук, В. Радька, Т. Бо�
жидарніка, Т. Рудої та багатьох інших.

Водночас, незважаючи на широке висвіт�
лення в економічній літературі напрямів роз�
витку молочного скотарства, вони досить час�
то розглядалися на макрорівні, однак недостат�
ньо вивчені на рівні сільськогосподарських
підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розробка теоретич�

них, методичних положень та практичних ре�
комендацій щодо розвитку молочного скотар�
ства в сільськогосподарських підприємствах
України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В Україні в 70—80�х роках минулого сто�
ліття було проведено спеціалізацію у тварин�
ництві, виділені типи спеціалізованих госпо�
дарств, були обгрунтовані розміри молочних
ферм. Створені в той час молочні комплекси
(на промисловій основі), не зважаючи на
певні ускладнення функціонування, зумов�
лені насамперед, недосконалістю управлінсь�
кої системи, досягли високих економічних
результатів. Починаючи з 1990 р. молочне
скотарство зазнало занепаду, відбувся сти�
хійний розпад наявних колективних госпо�
дарств з нагромадженим за декілька деся�
тиліть досвідом роботи. Розукрупнення вели�
ких колгоспів та радгоспів призвело до
збільшення чисельності господарств, розпо�
рошення основних виробничих фондів, масо�

вого продажу великої рогатої худоби, пору�
шення системи кормозабезпечення, фізично�
го і морального старіння матеріально�техні�
чної бази, а здебільшого зубожіння в мину�
лому успішних підприємств. Темпи росту цін
на пально�мастильні матеріали значно випе�
реджували закупівельні ціни на молоко [1].

Як наслідок, змінилася соціально�еконо�
мічна структура сільськогосподарської про�
дукції, зросла частка господарств населення у
виробництві молока. Переорієнтація сільсько�
господарського виробництва на його под�
рібнення не сприяла розвитку галузі, оскільки
дрібне виробництво виявилося неконкуренто�
спроможним, екстенсивним і, як правило, низь�
коефективним. Ці причини призвели до скоро�
чення виробництва молока.

Зважаючи на необхідність збільшення об�
сягів внутрішнього і зовнішнього ринку моло�
ка і молочних продуктів, поліпшення якості
харчування населення та конкурентоспро�
можності на світовому ринку, стратегічним
завданням держави має стати відродження мо�
лочного скотарства, особливо великих товар�
них ферм і підприємств різної форми влас�
ності [2].

Протягом 2000—2015 рр. спостерігаєть�
ся суттєве зниження виробництва молока в
усіх категорій сільськогосподарських това�
ровиробників у постійних цінах 2010 р. на
11%; та зниження питомої ваги в структурі
валової продукції сільського господарства
на 8,8 в.п.

Така обставина викликана наступними чин�
никами:

— низька якість вироблюваного молока, що
не відповідає існуючим у світі (ЄС, США) ви�
могам якості. Неякісне молоко не має шансів
продаватися за високими цінами, низькі дохо�
ди виробників молока не дозволяють розвива�
ти виробництво та забезпечувати його опти�
мальну рентабельність;

— вимоги до якості молока, закріплені у
державних стандартах, значно нижчі за світові.
Це створює підгрунтя для неотримання достой�
ної ціни за якісне молоко, що, у свою чергу,
робить не вигідними інвестиції та саме вироб�
ництво якісного молока;

— традиційні технології, які застосову�
ються у більшості існуючих ферм та молоч�
нотоварних виробництв не здатні забезпе�
чувати якість молока, яка б відповідала
стандартам європейського та світового рин�
ків;

— висока собівартість існуючого виробниц�
тва молока не здатна задовольнити платоспро�
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можний попит не тільки на зовнішньому, а й на
внутрішньому ринках [3].

У світлі подій, які виникли на початку 2015 р.
(заборона Росії на ввезення української
продукції тваринництва), проблеми вітчиз�
няної молочної галузі, і особливо сировин�
ного сегменту, змусили тваринників і пере�
робників працювати над переглядом сег�
ментів сировинної бази галузі. Той факт, що
нині близько 76 % молока виробляється у
господарствах населення і лише 23% — у
сільгосппідприємствах, свідчить про помил�
ковість обраного шляху розвитку вітчизня�
ного тваринництва, і молочного зокрема.
Оскільки якість молока, що приймається від
населення, повністю не відповідає стандар�
там якості та безпеки.

Переорієнтація виробництва молока з гос�
подарств населення на великотоварні вироб�
ництва дозволить у майбутньому мати більше
шансів виходу вітчизняних молочних продуктів
на зовнішні ринки [4].

Нині спостерігається зниження чисельності
суб'єктів господарювання агробізнесу, які
здійснюють виробництва молока. Упродовж
1991—2015 рр. їх чисельність зменшилася
більше ніж у 4 рази.

Протягом 1991—2015 рр. спостерігалося
два періоди: відносної стійкості чисельності
виробників молока — господарств корпора�
тивного сектору аграрної економіки (1991—
2001 рр.) та різкого зниження — 2001—2015 рр.
Протягом 1991—2001 рр. відбувається зрос�
тання їх кількості на 20 %, чи 2175 одиниць. Уп�
родовж 2001—2015 рр. чисельність знизилася
майже в 5 разів. Така ситуація пояснюється
зміною пріоритетності розвитку молочного
скотарства корпоративного сектору аграрної
економіки.

На сьогодні господарства корпоративно�
го сектору, які утримують до 50 голів (37,7 %),
що характеризуються низьким технологічним
рівнем виробництва молока, та 50—499 —
52,7%, які використовують типову техноло�
гію.

У 1991 р. їхня частка в загальній структурі
сільськогосподарських підприємств, які утри�
мували корів, становила відповідно 1,5 та 47,9%.

Згадані категорії господарств технологічно
не мають можливості виробляти високогатун�
кове молоко відповідно до європейських норм
якості.

Разом із тим слід зазначити, що кількість
поголів'я корів не є визначальним щодо ве�
личини валових надоїв молока, і відповід�
но, продуктивності молочного стада. За ре�

зультатами досліджень вчених, підприєм�
ства, які утримують незначну кількість ви�
сокопродуктивних корів,  мають значно
вищі показники ефективності виробництва,
ніж у висококонцентрованих господар�
ствах.

Незважаючи на системну кризу в молоч�
ному скотарстві сільськогосподарських
підприємств спостерігається зростання з
2004 р. чисельності суб'єктів підприємниць�
кої діяльності, які виокремлюються високим
рівнем концентрації корів (понад 1000 голів)
та високим технологічним рівнем виробниц�
тва. Упродовж 2004—2015 рр. їх кількість
зростала майже 2,6 раза і становить 64 гос�
подарства, тоді як частка зросла на 1,9 в.п.
Це свідчить про залучення інвестицій як дер�
жавних, так і приватних у розвиток молоч�
ного скотарства корпоративного сектору аг�
рарної економіки. Молочне скотарство —
капіталомістке виробництво з довготрива�
лим строком окупності не менше 7—8 років.
Інвестиції в одне скотомісце необхідні на
рівні 8 тис. дол. США (за даними операторів
ринку) [5].

Протягом 2011—2015 рр. відзначається
зменшення чисельності малих сільськогоспо�
дарських підприємств на 27,1 %, чи 398 одиниць,
середніх і великих господарств корпоративно�
го сектору аграрної економіки на — 26,9%, чи
579 одиниць.

Подібне обумовлене в першу чергу знижен�
ням інвестиційної привабливості молочного
скотарства корпоративного сектору аграрної
економіки, що викликане наступними чинника�
ми:

— довгим періодом окупності вкладених
фінансових ресурсів;

— не виваженою державною політикою
відносно виробників молока — сільськогоспо�
дарських підприємств;

— значна мінливість ринкового середовища,
що негативно впливає на розвиток молочного
скотарства господарств корпоративного секто�
ру агарної економіки.

Упродовж 2011—2015 рр. спостерігається
зниження поголів'я корів у усіх типах сільсько�
господарських підприємств. Проте в малих гос�
подарств корпоративного сектору темпи зни�
ження значно вищі (3,6 раза), ніж середніх і ве�
ликих (6,9 %). Така обставина викликана на�
ступними чинниками:

— відсутність дієвої кредитної політики
щодо підтримки товаровиробників, спрямова�
ної на оновлення основних засобів виробницт�
ва;
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— практична відсутність інтегрування ви�
робництва, переробки і реалізації молочної
продукції, насамперед, відсутність організа�
ційно�економічних механізмів регулювання
взаємовідносин у ланцюгу "виробництво — за�
готівля — переробка — торгівля", що призво�
дить до непропорційного розподілу доходів
між його учасниками, коливань закупівельної
ціни на молоко і зниження інвестиційної при�
вабливості галузі;

— відсутність рівноцінного паритету цін на
сире молоко, молочну худобу і промислову
продукцію;

— низької її ефективності і недостатньою
державною підтримкою тваринництва, і як на�
слідок, застосування морально застарілих тех�
нологічних і технічних засобів виробництва, що
зумовлюють його високу енергоємність і со�
бівартість продукції.

Ефективне функціонування молочного
скотарства в нових умовах господарювання
передбачає формування великих холдингів,
об'єднань, спеціалізованих молочних ферм
і комплексів, що спираються на передові тех�
нології і досягнення селекційної науки. Це
підтверджується позитивними змінами, що
відбуваються останніми роками в молочно�
му скотарстві, зокрема істотним зростанням
надоїв корів, збільшенням поголів'я худоби
інтенсивних молочних типів, появою в кож�
ному регіоні молочних ферм і комплексів, у
яких реалізовані сучасні технологічні та
технічні рішення з утримання та доїння
корів, заготівлі кормів і прибирання гною
[6].

Підвищення продуктивності молочної ху�
доби комплексна проблема, її вирішення доз�
волить значно ефективніше використовувати
трудові, матеріальні та фінансові ресурси і
прискорити окупність витрат. Це досить важ�
ливо адже протягом багатьох років для галузі
молочного скотарства був характерним вит�
ратний напрям виробництва, ознаками якого
є невисокий рівень продуктивності, швидкий
ріст виробничих витрат, ріст собівартості про�
дукції та збитковість виробництва. Тому
сільськогосподарським підприємствам слід
сконцентрувати зусилля як на збільшенні по�
голів'я, так і на реальному впровадженні інтен�
сивних методів виробництва. Саме з цим і по�
в'язані головні резерви збільшення та підви�
щення ефективності виробництва молочної
продукції.

Протягом 2011—2015 рр. спостерігається
суттєве підвищення молочної продуктивності
корів у сільськогосподарських підприємствах

у цілому та у середніх і великих зокрема. Це
викликане насамперед впровадженням інтен�
сивних методів виробництва, відображенням
якого є рівень середньорічних надоїв. Високі
рівні продуктивності в середніх і великих сіль�
ськогосподарських підприємствах свідчать про
високий рівень стійкості такого типу госпо�
дарств корпоративного сектору аграрної еко�
номіки.

Як показує проведений аналіз, незважаю�
чи на подальше зниження поголів'я корів у
сільськогосподарських підприємствах продов�
жується нарощення валових надоїв молока в
корпоративному секторі аграрної економіки,
що свідчить про запровадження інтенсивних
методів виробництва.

При цьому спостерігається процес монопо�
лізації ринку молока висококонцентрованими
господарствами корпоративного сектору
аграрної економіки, що в подальшому може
призвести до непередбачуваних подій з їх уча�
стю.

Нині в умовах дефіциту високоякісної мо�
локосировини вони є конкурентними на внут�
рішньому ринку в першу чергу за рахунок
якісних показників, що позитивно відобра�
жається на величині закупівельних цін. Проте
вищевказаних суб'єктів господарювання обме�
жена кількість і за умови заборони на реаліза�
цію молока особистими селянськими господар�
ствами вони не зможуть повною мірою задо�
вольнити потребу переробних підприємств у
сировині [7].

Враховуючи тривалість біологічного циклу
розвитку молодняку великої рогатої худоби,
повільний темп розмноження тварин, низьку
окупність матеріальних і фінансових витрат,
відродження молочної галузі займе тривалий
період.

На нашу думку, розвиток молочного ско�
тарства в сільськогосподарських підприєм�
ствах буде ускладнюватися в першу чергу
труднощами відбудови великих молочних
ферм промислового типу, де можна виробля�
ти значну кількість конкурентоспроможної
молочної сировини при мінімальних затратах
праці, витратах енергії та матеріальних ре�
сурсів.

Орієнтація на європейські ринки вимагає
нині залучення інвестицій на засадах приват�
но�державного партнерства в розвиток висо�
коконцентрованого молочного скотарства, що
базується на використанні сучасних техно�
логій та дає можливість отримувати молоко,
яке відповідає європейським стандартам
якості [8].
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ВИСНОВКИ
Зважаючи на кризову ситуацію в галузі мо�

лочного скотарства, необхідно розробити дієву
програму розвитку молочного скотарства Ук�
раїни, яка б мала стійку фінансову основу.

На нашу думку, вона повинна орієнтуватися
насамперед на підтримку інвесторів, які налаш�
товані вкладати фінансові ресурси у розвиток
високотехнологічного виробництва молока.

На інвестиційну привабливість молочної
галузі України негативно впливають одразу
кілька чинників:

— по�перше, це значні стартові інвестиції,
непорівнянні з іншими галузями;

— по�друге, земельні відносини досі не вре�
гульовано, а скотарство просто не може існу�
вати без землі. Окрім цих двох головних при�
чин — значних інвестицій та землі, є ще ціла
низка перешкод. Зокрема застарілі ветеринарні
й будівельні нормативи. Усе це гальмує розви�
ток, зменшує виробничі показники та збільшує
вартість інвестицій. Тому для створення ефек�
тивного, рентабельного молочного бізнесу не�
обхідно докласти зусиль та вкласти коштів
значно більше, ніж в інших галузях сільського
господарства.

Лише за дотримання вищеперерахованих
умов в Україні швидкими темпами буде розви�
ватися висококонцентроване молочне скотар�
ство, що забезпечить споживачів високоякіс�
ною продукцією та дозволить збільшити екс�
портний потенціал молочної продукції.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах функціонування аграрної

сфери економіки надзвичайно актуальними за�
лишаються питання ефективного управління та
забезпечення розвитку вітчизняних підприємств
садівництва з позицій стійкості, оскільки тен�
денції розвитку економіки України висувають
нові вимоги до організації управління вітчизня�
ним аграрним сектором економіки України, що
обумовлює необхідність обгрунтування перс�
пективних напрямів забезпечення його стійко�
го розвитку галузі садівництва.
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IDENTIFYING PROMISING AREAS OF PROVIDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR
GARDENING ENTERPRISES

У статті обгрунтовано необхідність розвитку сільського господарства як потребу реагування на структурні зру6
шення у видах економічної діяльності в результаті подій внутрішнього політичного характеру. Узагальнено особли6
вості вирощування плодово6ягідних насаджень у підприємствах садівництва, що визначають специфіку їх економіч6
ної діяльності. Обгрунтовано використання методу головних компонент для вирішення завдання окреслення перс6
пективних напрямів забезпечення стійкого розвитку підприємств садівництва, в основі якого лежить факторний аналіз,
що включає групу методів, спрямованих на виявлення прихованих змінних факторів, які відповідають за наявність
лінійних кореляцій між показниками, що обумовлюють напрями забезпечення стійкого розвитку підприємств садів6
ництва. Розрахунками доведено, що напрямами забезпечення стійкого розвитку підприємств садівництва є: збільшення
кількості використовуваних ресурсів; усунення непродуктивного використання ресурсів; удосконалення якісних ха6
рактеристик використання ресурсів; технологічне поліпшення виробництва та підвищення ефективності викорис6
тання ресурсів.

The article deals with justifying the need for the agriculture development as a need to respond to structural changes
in the types of economic activity as a result of events of an internal political nature. It was generalized by the author that
the peculiarities of growing fruit and berry plantations in gardening enterprises, which determine the specifics of their
economic activity. The author justified the used method of the main components for solving the problem of defining
promising areas for sustainable development of gardening enterprises based on the factor analysis, which includes a
group of methods aimed at identifying hidden variables that are responsible for the presence of linear correlations between
the indicators, that determine the direction of ensuring sustainable development of gardening enterprises. It was proven
with the calculations that the areas of sustainable development of gardening enterprises are: increasing the amount of
resources used; eliminating the unproductive use of resources; improvement of qualitative characteristics of the resources
used; technological improvement of the production and to increase the efficiency of used resources.

Ключові слова: розвиток, стійкий розвиток, підприємства садівництва, метод головних
компонент, факторний аналіз, фактори, матриця, кореляція, напрями забезпечення стійкого
розвитку.

Key words: development, sustainable development, enterprises of horticulture, method of main
components, factor analysis, factors, matrix, correlation, directions of providing sustainable
development.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика стійкого розвитку стала об'єк�
том уваги багатьох науковців. Так, на рівні
підприємства "стійкий розвиток" досліджено у
роботах таких вчених�економістів, як І.О. Бланк,
О.В. Василенко, В.А. Гросул, М.І. Деркач,
Р.А. Єремейчик, В.О. Колотій, З.В. Коробкова,
М.Й. Малік, Г.С. Мамаєва, С.П. Міщенко,
В.Є. Момот, Л.О. Лігоненко, О.П. Рахнянська,
Ю.С. Погорєлов, В.В. Прохорова, П.Т. Саблук,
В.П. Савчук, А.В. Черних, А.Д. Шеремет та ін.
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Аспекти розвитку і функціонування галузі са�
дівництва висвітлені в працях відомих вчених�
економістів: О.Ю. Єрмакова, В.А. Рульєва,
В.В. Юрчишина, О.М. Шестопаля. Проте чима�
ло аспектів цієї проблематики залишаються
предметом дискусій і потребують подальшого
дослідження, враховуючи особливості функ�
ціонування підприємств різних секторів еконо�
міки, та підприємств садівництва зокрема,
особливо в умовах розгортання кризових си�
туацій у аграрному секторі, спричинених пере�
важно дією чинників макроекономічної деста�
білізації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З огляду на зміни, що відбулись у структурі

видів економічної діяльності України як ре�
зультат тривалого внутрішнього політичного
конфлікту виникає нагальна потреба в активі�
зації розвитку сільського господарства, що пе�
редбачає необхідність реформування галузі, її
модернізації з метою підвищення ефективності
аграрного виробництва в цілому, та садівницт�
ва, зокрема, яке має важливе народногоспо�
дарське значення для України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На основі узагальнення опублікованих
праць вітчизняних науковців визначено та кон�
кретизовано такі особливості вирощування
плодоягідних насаджень, як головного елемен�
та основних засобів виробництва в галузі са�
дівництва, що і визначають специфіку її діяль�
ності [1, c. 250—251]:

— плодові і ягідні насадження, на відміну
від інших основних засобів виробництва, ство�
рюються безпосередньо в сільськогосподарсь�
ких підприємствах, мають чітко визначену
єдину виробничу спрямованість і не проходять
стадію реалізації. Це дозволяє районувати такі
насадження, які найбільшою мірою відповіда�
ли б природно�економічним умовам конкрет�
ного господарства;

— плодові та ягідні культури, їх сорти над�
то різняться не лише за споживчими властиво�
стями продукції, але й за комплексом органі�
заційно�господарських і технологічних чин�
ників, що безпосередньо впливають на еконо�
мічну ефективність виробництва продукції.
Серед них: різний час надходження плодів і ягід
на реалізацію, різні періоди найбільшого тру�
дового напруження по догляду за насадження�
ми та особливості зберігання плодів і ягід.
Звідси випливає, що вирішальна роль у раціо�
нальному веденні товарного виробництва нале�

жить обгрунтуванню породно�сортового скла�
ду насаджень;

— стабільність виробництва плодів і ягід у
будь�якому господарстві досягається лише за
умов організації планомірного відтворення у
відповідності до нормативних періодів їх ство�
рення та продуктивного використання;

— плодові та ягідні культури та їх помоло�
гічні сорти значно різняться між собою як за
тривалістю створення насаджень, так і за пері�
одами їх продуктивного використання. Звідси
надто важливе значення надається оптимізації
вікової структури плодових і ягідних насаджень,
зокрема дотриманню нормативної питомої ваги
молодих насаджень до загальної їх площі;

— висока капітало� і фондомісткість галузі
садівництва. До того ж великим є розрив у часі
між вкладанням коштів на створення насад�
жень і одержанням ефекту, що зумовлено, зде�
більшого, самою природою порід і сортів;

— більшість видів продукції садівництва
швидко псуються, недостатньо транспорта�
бельні, що висуває вимоги до її прискореної
реалізації, спрямування на промислову пере�
робку чи спеціальну обробку для тривалого
зберігання, що потребує поглиблення інтег�
рації сфер виробництва, промислової перероб�
ки, зберігання й реалізації плодів та ягід, що є
об'єктивною передумовою ефективного функ�
ціонування галузі;

— кон'юнктура ринку продукції садівницт�
ва, як свідчить світовий досвід, постійно змі�
нюється. Тому й технології її виробництва ма�
ють бути максимально еластичними, що, зок�
рема, реалізується через скорочення трива�
лості загальної ротації насаджень і прискорен�
ня сортооновлення насаджень;

— виробництво тих чи інших видів продукції
підприємств садівництва через несприятливі
погодні умови часто є ризиковими, що викли�
кає сприйняття монокультури в будь�якому са�
дівницькому господарстві скоріше, як винятку,
аніж традиційного підходу на її наявність. Цим
також пояснюється важливість страхування
насаджень і створення фінансових резервів у
господарствах;

— садівництво за природою плодових і ягід�
них культур належить до високоінтенсивних
галузей сільськогосподарського виробництва.

Отже, з огляду на специфіку формування
та використання основних засобів виробницт�
ва в галузі садівництва та господарську
діяльність зокрема, у сучасних економічних
умовах особливого загострення набуває про�
блема визначення напрямів забезпечення
стійкого розвитку підприємств садівництва.
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На наш погляд, для визначення напрямів за�
безпечення стійкого розвитку підприємств сад�
івництва доцільно застосувати метод головних
компонент, в основі якого лежить факторний
аналіз, який включає групу методів, спрямова�
них на виявлення прихованих змінних факторів,
що відповідають за наявність лінійних кореляцій
між показниками, що обумовлюють напрями
забезпечення стійкого розвитку підприємств са�
дівництва. Аналіз даних проведено з викорис�
танням статистичних пакетів STATISTICA 6.1.

В основі факторного аналізу лежить побудо�
ва матриці кореляції між всіма можливими пара�
ми змінних, що визначають напрями забезпечен�
ня стійкого розвитку підприємств садівництва.

Інформаційна вибірка включає 300 спостере�
жень по десяти підприємств садівництва за пері�
од 2012—2016 рр. з кроком спостереження в один
рік, до якої віднесено показники, що обумовлю�
ють господарську діяльність підприємства.

Перевірка можливості проведення фактор�
ного аналізу базується на застосуванні кри�
теріїв сферичності Бартлетта та адекватності
вибірки Кайзера�Мейера�Олкіна [2], який є
критерієм багатомірної нормальності і пере�
віряє відмінність коефіцієнтів кореляції між
змінними параметрами від нульового рівня, та
використовується для виявлення ступеню
впливу на кореляцію між парами змінних па�
раметрів інших змінних.

Попередньо проведені розрахунки свідчать
про доцільність використання факторного ана�
лізу при визначенні напрямів забезпечення
стійкого розвитку підприємств садівництва, про
що свідчать значення статистики. Таким чином,
χ2 = 6871,78 з числом ступенів свободи, рівним
136, тобто нульова гіпотеза про відсутність ко�
реляції у вибірці, що аналізується, відхиляється
у відповідності з критерієм сферичності Барт�
летта. Значення статистики Кайзера�Мейе�
ра�Олкіна дорівнює: 0,800 (висока адекват�
ність) < 0,850 < 0,900 (безумовна адекватність).

Проведені розрахунки дозволили визначити
власні значення значимих факторів, відповідних за
наявність лінійної кореляції між основними змінни�
ми, які визначають напрями забезпечення стійкого
розвитку підприємств садівництва (табл. 2).

Перший фактор має власне значення 2,90;
відсоток від загальної дисперсії складає 28,95;
кумулятивне власне значення становить 2,90; і,
відповідно, кумулятивний відсоток від загаль�
ної дисперсії — 28,95. Другий фактор має зна�
чення: 2,29; 22,82; 5,18;51,77. Третій фактор:
1,56; 15,62; 6,74; 67,39. Власне значення четвер�
того фактора — 1,03; а відсоток від загальної
дисперсії — 10,29; кумулятивне власне значен�
ня — 7,77; кумулятивний відсоток від загаль�
ної дисперсії — 77,67. Власні значення решти
факторів не перевищують одиниці, що графіч�
но зображено на рисунку 1.

Змінні х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 
х1 1 0,127 0,827 0,225 -0,295 -0,259 0,948 0,429 0,178 0,226 
х2 0,127 1 0,429 0,385 -0,298 -0,185 -0,360 -0,091 -0,274 0,225 
х3 0,827 0,429 1 0,217 -0,478 -0,312 0,495 0,699 0,237 0,309 
х4 0,225 0,385 0,217 1 0,434 0,394 0,174 0,462 0,707 0,452 
х5 -0,295 -0,298 -0,478 0,434 1 0,954 -0,082 0,062 0,208 0,172 
х6 -0,259 -0,185 -0,312 0,394 0,954 1 -0,142 0,276 0,053 0,070 
х7 0,948 -0,360 0,495 0,174 -0,082 -0,142 1 0,481 0,580 0,017 
х8 0,429 -0,091 0,699 0,462 0,062 0,276 0,481 1 0,224 0,031 
х9 0,178 -0,274 0,237 0,707 0,208 0,053 0,580 0,224 1 0,125 
х10 0,226 0,225 0,309 0,452 0,172 0,070 0,017 0,031 0,125 1 

Таблиця 1. Кореляційна матриця основних змінних, що визначають напрями забезпечення
стійкого розвитку підприємств садівництва

Фактор Власне значення 
Відсоток від 
загальної 
дисперсії 

Кумулятивне власне 
значення 

Кумулятивний 
відсоток від загальної 

дисперсії 
Фактор 1 2,90 28,95 2,90 28,95 
Фактор 2 2,28 22,82 5,18 51,77 
Фактор 3 1,56 15,62 6,74 67,39 
Фактор 4 1,03 10,29 7,77 77,68 
Фактор 5 0,84 8,44 8,61 86,12 
Фактор 6 0,62 6,19 9,23 92,31 
Фактор 7 0,33 3,30 9,56 95,61 
Фактор 8 0,22 2,20 9,78 97,80 
Фактор 9 0,17 1,70 9,95 99,50 
Фактор 10 0,05 0,50 10 100

Таблиця 2. Власні значення значимих факторів, відповідних за наявність лінійної кореляції
між основними змінними, які визначають напрями забезпечення стійкого розвитку

підприємств садівництва
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Згідно з даними, представлених на графіку
"кам'янистий осип" (рис. 1), для вибору значи�
мих факторів, які визначають напрями забез�
печення стійкого розвитку підприємств садів�
ництва, у якості граничного значення вибрано
мінімальне власне значення на рівні одиниці.

У процесі розрахунків для проведення по�
дальшого визначення напрямів забезпечення
стійкого розвитку підприємств садівництва
вибрано перші чотири значимі фактори, зна�
чення яких є суттєвими порівняно із значення�
ми інших факторів (табл. 3).

Значення першого фактора, який визначає
напрям забезпечення стійкого розвитку під�
приємств садівництва, може бути розраховано
за наступним рівнянням:

F1= 0,965х1 + 0,173х2 + 0,951х3 + 0,613х4 � 0,253х5
� 0,198х6 + 0,969х7 + 0,815х8 + 0,630х9 + 0,384х10.

Графік розподілу впливу факторних наван�
тажень на змінні при виборі перших трьох фак�

торів для підприємств садівництва представле�
но на рисунку 2.

Значення другого фактора, який визна�
чає напрями забезпечення стійкого розвит�
ку підприємств садівництва, розраховуєть�
ся:

F2=�0,271х1 � 0,333х2 � 369х3 + 0,788х4 + 0,937х5
+ 0,995х6 + 0,033х7 +... + 0,319х8 + 0,558х9 + 0,273х10.

Графіки проекцій змінних на факторні пло�
щини, побудовані на основі матриці кореляції
при виборі першого, третього та четвертого
фактору для підприємств садівництва, наведе�
но на рисунку 3.

Значення третього фактора, який визначає
напрями забезпечення стійкого розвитку
підприємств садівництва, розраховується та�
ким чином:

F3=0,141х1 � 0, 997х2 � 0,279х3 � 0,549х4 + 0,028х5
� 0,054х6 + 0,688х7 + 0,099х8 +. .. + 0,288х9 � 0,683х10.

Графіки проекцій змінних на факторні

Рис. 1. Графік "кам'янистий осип" для вибору значимих факторів, які визначають напрями
забезпечення стійкого розвитку підприємств садівництва

Змінні Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4
х1 0,965 -0,271 0,141 0,119 
х2 0,173 -0,333 -0,997 0,076 
х3 0,951 -0,369 -0,279 0,293 
х4 0,613 0,788 -0,549 -0,289 
х5 -0,253 0,937 0,028 0,123 
х6 -0,198 0,995 -0,054 0,517 
х7 0,969 0,033 0,688 -0,114 
х8 0,815 0,319 0,099 0,731 
х9 0,630 0,558 0,288 -0,771 
х10 0,384 0,273 -0,683 -0,354 

Таблиця 3. Матриця факторних навантажень на основні змінні, які визначають напрями
забезпечення стійкого розвитку підприємств садівництва
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площини, побудовані на основі матриці ко�
реляції при виборі другого, третього та
четвертого факторів для підприємств сад�
івництва, наведено на рисунку 4.

Значення четвертого фактора,  який
визначає напрями забезпечення стійко�
го розвитку п ідп риємств  садівництва,
може бути розраховано за таким рівнян�

Рис. 2. Графік розподілу впливу факторних навантажень на змінні при виборі перших трьох
факторів для підприємств садівництва

Рис. 3. Графіки проекцій змінних на факторні площини, побудовані на основі матриці
кореляції при виборі першого, третього та четвертого фактору для підприємств садівництва
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ням:
F4=0,119х1+0,076х2+0,293х3�0,289х4+ 0,123х5

+0,517х6�0,114х7+0,731х8�0,771х9 �... �0,354х10.

ВИСНОВКИ
Застосування методу головних компонент

дозволило встановити наявність жорсткого
взаємозв'язку між групуючою змінною та по�
казниками, що обумовлюють напрями забезпе�
чення стійкого розвитку підприємств садівниц�
тва.

Одним з напрямів забезпечення стійкого
розвитку підприємств садівництва є збільшен�
ня кількості використовуваних ресурсів, зок�
рема збільшення: засобів праці (площі багато�
річних насаджень); кількості предметів праці
(мінеральних та органічних добрив, засобів за�
хисту насаджень від шкідників та хвороб); чис�
ла сезонних працівників; терміну використан�
ня основних засобів та часу використання ро�
бочої сили.

Іншим напрямом є заходи щодо усунення
непродуктивного використання ресурсів, оск�
ільки мають місце порушення технології вироб�
ництва, безнадійна дебіторська заборгованість,
утримання надлишкових приміщень та позап�
ланові витрати.

Рис. 4. Графік розподілу впливу факторних
навантажень на змінні при виборі другого, третього

та четвертого факторів для підприємств садівництва

Наступним напрямом забезпечення
стійкого розвитку підприємств садів�
ництва є заходи щодо удосконалення
якісних характеристик використання
ресурсів, які включають в себе: поліп�
шення якості приміщень, машин й
устаткування, продуктивності наса�
джень; оптимізацію породно�сортово�
го складу багаторічних насаджень; по�
будову сучасних холодильних установ;
поліпшення якості предметів праці,
зокрема мінеральних добрив, засобів
захисту від шкідників та хвороб; вдос�
коналення режиму праці на підпри�
ємстві.

Заходи напряму технологічного
поліпшення виробництва та підви�
щення ефективності використання
ресурсів містять у собі: удоскона�
лення технології виробництва й пе�
реробки; вдосконалення організації
управління виробництвом та вироб�
ничих п роцесів ;  вдосконалення
організації праці сезонних праців�
ників; відтворення й прискорення
оборотності основних та оборотних
засобів; розроблення бізнес�планів
інвестиційних проектів; утворення
інтеграційних механізмів між під�

приємствами садівництва й виробниками
інноваційних продуктів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Земля — це основний ресурс, без якого не

зможе функціонувати жодна країна. Тому дбай�
ливе ставлення до землі має суттєве значення для
нинішніх та наступних поколінь. Сучасний роз�
виток сільського господарства передбачає вироб�
лення стратегічних напрямів діяльності, які грун�
туються на нововведеннях і мають інноваційний
характер. Це зумовлено необхідністю збільшен�
ня обсягів виробництва продовольчої продукції,
досягнення її конкурентоспроможності у гло�
бальному вимірі, підвищення продуктивності
праці у галузі. Перехід до інноваційного розвит�
ку управління земельними ресурсами потребує
тривалого часу та відповідних методологічних
розробок, нормативно�правового та інформац�
ійного, організаційного забезпечення тощо.
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OF INNOVATION DEVELOPMENT VECTOR

У статті виявлено сучасні проблеми управління земельними ресурсами. Проаналізовано праці відомих вчених
щодо управління земельними ресурсами в контексті інноваційного вектора розвитку. Узагальнено існуючі теоре6
тичні аспекти, інноваційні моделі управління земельними ресурсами, підходи, принципи та методи щодо засад інно6
ваційного розвитку управління земельними ресурсами. Запропоновано власне бачення інноваційної моделі розвитку
управління земельними ресурсами.

The article reveals modern problems of land resources management. The works of well6known scientists concerning
the management of land resources in the context of the innovation development vector are analyzed. Generalized existing
theoretical aspects, innovative models of land resources management, approaches, principles and methods, concerning
the principles of innovative development of land resources management. Proposed own vision of the innovative model
of development of land resources management.
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Отже, не викликає жодних сумнівів, що на
даному етапі постає задача інноваційного роз�
витку управління земельними ресурсами, що
враховує закономірності процесів використан�
ня земельних ресурсів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та прикладні аспекти розвитку
системи управління земельними ресурсами роз�
глядаються в працях таких відомих вчених, як:
Горлачук В.В. [1], Третяк А.М. [2], В.Я. Месель�
Веселяк [3], Сохнич А.Я. [4], Песчанська І.М.
[5] та ін. Не зважаючи на їх вагомий доробок, і
досі залишається багато актуальних питань, що
пов'язані з розвитком інноваційних підходів у
системі управлінні земельними ресурсами.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Саме цій проблемі і присвячена ця стаття,

метою якої є узагальнення існуючих теоретич�
них засад управління земельними ресурсами і
вироблення на цій основі власного бачення
щодо формування інноваційного вектора роз�
витку. Методика дослідження базується на по�
ложеннях сучасної економічної теорії, останніх
здобутках в галузі економіки сільського госпо�
дарства та економіки землекористування. При
вирішенні поставленого завдання використані
такі методи: морфологічного аналізу (при оп�
рацюванні наукових публікацій з питань вироб�
лення інноваційних підходів в управлінні зе�
мельними ресурсами); абстрактно�логічний
(при визначенні наукових засад формування
інноваційної моделі управління земельними
ресурсами); наукового узагальнення (при об�
грунтуванні сутності інноваційної моделі уп�
равління земельними ресурсами).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналітичний огляд робіт, присвячений про�

блемам управління земельними ресурсами в
контексті інноваційного вектора розвитку доз�
волив виокремити наступні орієнтири.

Так, Горлачук В.В. [1] у своїх працях при�
ділив увагу вивченню проблем, пов'язаних з
формуванням організаційних, економічних,
правових важелів щодо раціонального викори�
стання земель, за його словами [1; 6] головною
метою земельної політики є забезпечення оп�
тимального узгодження загальнодержавних
інтересів та інтересів регіонів і територіальних
одиниць, що передбачає методологію управ�
ління земельними ресурсами на інноваційних
засадах.

При вирішенні завдань формування іннова�
ційно орієнтованого управління земельними
ресурсами автори [6] сформулювали основні
принципи інноваційної політики: правова охо�
рона інтелектуальної власності; інтеграція на�
укової, науково�технічної діяльності в прак�
тичну діяльність землевласників та землекори�
стувачів; підтримка конкуренції в сферах зе�
мельної науки і техніки; концентрація ресурсів
на пріоритетних напрямках наукового розвит�
ку землекористування; стимулювання ділової
активності в науковій, науково�технічній та
інноваційній діяльності; розвиток міжнародно�
го наукового співробітництва.

У працях Третяка А.М. [2] запропоновані
такі інноваційні методи управління як: вивчен�
ня об'єктів управління, розроблення управ�
лінських рішень та реалізація управлінських
рішень. Автор розділив їх на дві групи: методи

прямого впливу (активні) та методи опосеред�
кованого впливу (пасивні). Третяк А.М. у статті
[7] обгрунтовує необхідність впровадження в
Україні інноваційної моделі комплексної бага�
то�функціональної системи управління земель�
ними ресурсами.

У праці Третяка А.М. [8] запропоновані
концептуальні засади землевпорядного плану�
вання розвитку міського землекористування в
умовах децентралізації, де було обгрунтовано
місце і роль планів земельно�господарського
устрою як інструменту землевпорядного пла�
нування розвитку міського землекористуван�
ня та запропонована логічно�смислова модель
структури проектних документів планування
розвитку землекористування міст (сіл, селищ).

Третяк А.М., Гребенник Г.В. [9] запропону�
вали інноваційну модель еколого�економічної
оцінки вартості природно�рекреаційного по�
тенціалу управління земельними ресурсами, що
базується на нормативному середньорічному
економічному ефекті від використання земель
природоохоронного, оздоровчого, рекреацій�
ного та історико�культурного призначення із
врахуванням підтипів рекреаційного землеко�
ристування, їх цінності за функціональним ви�
користанням земель та місця розміщення в ре�
гіоні (районі) і по відношенню населених
пунктів. В основу еколого�економічної оцінки
природно�рекреаційного потенціалу земельних
ресурсів дослідники вважають за потрібне по�
класти економіко�екологічний ефект від вико�
ристання земель природно�заповідного та
іншого природоохоронного, оздоровчого, рек�
реаційного та історико�культурного призна�
чення і місце розміщення територій потенцій�
но рекреаційного землекористування.

У праці Ю.О. Луценка та В.Я. Месель�Ве�
селяка пропонуються такі інноваційні підхо�
ди до управління земельними ресурсами як
формування рику земель сільськогосподарсь�
кого призначення і забезпечення їх раціональ�
ного використання, включення вартості землі
в економічний оборот як прибуткоутворюю�
чого фактора [3]. При цьому, як наголошують
автори, потрібно забезпечити родючість грун�
ту за рахунок впровадження комплексу таких
заходів, як вдосконалення структури посівних
площ; розширення робіт з меліорації грунтів,
підвищення їх ефективності на інноваційній
основі; орієнтування на органічні системи
удобрення та заміна традиційних технологій
обробітку грунту на грунто�захисні, адапто�
вані до зональних особливостей. Безперечно,
такі орієнтири заслуговують схвальної оцін�
ки, хоча варто було б врахувати фактори, що
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обумовлюються рівнем фінансування земле�
впорядних робіт, що дало б змогу врахувати
ті чи інші обставини з урахуванням вимог сьо�
годення.

Сохнич А.Я. [4] оцінив кредитоспромож�
ность інноваційних проектів в управлінні зе�
мельними ресурсами, розкрив питання розвит�
ку методологічних і науково�практичних під�
ходів щодо інвестиційного проекту на засадах
нечіткого моделювання і прийшов до виснов�
ку, що використання нечіткої логіки для розв�
'язання такого роду задач дає змогу максималь�
но наблизити математичну модель оцінювання
якості до логіки міркувань кваліфікованих

спеціалістів, що приймають оцінковий розв'я�
зок. Побудова нечітких експертних систем, які
грунтуються на запропонованій методиці, до�
помагає не тільки оцінити якість інтелектуаль�
них дій, але і створює умови для їх проектуван�
ня, тобто такого керування частковими показ�
никами, за яких інтегральний показник якості
набуватиме бажаного значення.

О.П. Охрій [10] інноваційний розвиток управ�
ління земельними ресурсами вбачає в необхід�
ності застосування маркетингових і логістич�
них методів до управління земельними ресур�
сами, що, на думку автора, дасть змогу значно
підвищити ефективність користування ними,

Рис. 1. Інноваційна модель управління земельними ресурсами
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- отримання максимум прибутку від виробництва; 
- максимум виробництва сільскогосподарської продукції в 
грошовому виразі; 
- врахування  агротехнічних вимог та можливі межі входження 
окремої культури або групи культур в сівозміну 

 

- правова складова; 
- організаційна складова; 
- екологічна складова; 
- економічна складова; 
- інноваційна складова 

 

- система заходів щодо підвищення родючості земель; 
- охорона ґрунтів від ерозії та інших руйнівних процесів; 
- зменшення площ земель, які випадають із 
сільськогосподарського обороту 

- застосування органічних добрив; 
- вирощування сидератів;  
- посів у сівозмінах бобових і бобово-злакових травосумішей;  
- залишення нетоварної частини врожаю на добрива; 
- використання на добрива різних відходів органічного 
походження 
- насиченість сівозмін органічними добривами у перерахунку на 
підстилковий гній 

Натуральні: 
- кількісні характеристики (урожайність сільськогосподарських 
культур та виробництво окремих видів сільськогосподарської 
продукції з розрахунку на 100 гектар відповідних земельних 
угідь; зерна, цукрових буряків та інших продуктів рослинництва, 
а також свинини — на 100 гектар ріллі; продукції птахівництва 
— на 100 гектар площі посіву зернових культур площа і запас 
лісонасаджень, запаси мінеральних ресурсів, ресурс річкового 
стоку, земельну площу тощо); 
-   якісні характеристики (калорійність палива, вміст гумусу в 
ґрунті) 

Вартісні 
- вартість валової й товарної продукції з розрахунку на 1 га 
сільськогосподарських угідь; 
- валовий і чистий дохід та прибуток з розрахунку на 1 га 
сільськогосподарських угідь 



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 22, 2017

37

оскільки ці методи мають надати можливість
приймати оптимальні рішення.

Теоретичні аспекти інноваційного розвит�
ку управління земельними ресурсами дослід�
жені у статті Песчанської І.М. [5]. Автор дійшов
висновку, що інновацією є впроваджена в прак�
тику новація, при використанні якої в процесі
використання землі з'являється кінцевий ре�
зультат у вигляді суспільно корисного блага з
обов'язковою умовою раціонального викори�
стання й охорони земель. При цьому специ�
фічними ознаками інновацій у землекористуванні
є те, що вони завжди пов'язані із практичним
використанням оригінальних рішень у процесі
використання землі; передбачається конкрет�
на еколого�економічна і соціальна вигода не
тільки для землевласників та землекористу�
вачів, але і споживачів їх сільськогосподарсь�
кої продукції; зміст інновацій становлять якісні
зміни процесу використання землі. Погоджує�
мося з автором, хоча доцільно було б врахува�
ти ще і такі елементи, як створення програм,
спрямованих на підвищення інноваційної ак�
тивності в сфері використання землі. При цьо�
му державна політика у сфері землекористу�
вання має бути орієнтована на стимулювання
сприятливого клімату для інноваційних про�
цесів.

На нашу думку, для формування умов інно�
ваційно орієнтованого управління земельними
ресурсами необхідно відкоригувати його
функції, до яких відносяться:

— сприяння розвитку науки, у тому числі
прикладної, підготовки наукових кадрів і ма�
лого інноваційного підприємництва в землеко�
ристуванні;

— створення програм, спрямованих на під�
вищення інноваційної активності в сфері вико�
ристання землі;

— формування державних замовлень на
науково�дослідні роботи щодо організації
раціонального використання й охорони зе�
мель;

— запровадження податкових та інших ва�
желів державного регулювання, що формують
активний вплив на ефективність інноваційних
рішень у сфері землекористування;

— посередництво у взаємодії академічної,
вузівської та прикладної науки, що стимулює
кооперацію в розвитку інноваційно орієнтова�
ного землекористування.

Виходячи з цих функцій, державна політи�
ка у сфері землекористування буде орієнтова�
на на стимулювання сприятливого клімату для
розвитку інноваційних процесів у сфері управ�
ління земельними ресурсами.

З урахуванням вищевикладеного, іннова�
ційна модель управління земельними ресурса�
ми (рис. 1) має передбачати ефективну взаємо�
дію таких елементів як: економіко�математич�
на модель оптимізації структури посівних
площ, еколого�економічний механізму управ�
ління земельними ресурсами, ефективність ви�
користання земельних ресурсів, бездефіцитний
баланс гумусу в грунті та система натуральних
та вартісних еколого�економічних показників.

ВИСНОВКИ
Враховуючі вищевикладене можна дійти до

висновку, що існує необхідність вдосконален�
ня земельних відносин в системі управління
земельними ресурсами в інноваційному векторі
розвитку.

Таким чином, інноваційна модель управлі�
ння земельними ресурсами має передбачати
розробку економіко�математичної моделі оп�
тимізації структури посівних площ, запровад�
ження еколого�економічного механізму управ�
ління земельними ресурсами, впровадження
ефективності земельних ресурсів, забезпечен�
ня бездефіцитного балансу гумусу в грунті,
врахування системи натуральних та вартісних
еколого�економічних показників.

Тому перспективи подальших досліджень
у цій площині полягають у конкретному вра�
хуванні та впровадженні у практику іннова�
ційних підходів на основі економіко�матема�
тичної моделі управління земельними ресур�
сами.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні, як і в інших країнах, процес еко�

номічних перетворень розпочався з трансфор�
мації фінансових ринків. Фінансові ринки ви�
ступають елементами національної економіки,
в структурі яких відбуваються різні економічні
процеси.
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CORRESPONDING AND REGULATED ANALYSIS OF FOREIGN EXCHANGE COURSE
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Однією з основних складових фінансового
ринку є валютний ринок, на якому здійснюєть�
ся обіг валюти та операції з нею.

Основним показником стану валютного
ринку в сучасних умовах є валютний курс. За
умови глобалізації, зміни валютного курсу при�
водять до змін цін на товари і послуги як все�

У статті проведено кореляційно6регресійний аналіз валютного курсу. Розглянуто вплив макроекономічних інди6
каторів таких, як ВВП країни, індекс споживчих цін, обсяг грошової маси М2, обсяг експорту та імпорту на курс
валют. Досліджено макроекономічні показники та їх динаміку за 2009—2016 рр. за допомогою кореляційно6регрес6
ійного аналізу. Отримано, що найбільший вплив на курс долара здійснює обсяг грошової маси М2, а євро, єни, фунта,
франка   ВВП. Високий коефіцієнт детермінації свідчить про сильну міжфакторну залежність та обумовленість фак6
торами результату. Зроблено висновки, що валютний курс є важливим механізмом, за допомогою якого здійснюють6
ся міжнародні розрахунки та порівнюються рівні розвитку економіки країн.

The article deals with the correlation6regression analysis of the exchange rate. The influence of macroeconomic
indicators, such as GDP of the country, consumer price index, M2 money supply, volume of export and import on the
exchange rate is considered. The macroeconomic indicators and their dynamics for 2009—2016 were investigated by
means of correlation6regression analysis. It was found that the largest impact on the dollar is the money supply M2, and
the euro, yen, pound, franc GDP. The high coefficient of determination indicates a strong correlation between the factor
dependence and the conditionality of the outcome factors. It is concluded that the exchange rate is an important mechanism
by which international payments are made and the levels of economic development of countries are compared.
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редині держави, так і за її межами, забезпечу�
ють можливість власникам валюти одержува�
ти прибутки або зазнавати збитків завдяки ви�
значенню ефективних валютних операцій. У
зв'язку з тим, що одним з основних суб'єктів
валютного ринку є держава в особі Національ�
ного банку України, останній виступає ефек�
тивним інструментом управління національною
економікою. Окрім того, валютний ринок дає
можливість комерційним банкам здійснювати
різноманітні види валютних операцій, базую�
чись на дослідженні та аналізі тенденцій роз�
витку валютного ринку.

Актуальність вирішення зазначених про�
блем пов'язана з необхідністю визначення оп�
тимального валютного курсу. Оскільки валют�
ний курс постійно змінюється, тобто має дина�
мічний нелінійний характер, для коректного
визначення його значення необхідно проводи�
ти аналіз змін у коротко� та довгостроковому
періодах, здійснювати регулювання та прогно�
зування економічних процесів з метою забез�
печення ефективного функціонування націо�
нального господарства на основі підвищення
гнучкості управління економікою [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження динаміки валютного курсу та
валютних операцій зумовили інтерес до них з
боку провідних вчених. Теоретичним, методо�
логічним і практичним аспектам вивчення цієї
проблеми присвячені роботи таких зарубіжних
і вітчизняних учених, як Ф.О. Журавка, А.М. Мо�
роз, Б. Мандельброт, Р.С. Сайфулин, В.М. Усос�
кін, Дж.К. Ван Хорн, В.Е. Черкасов, А.Д. Ше�

ремет, Е. Федер, В. Геєць, О. Дзюблюк, Ф.С. Ко�
раблін, І. Крючкова, М. Макаренко, В. Мазу�
ренко та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є оцінювання взаємозв'язку

між національним валютним курсом та основ�
ними макроекономічними індикаторами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах нестабільної економіч�
ної ситуації у світі і високого розвитку міжна�
родних відносин питання щодо вибору ключо�
вої валюти є досить актуальним для кожної
країни. Виникає проблема: в якій валюті збері�
гати золотовалютні резерви. Для учасників
міжнародних валютних операцій питання вигі�
дних угод також є важливим [1].

Валюта, яка використовується для створен�
ня в центральних банках країн резерву грошо�
вих коштів для здійснення міжнародних розра�
хунків, називається резервною. Резервні валю�
ти, перебуваючи в активах різних держав, мо�
жуть бути використані також для погашення
дефіциту платіжного балансу країни, реалізації
валютних інтервенцій (з метою вирівнювання
курсу національної валюти), хеджування ри�
зиків на випадок фінансової нестабільності [6].

Сьогодні виділяють п'ять резервних світових
валют: долар США, євро, японська єна, британсь�
кий фунт стерлінгів та швейцарських франк. Всі
вони є вільно конвертованими валютами [3].

На стабільність резервних валют впливають
декілька чинників: ВВП країни, індекс спожив�
чих цін, обсяг грошової маси М2, обсяг експор�

Роки ВВП, млрд дол ІСЦ М2 Експорт Імпорт Валютний курс, 
JPY/USD 

2009 4571 100,00 0,50 917,67 1 005,47 105,80 
2010 4356 100,24 -0,72 938,44 1 020,75 115,10 
2011 4356 100,30 0,64 930,63 1 010,44 122,20 
2012 4849 101,68 0,73 1 029,47 1 101,71 107,80 
2003 5035 100,31 2,06 1 040,94 1 108,59 95,40 
2014 5495 99,59 1,97 1 025,00 1 090,59 93,90 
2015 5896 99,30 2,88 1 021,67 1 092,39 81,90 
2016 5961 99,27 2,24 1 016,78 1 086,00 80,20 

Таблиця 1.  Вихідні дані

Валюта Рівняння регресії Коефіцієнт 
детермінації R2 

Долар США Y=-4601,5+0,44x
1
-7,6x

2
-10,4x

3
+6,36x

4
-6,13x

5
 0,97 

Євро Y=-1,07+0,001x
1
-0,01x

2
-0,0003x

3
-0,01x

4
-0,13x

5
 0,88 

Японська єна Y=-333,2-11,6x
1
+9,09x

2
+0,97x

3
-0,99x

4
-1,31x

5
 0,99 

Фунт стерлінгів  Y=1,59-0,14x
1
-0,008x

2
-0,002x

3
+0,003x

4
-0,004x

5
 0,99 

Швейцарський 
франк 

Y=-2,57+0,41x
1
-0,02x

2
-0,001x

3
-0,03x

4
-0,09x

5
 0,97 

Таблиця 2. Результати регресійного аналізу
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ту та імпорту. Рівномірне зростання ВВП на 2—
4% та відхилення інших показників на невели�
ку частку забезпечує довіру до даних валют.

 Дослідивши дані показники та їх динаміку за
2009—2016 рр. за допомогою кореляційно�регре�
сійного аналізу, отримано, що найбільший вплив
на курс долара здійснює обсяг грошової маси М2,
а євро, єни, фунта, франка — ВВП. Високий ко�
ефіцієнт детермінації свідчить про сильну між фак�
торну залежність та обумовленість факторами ре�
зультату. Результати представлені в таблиці 2.

Для дослідження впливу факторів ВВП
країни (X1), індекс споживчих цін(X2), обсяг
грошової маси М2 (X3), обсяг експорту (X4) та
імпорту (X5) на валютний курс (Y) резервних
валют та юаня було використано кореляційно�
регресійний аналіз.

Для кожної валюти процедура аналізу од�
накова, тож, розглянемо її на прикладі єни.

Отримуємо, що коефіцієнт кореляції R2 ко�
ливається від 0,88 до 0,99, що вказує на досить
тісний зв'язок факторів з результатом. У сто�
впчику "Коефіцієнти" маємо відповідні коефі�
цієнти перед змінними в рівнянні регресії:

— Y=�4601,5+0,44x1�7,6x2�10,4x3+6,36x4�6,13x5,
— Y=�1,07+0,001x1�0,01x2�0,0003x3�0,01x4�0,13x5,
— Y=�333,2�11,6x1+9,09x2+0,97x3�0,99x4�1,31x5,
— Y=1,59�0,14x1�0,008x2�0,002x3+0,003x4�0,004x5,
— Y=�2,57+0,41x1�0,02x2�0,001x3�0,03x4�0,09x5,

що дає змогу визначити вплив кожного факто�
ру на результат.

ВИСНОВКИ
Визначено, що валютний курс є важливим

механізмом, за допомогою якого здійснюють�
ся міжнародні розрахунки та порівнюються
рівні розвитку економіки країн. На нього впли�
вають багато факторів, такі як стан платіжно�
го балансу, величина ВВП, рівень інфляції,
рівень реальної процентної ставки в країні, об�
сяг грошової маси в країні, експорт та імпорт.

Резервні валюти на світовому ринку майже
не змінюють своїх позицій, але в умовах бурх�
ливого економічного розвитку їх список може
змінитися.

Щодо України, то сьогодні є дуже актуаль�
ною проблема вибору оптимального режиму
курсоутворення гривні, який би забезпечив ста�
більний розвиток економіки. При цьому по�
трібно врахувати можливі наслідки для усіх
суб'єктів економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конкуренція є однією з важливих вимог

ефективного розвитку будь�якої галузі народ�
ного господарства, але особливого значення
вона набуває в сільському господарстві. Адже
конкуренція досягається при рівності суб'єктів
ринкових відносин, причому не лише серед то�
варовиробників, але й у взаємовідносинах ви�
робників, постачальників, споживачів з вироб�
ничими структурами, інфраструктурою ринку,
державними органами та іншими суб'єктами
ринку.

Конкурентне середовище в агропромисло�
вому комплексі значною мірою визначається

УДК 338.431.4
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МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ

КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
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MARKETING ANALYSIS OF COMPETITION ENVIRONMENT OF AGROINDUSTRIAL MARKET
OF REGION

У статті здійснено дослідження міжгалузевих і специфічних чинників, що впливають на стан конкурентного се6
редовища агропромислового комплексу, уточнено їх перелік. Виявлено, що оцінка конкурентного середовища галу6
зей агропромислового комплексу та структури ринку має свої принципові відмінності, що дало можливість узагаль6
нити методику оцінки структури цього ринку та аналізу конкурентного середовища. Систематизовано фундамен6
тальні принципи оцінки конкурентоспроможності продукції агропромислового ринку регіону такі, як: системності
та комплексності; інтегральності; урахування специфіки виробництва; ієрархічності показників; врахування особ6
ливостей різних сегментів ринку; інформаційної забезпеченості; безперервності. Розроблено схему оцінки конку6
рентоспроможності продукції агропромислового ринку, основою якої є аналіз умов, що впливають на формування
попиту певного сегменту ринку. Обгрунтовано деякі конкретні заходи щодо створення сприятливих умов розвитку
конкурентного середовища агропромислового ринку регіону.

Research of inter6branch and specific factors that influence on the state of competition environment of agroindustrial
complex is carried out in the article, their list is specified. It is educed that the estimation of competition environment of
industries of agroindustrial complex and market structure has the fundamental differences, that gave an opportunity to
generalize methodology of estimation of structure of this market and analysis of competition environment. Fundamental
principles of estimation of competitiveness of products of agroindustrial market of region are systematized such, as: to
the system and complexity; integralness; taking into account of specific of production; ierarchicalness of indexes; taking
into account of features of different market segments; informative material well6being; to continuity. The chart of
estimation of competitiveness of products of agroindustrial market, basis of that is an analysis of terms that influence on
forming of demand of certain market segment, is worked out. Some concrete measures are reasonable in relation to
creation of favourable terms of development of competition environment of agroindustrial market of region.

Ключові слова: конкуренція, конкурентне середовище, агропромисловий ринок, підприєм5
ства, конкурентоспроможність продукції.

Key words: competition, competition environment, agroindustrial market, enterprises,
competitiveness of products.

станом дцієї галузі та номенклатурою про�
дукції. Аграрне виробництво має ряд особли�
востей, що здійснюють вплив на конкуренцію
як необхідну умову регулювання ринкових про�
цесів. Найважливішими з них є такі: біологічна
природа ресурсів, котрі використовуються у
виробництві; територіальна розосередженість
виробництва; спеціалізація виробництва; за�
лежність від погодно�кліматичних умов; се�
зонність вегетаційного та виробничого циклів;
незавершеність відновлення об'єктів АПК
тощо.

Все це свідчить про необхідність розвитку
конкуренції як однієї з головних умов ефектив�
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ного функціонування галузі, виявлення важелів
впливу на динаміку конкурентного середови�
ща як найважливішої характеристики сільсько�
го господарства. В зв'язку з цим стійкість
сільськогосподарського виробництва є ниж�
чою, ніж в інших галузях, що характеризує на�
явність в галузі високого рівня підприємниць�
ких ризиків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам формування конкурентного се�
редовища в АПК і його центральній ланці —
сільському господарству, зокрема, присвячено
праці таких вчених, як: Азоев Г., Базилевич В.,
Брітченко І., Буднікевич І., Готра В., Карачи�
на Н., Кліменко М., Кубіній Н., Мікловда В.,
Перцата Л., Омельяненко Т. й інших. Питання
формування конкурентних переваг висвітлені в
наукових працях таких зарубіжних учених, як:
Арістов О., Данько Т., Дойл П., Ламбен Ж.�Ж.,
Масютін С., Мінцберг Р., Портер М., Стрік�
ленд А.Дж., Томпсон А. та інших.

Актуальність дослідження пояснюється
тим, що ефективність використання агропро�
мислового потенціалу, як вичерпного ресурсу,
має державну важливість й вимагає інстру�
ментів створення максимально сприятливих
умов для підприємницької ініціативи в регіонах
і здатності до роботи на відкритих глобальних
ринках за умов жорсткої конкуренції. В умо�
вах зміни політичної ситуації на світовій арені
та введення санкцій, що обмежують вільну зов�
нішньоекономічну діяльність між державами,
виникають нові завдання і цілі, які ставляться
перед агробізнесом країни та регіону зокрема.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є маркетинговий аналіз

конкурентного середовища агропромислового
ринку регіону та окреслення проблем форму�
вання ефективного його формування.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
В АПК, де спостерігаються великі відмін�

ності всередині кожної галузі, виділяють три
види конкуренції: внутрішньогалузеву, міжга�
лузеву та міжрегіональну, оскільки комплекс
і, перш за все, сільське господарство займають
положення, що не дозволяє на рівних умовах
брати участь у міжгалузевій конкуренції. Якщо
внутрішньогалузева конкуренція проявляєть�
ся у вигляді різноманіття форм господарюван�
ня, в результаті чого виробляється однотипна
продукція (послуги), то при взаємодії з підпри�
ємствами, які виробляють засоби виробництва

та переробляють сировину, сільські товарови�
робники стикаються з монополістами, котрі
диктують ціни на свою продукцію.

У процесі дослідження міжгалузевих і спе�
цифічних чинників, що впливають на стан кон�
курентного середовища АПК, необхідно уточ�
нити їх перелік, а в подальших дослідженнях
оцінити ступінь та тривалість їх впливу. До
міжгалузевих належать економічні, адміністра�
тивні та організаційні фактори. До економіч�
них факторів, які впливають на рівень конку�
ренції в АПК, відносять: цінову політику дер�
жави, податкову і кредитну системи, обмежен�
ня щодо попиту з боку населення та замов�
ників, високі терміни окупності інвестицій,
рівень інфляції, фінансову нестабільність тощо.
Організаційні чинники залежать від ступеня
розвиненості ринкової інфраструктури АПК,
особливо її матеріально�технічного (машинно�
тракторний парк, складське і тарне господар�
ство, ремонтно�будівельні організації, об'єкти
сервісного обслуговування) та інформаційно�
комунікаційного комплексу з метою формуван�
ня єдиного інформаційного простору галузе�
вого ринку. Адміністративні чинники пов'язані
з утворенням організацій (підприємств) АПК і
з відповідними процедурами їх реєстрації [1; 2].

З метою конкурентного розвитку галузі важ�
ливим фактором є об'єктивна оцінка сучасного
стану конкурентного середовища галузі та галу�
зевого ринку за величиною відповідних індексів і
коефіцієнтів. Від типу галузевого ринку, ступеня
його насиченості, кількості та потужності кон�
куруючих підприємств залежать інтенсивність
конкуренції та її форми. Специфічними для АПК
є соціально�демографічні, природно�кліматичні,
ресурсні чинники, розміщення продуктивних сил,
а також географічні та продуктові кордони га�
лузевого ринку, які доцільно виділити в окремий
етап оцінки конкурентного середовища і дослі�
дити з іншими факторами.

На нашу думку, оцінка конкурентного се�
редовища галузей АПК і структури ринку має
свої принципові відмінності (таблиця 1).

Так, на першому етапі виконується аналіз і
оцінка типу конкурентного середовища галу�
зевого ринку, що передбачає вивчення харак�
теристики моделей конкуренції (олігополія,
монополія, монополістична конкуренція, дос�
конала конкуренція). На другому етапі здійс�
нюється аналіз та оцінка структури конкурен�
тного середовища на ринку АПК. На третьому
етапі виконується оцінка інтенсивності конку�
ренції та розробка рекомендацій щодо форму�
вання конкурентного середовища на ринку
АПК.
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Як відомо, конкурентоспроможність про�
дукції (робіт, послуг) є багатоаспектним понят�
тям, що характеризує відповідність певним еко�
номічним параметрам (рівень цін на послуги,
сервісне обслуговування, розмір коштів у за�
мовників), технічним (сфера застосування, при�
значення, стан транспортних засобів) і норма�
тивним (відповідність стандартам, нормати�
вам). Під конкурентоспроможністю продукції
(робіт, послуг) розуміють можливість про�
дукції (робіт, послуг) бути виділеними покуп�
цями з інших аналогічних груп, які пропону�
ються підприємствами�конкурентами, завдяки
більш високим споживчим властивостям і еко�
номічним параметрам, нижчим цінам на їх
придбання та нижчим витратам на їх споживан�
ня. На рівень конкурентоспроможності про�
дукції (робіт, послуг) мають істотний вплив такі
чинники: ступінь задоволення попиту на про�
дукцію (роботи, послуги); місткість існуючих і
потенційних сегментів ринку; наявність конку�
рентів; соціально�демографічні характеристи�
ки продукції (робіт, послуг); рівень постачаль�
ницько�збутової мережі та після продажного
сервісного обслуговування [4, с. 220].

Фундаментальними принципами оцінки
конкурентоспроможності продукції агропро�
мислового ринку регіону є:

— системності та комплексності — оцінка
взаємодії комплексу внутрішніх і зовнішніх
чинників конкурентоспроможності;

— інтегральності, що забезпечує поглиб�
лення та конкретизацію зв'язків між чинника�
ми конкурентоспроможності продукції АПК;

— урахування специфіки виробництва,
відповідно до якого система оцінки має місти�
ти показники, що характеризують специфічні
галузеві особливості АПК й враховують їх
вплив на конкурентоспроможність продукції;

— врахування особливостей різних сег�
ментів ринку продукції АПК, який грунтуєть�
ся на максимально точному визначенні запитів
споживачів цього регіону (сегменту ринку) і як�
найповнішому їх задоволенні;

— квазістабільності ринкової кон'юнктури —
в кожен конкретний момент часу структура
платоспроможного попиту цілком визначена і
дозволяє здійснювати сегментацію споживачів
за значимістю (важливістю) окремих показ�
ників якості продукції АПК;

— ієрархічності показників, які відносять�
ся до системи оцінки та мають бути ранжиру�
вані від загального до окремого (узагальнюючі
показники характеризують інтегральну харак�
теристику основних напрямів підвищення кон�
курентоспроможності продукції АПК, індиві�
дуальні показники — доповнюють загальну
картину за рахунок оцінки впливу на досліджу�
ваний процес специфічних особливостей);

— інформаційної забезпеченості — систе�
ма повинна містити показники, розрахунок
яких може бути забезпечений статистичною
звітністю, що відповідає вимогам повноти, до�
стовірності та своєчасності;

—безперервності — враховує можливе ко�
ригування показників системи або включення
до неї додаткових показників по мірі надход�
ження нових даних про продукцію АПК або про

Таблиця 1. Оцінка структури ринку АПК і аналізу конкурентного середовища

Джерело: узагальнено автором на основі [1; 3; 4].

Вихідна інформація 
Показники, які використовуються для оцінки 
структури ринку АПК і аналізу конкурентного 

середовища 
Очікуваний результат 

І етап.
Аналіз і оцінка типу конкурентного середовища на ринку АПК 

Характеристики моделей 
конкуренції (олігополія, 
монополія, монополістична 
конкуренція, досконала 
конкуренція) 

Порівняння характеристик моделей конкуренції 
з фактичними параметрами ринку 

Визначення типу конкурентного 
середовища 
 

ІІ етап. 
Аналіз і оцінка структури конкурентного середовища на ринку АПК 

Дані про структурні елементи 
конкурентного середовища ринку: 
наявність послуг-замінників, 
замовники, постачальники та 
бар'єри входу на ринок 

Надання послуг-замінників, різниця в ціні й 
характеристика попиту в АПК. Прибутковість 
замовників (клієнтів), еластичність попиту на 
надання послуг в АПК, рівень доступності 
інформації замовникам 

Оцінка поточного стану структури ринку 
в АПК 

ІІІ етап.
Оцінка інтенсивності конкуренції та розробка рекомендацій щодо формування конкурентного середовища на ринку АПК 

Дані щодо кількості організацій й 
підприємств АПК на цьому 
сегменті ринку, обсяги послуг, що 
надаються 

Показники, що визначають характер розподілу 
ринкових часток: частки ринку; коефіцієнти 
відносної частки ринку. Показники, що 
визначають ступінь інтенсивності конкуренції 
на ринку: коефіцієнт відносної концентрації, 
коефіцієнт Герфиндаля-Гіршмана та інші 

Оцінка узагальнюючих показників 
концентрації на ринку та ступеня 
інтенсивності конкуренції. Потім 
обгрунтовується необхідність і характер 
державного регулювання процесів 
формування конкурентного середовища  
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конкурентне середовище, що оточує його [1;
5; 6].

Основою оцінки конкурентоспромож�
ності продукції АПК є аналіз умов, що впли�
вають на формування попиту певного сег�
менту ринку (рис. 1).

Конкурентна стратегія розвитку підпри�
ємств АПК є основою завоювання ринкових
позицій та отримання користі від реалізації
конкурентних переваг, найважливіші з яких
полягають в наступному:

1) стратегія лідерства у витратах (со�
бівартості) дає перевагу, яка грунтується на
встановленні оптимальної структури витрат
(наприклад, за рахунок вигідного місця роз�
ташування, економії за рахунок поліпшен�
ня організації праці та інші), що дозволяє за�
лучати додаткові сегменти споживачів;

2) диференціація виробництва означає, що
підприємства АПК прагнуть до унікальності і
винятковості в аспектах, важливих для спожи�
вачів (доступність, надійність, сервіс та інше);

3) диверсифікація виробництва з метою
розширення ринкової активності підприємств
АПК, які використовують свої фінансові ре�
сурси не лише для підтримки та розвитку ос�
новного бізнесу, але й на освоєння нових видів
послуг, створення нових виробництв;

4) створення нових ринків, які сприяти�
муть використанню новітніх технологій,
зміні потреб клієнтів, появі нових можливо�
стей та інструментів для розміщення фінан�
сів і управління ризиками (створення агро�
промислового кластера, формування єдино�
го інформаційного простору, тощо);

5) стратегія фокусування полягає в зо�
середженні зусиль не на групі сегментів, а на
певному виді послуг (чи окремому регіоні) з
метою вибору перспективного сегменту галу�
зевого ринку, що дозволяє його обслуговува�
ти ефективніше, ніж конкуренти;

6) стратегія синергізму характеризує ситу�
ацію в діловій практиці, коли сукупний резуль�
тат перевершує суму окремих ефектів [4].

Потрібний системний підхід, який стимулю�
ватиме нарощування обсягів виробництва АПК
і такий, що забезпечить заходи підтримки не�
обхідного рівня розвитку інфраструктурних
потужностей. Найбільш ефективними інстру�
ментами в умовах подолання кризи є держав�
но�приватне партнерство, консолідація ринку
та створення спільних компаній.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дало можливість

обгрунтувати деякі конкретні заходи щодо

створення сприятливих умов розвитку конку�
рентного середовища на агропромисловому
ринку регіону:

— розвиток системи оптово�роздрібних про�
довольчих ринків і захист інтересів сільсько�
господарських товаровиробників на цих ринках
шляхом вільного надання торгових місць й обме�
ження присутності на них посередницьких осіб;

— розширення практики прямої реалізації
виробниками сільськогосподарських і продо�
вольчих товарів населенню;

— сприяння розвитку інфраструктури тор�
гівлі продовольчого ринку;

— створення умов для реалізації населен�
ню продукції безпосередньо сільгоспвиробни�
ками, у тому числі шляхом розширення ярмар�
кової торгівлі, а також розвиток сільськогос�
подарських споживчих ринків;

— надання підтримки машинно�технічних
станцій, що дозволить господарюючим су�

Джерело: розроблено автором.

Рис. 1. Схема дослідження
конкурентоспроможності продукції

агропромислового ринку
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б'єктам, які не мають відповідного технічного
оснащення, вести бізнес в сільськогосподарсь�
кому виробництві;

— розвиток ринку послуг зі зберігання про�
дуктів сільськогосподарського виробництва;

— розвиток державного та муніципально�
го замовлення, забезпечення прозорих проце�
дур розподілу ресурсів;

— використання кооперації в організації
процесів виробництва, збуту, переробки про�
дукції.

Кінцевою метою стратегії розвитку будь�
якого регіону є досягнення стійкого соціаль�
но�економічного розвитку, що забезпечує мак�
симальне задоволення потреб населення у мак�
симально комфортних умовах проживання і
ведення господарської діяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зовнішньоекономічна діяльність займає

значне місце в системі агропромислового ком�
плексу економічної діяльності України. Наша
держава має достатньо великий експортний
потенціал у сфері агропромислового комплек�
су, але не в змозі його реалізувати повною
мірою. Це можна пояснити досить жорсткою
конкуренцією на міжнародних ринках, у такий
спосіб вигородивши нашу політичну верхівку.
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РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
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У статті розглянуто особливості здійснення державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на рин6
ку аграрної продукції України, узагальнено та доповнено теоретико6методологічні положення формування зовніш6
ньоекономічних стратегій в АПК. Особливу увагу приділено впливу ряду негативних явищ на ефективність регулю6
вання ЗЕД з боку держави та запропоновано можливі шляхи їх подолання. Також розглянуто інструменти державно6
го регулювання аграрного ринку. Запропоновано систему показників ефективності державного регулювання аграр6
ного ринку. Надано пропозиції щодо вдосконалення методології оцінки ефективності державного регулювання
аграрного ринку.

The features of the state regulation of external economic activity in the market of agrarian products of Ukraine are
considered in the article, summarized and supplemented theoretical and methodological position of formation of foreign
policies in agriculture. Particular attention is paid to the influence of a number of negative phenomena on the effectiveness
of the regulation of external economic activity on the part of the state and the possible ways of overcoming them are
proposed. The tools of state regulation of the agrarian market are also considered. The system of indicators of efficiency
of the state regulation of the agrarian market is offered. The proposals on improving the methodology for assessing the
efficiency of state regulation of the agrarian market are given.

Ключові слова: регулювання, зовнішньоекономічна діяльність, аграрний сектор економі5
ки, державна зовнішньоторговельна політика, аграрна продукція, експорт, АПК, ефективність
державного регулювання, імпорт, аграрний ринок, державна політика.
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Але суть сучасних проблем розвитку зовні�
шньоекономічної діяльності на ринку аграрної
продукції полягає не стільки в конкуренції чи
нестачі коштів, скільки в неефективному їх ви�
користанні й відсутності дієвого механізму
контролю з боку органів державної влади. Іна�
кше кажучи, з економічної точки зору, питан�
ня полягає не в тому, яку суму виділяти з бюд�
жету, а в тому, як ефективніше нею розпоря�
дитися.
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Звідси випливає, що великої уваги вимагає
підготовка кадрів, спеціалістів для сфери зов�
нішньоекономічної діяльності. Основи ЗЕД, як
наукова і навчальна дисципліна в Україні фор�
мується під впливом часу і подій. Тим більше,
вивчення вітчизняного і закордонного досвіду
в умовах глобалізації світової економіки для
майбутніх спеціалістів сфери ЗЕД стає надзви�
чайно важливим.

На сьогоднішній день підходи щодо визна�
чення ефективності державного регулювання
аграрного ринку, повинні включати комплекс
показників, які характеризують сутність та ре�
зультативність державної аграрної політики у
сфері ЗЕД.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Цю проблему досліджували такі вітчизняні
науковці: С.М. Кваша, В.Я. Амбросов, В.М. Оне�
гіна, Ю.А. Карпишин, С.І. Ціолковська, В.Ю. Ли�
сак, А.Б. Базилюк, А.І. Кредисов, Д.П. Разши�
валов, С.П. Коломацький, В.К. Мамутова та ін.

Останнім часом ця проблема стає все більш
відчутною, що пояснюється новими ринковими
вимогами фахової спеціалізації та досвіду управ�
ління зовнішньоекономічною діяльністю у су�
часних умовах.

Актуальністю даної статті є необхідність
розробки державної політики з метою поси�
лення позицій країни на світовому ринку,
доцільність глибокого аналізу механізму роз�
витку і управління зовнішньою торгівлею, що
неможливо без дослідження масштабів, тен�
денцій і ролі зовнішньої торгівлі України у за�
гальному процесі становлення економіки дер�
жави.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування особ�

ливостей здійснення державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності на ринку
аграрної продукції.

Основним нормативним документом, що
регулює порядок здійснення зовнішньоеконо�
мічної діяльності, є Закон України "Про зовні�
шньоекономічну діяльність" від 16. 04. 1991 р.
[1].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основною стратегічною метою державно�
го регулювання зовнішньоекономічної діяль�
ності повинно бути досягнення Україною уп�
равлінського і інноваційно�технологічного цен�
тру розвитку. В цьому аспекті потрібно розро�

бити концептуальні положення створення си�
стеми державної підтримки експорту. Метою
яких є створення в Україні дієвої інтегрованої
системи державної підтримки експорту, яка
сприятиме успішній інтеграції вітчизняної еко�
номіки у світовий економічний простір.

Програма стратегічного розвитку зовніш�
ньоекономічної діяльності повинна являти со�
бою складову частину програми соціально�еко�
номічного розвитку на середньострокову пер�
спективу. Вона повинна передбачати розвиток
сфер бізнесу, що забезпечують поповнення
бюджету, залучення додаткових інвестицій для
розвитку виробництва та соціальної сфери
країни, планомірне і системне вивчення стану і
тенденцій розвитку з метою прийняття раціо�
нальних рішень. В її основу має бути закладе�
ний аналіз соціально�економічного розвитку,
оцінка конкурентних переваг, цілі і завдання,
що відображають інтереси всіх груп населен�
ня. Розробка програми повинна базуватися на
таких принципах: чітке виділення ознак оцін�
ки; перспективність планування і визначення
мети ЗЕД; інформаційна прозорість і гласність;
орієнтована на інтереси громадян та інвесторів
поведінка органів влади як базисна передумо�
ва [5].

Пропонується така схема розробки та реа�
лізації державної стратегії розвитку зовнішні�
шньоекономічної діяльності (рис. 1).

За останні роки агропромисловий комплекс
України набуває важливого значення в зов�
нішній торгівлі, а зокрема в експортній діяль�
ності сфери АПК. За даними Державної служ�
би статистики України на агропромислову про�
дукцію припадає приблизно 42 % від загально�
го експорту України в 2017 році [4].

Держава регулює зовнішньоекономічну
діяльність суб'єктів господарювання з метою
запобігання неузгодженості і хаосу у цій сфері.
Під регулювання потрапляють експортні,
імпорті, валютні та інші операції.

Цікавим є той факт, що серед основних аг�
ропродовольчих товарів немає товарів винят�
ково для внутрішнього ринку. Тобто таких то�
варів, які не мають зовсім або мають низькі по�
рівняльні переваги на світовому ринку та ви�
робництво яких не може покривати рівень са�
мозабезпеченості. Оптимізація структури зов�
нішньої торгівлі нині — це головна умова для
входження України в систему міжнародних
господарських зв'язків і використання переваг
міжнародної торгівлі. Зволікання з визначен�
ням ефективної структури не на користь роз�
витку зовнішньоекономічної діяльності. Про�
те слід зробити акцент на тому, що формуван�
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Рис. 1. Схема розробки державної стратегії розвитку зовнішнішньоекономічної діяльності

Джерело: [6].

Таблиця 1. Класифікація експортних товарів АПК України

Джерело: адаптовано [7].

Групи експортних 
товарів Класифікаційна характеристика Приклади товарів 

Товари внутрішнього 
ринку 

- товари, які виробляються в обсягах, що не покривають рівень 
самозабезпеченості вітчизняного попиту;  
- товари, які не мають або мають найменші порівняльні переваги на 
світовому ринку 

Цитрусові плоди, 
прянощі, кава, чай, 
риба, ракоподібні 

Експорто-орієнтовані 
товари 

- товари, вироблені в обсягах, що відповідають нормам та фактичному 
рівню споживання в Україні або мають можливості перевищити ці рівні; 
 - товари, виробництво яких є досить ефективним і 
конкурентоспроможним на світовому ринку 

Яловичина, сухе 
молоко, вершкове 
масло, пшениця, 
кукурудза, сир, 
цукор 

Експортні товари 
лідери 

- товари, які виробляються в кількості, що перевищує норми і 
фактичний рівень споживання в Україні; 
 - товари, які мають найбільші порівняльні переваги на світовому ринку; 
 - товари, які займають найбільшу питому вагу в товарній структурі 
експорту 

Соняшникова олія, 
ячмінь, насіння 
соняшнику 
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ня структури має гуртуватися на загальній за�
кономірності розвитку світової економіки,
конкурентних перевагах, наявності реального
високого попиту на товари, отриманні макси�
мальної вигоди та еквівалентність міжнародно�
го обміну товарами з урахуванням класифікації
експортних товарів (табл. 1).

Разом з товарною ди�
версифікацією вимагає
вдосконалення і геогра�
фічна структура ринків
агропродовольчої про�
дукції Україною. Адже
географічна структура
зовнішньої торгівлі не
тільки характеризує сту�
пінь розвитку зовнішнь�
оекономічних відносин
держави з іншими краї�
нами світу, а й показує
певну залежність дер�
жави від взаємин з тією
чи іншою країною. Більш
ніж 50% експортних та
імпортних поставок
продукції АПК припа�
дає лише на 5% країн
світу, з якими Україна

співпрацює в цій галузі. Це ставить державу в
певну залежність від цих країн, а також впли�
ває на продовольчу безпеку країни [7].

На нашу думку, нині немає сенсу говорити
про загрозливий рівень залежності від країн ім�
портерів, адже в Україні є всі можливості, як
показано на (рис. 2), для власного виробницт�
ва і задоволення внутрішніх потреб, так і про�
позиції вітчизняної продукції АПК на
зовнішніх ринках.

Україна має величезний потенціал світово�
го експортера с/г продукції у розмірі 70,8% зе�
мель сільськогосподарського призначення, а
це — 427,3 тис. км2. Як ми бачимо з ресурсною
базою в нашій країні все в порядку, а яка ж си�
туація з людськими ресурсами задіяними в
сільскому господарстві? Кількість зайнятого
населення в сільському, лісовому та рибному
господарстві наведено в (табл. 2).

За оцінкою Державної служби статистики
України, станом на 1 вересня 2017 року чи�
сельність наявного населення України стано�
вила 42 444 919 осіб (без врахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки
Крим і м. Севастополь). За січень — серпень
2017 року чисельність населення зменшилася на
139 633 осіб, зокрема природне скорочення ста�
новило 142 643 осіб, міграційний приріст 3020 осіб.
Міське населення становить 69,1%, сільське —
30,9 %. Густота населення — 74,3 осіб/км2 [3].

Користуючись даними (табл. 2) можна
провести порівняльну оцінку частки населен�
ня зайнятого у сільському господарстві віднос�
но усього населення країни. Ця частка складає
6,7%, тобто забезпеченням продовольчої без�

Рис. 2. Земельна площа України на 1 січня 2017 року

Джерело: [2].

 2015 2016 2017 
УКРАЇНА 3091,4 2870,6 2866,5
області   
Вінницька 204,7 207,9 205,8
Волинська 95,9 89,2 79,6 
Дніпропетровська 106,2 116,6 107,4
Донецька 208,2 65,2 63,6
Житомирська 76,8 75,1 73,6
Закарпатська 129,4 128,9 125,4 
Запорізька 122,0 120,0 122,2
Івано-Франківська 155,3 159,9 160,1
Київська 48,4 49,3 47,2
Кіровоградська 108,6 109,4 103,4 
Луганська 119,6 37,9 38,2
Львівська 189,2 184,0 191,5
Миколаївська 134,3 142,5 138,6
Одеська 163,5 167,9 165,9 
Полтавська 120,6 119,8 120,6
Рівненська 84,8 86,1 85,5
Сумська 108,6 103,6 111,9
Тернопільська 130,0 126,8 132,9 
Харківська 163,0 161,9 167,5
Херсонська 131,5 128,8 130,3
Хмельницька 138,1 133,3 137,0
Черкаська 140,0 144,0 147,2 
Чернівецька 103,1 102,0 108,3
Чернігівська 106,0 107,0 99,2
місто   
Київ 3,6 3,5 3,6 

Таблиця 2. Кількість зайнятого населення
в сільському, лісовому та рибному

господарстві (тисяч осіб)

Джерело: адаптовано [2].
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пеки України займається трішки менше 7% від
усього населення країни. Цей показник близь�
кий до того, який мають розвинені країни світу,
наприклад, США �3,6% населення зайнято у
с/г. Але Україна поки що не належить до роз�
винених країн, де основна частка зайнятості
припадає на сферу послуг, понад 60%.

Наша країна відноситься до країн, що роз�
виваються, тому основна частка зайнятості на�
селення має припадати на промисловість —
понад 60% та с/г — понад 20%, а решта — всі
інші сфери. Лише за такої пропорції ми досяг�
немо значного економічного зростання в сфері
експорту с/г продукції та росту ВВП у цілому.

Якщо провести порівняння кількості насе�
лення зайнятого в с/г у 2015 році та у 2017 році,
то за останній рік цей показник зменшився на
8%. На перший погляд, це може свідчити про
зростання механізації сільськогосподарських
робіт, впровадження нових технологій. Але
це знову ж таки не про нашу країну, ця тенден�
ція характерна для розвинених країн світу.
В Україні зменшення кількості населення зай�
нятого у с/г пояснюється внутрішньо�мігра�
ційними процесами. Тобто люди виїжджають
з сіл у пошуках роботи у великих містах, де пе�
реважає сфера послуг, а вже тоді промис�
ловість. Одна із основних причин міграції
сільського населення наведена в (табл. 3).

Таким чином, держава закриваючи очі на ці
"очевидні" процеси, тим самим руйнує всю си�
стему розвитку АПК. Тобто як можна говори�
ти про зростання експорту с/г продукції, якщо
ми маємо негативну тенденцію зайнятості в
сфері сільського господарства. На сучасному
етапі розвитку України бездіяльність топ�ме�

неджменту країни в цьому напрямку — просто
злочин проти своєї держави.

Щоб адекватно оцінювати свої можливості
щодо експорту сільськогосподарської про�
дукції, потрібно дослідити рівень самозабезпе�
ченості по кожному з основних видів продо�
вольства (рис. 2).

2015 2016 2017 
УКРАЇНА 2476 3140 3916 
області    
Вінницька 2598 3349 4101 
Волинська 2060 2810 3456 
Дніпропетровська 2391 3037 3669 
Донецька 2655 3280 3777 
Житомирська 2316 3125 3798 
Закарпатська 1733 2023 4940 
Запорізька 2360 2794 3250 
Івано-Франківська 2661 4358 4803 
Київська 2994 3727 4347 
Кіровоградська 2444 3033 3788 
Луганська 2228 3198 3923 
Львівська 2632 3934 4724 
Миколаївська 2214 2795 3645 
Одеська 1918 2257 2824 
Полтавська 2622 3366 4424 
Рівненська 1928 2468 3071 
Сумська 2391 3134 3724 
Тернопільська 2202 2927 3966 
Харківська 2597 3066 3596 
Херсонська 2289 2899 3748 
Хмельницька 2762 3226 3823 
Черкаська 2661 3178 4128 
Чернівецька 1966 2537 2796 
Чернігівська 2422 3292 4144 
місто   
Київ 2730 5532 12457 

Таблиця 3. Середньомісячна номінальна
заробітна плата штатних працівників
підприємств сільського господарства

та пов'язаних з ним послуг за регіонами
(гривень)

Джерело: адаптовано [2].

Рис. 3. Рівень самозабезпеченості основними видами продовольства у 2017 році
Джерело:  [2].
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Проаналізувавши показники самозабезпе�
ченості по основним видам продукції, можна
зробити висновок про сильні та слабкі напря�
ми для ЗЕД України. Тобто ті види продоволь�
ства, що значно переважають за 100% являють�
ся сильними напрямами у зовнішньоеко�
номічній діяльності України та потребують
просто подальшої підтримки з боку держави.
А ті що менші < 100% та <= 100% потребують
реформ, значних інвестицій та впровадження
нових технологій.

При розробці перспективної географічної
структури Україна повинна, з одного боку,
зберігати традиційні ринки збуту продукції, з
іншого — цілеспрямовано залучати нові по�
тенційні і перспективні ринки. Особливу ува�
гу необхідно приділити розвитку взаємовідно�
син в агропродовольчій сфері з країнами, які
є найбільшими імпортерами продукції АПК у
світі. До потенційних споживачів українсько�
го експорту продукції АПК слід віднести краї�
ни, які, по�перше, залежать від імпорту
сільськогосподарських товарів; по�друге, ма�
ють тенденцію до підвищення попиту на дану
продукцію завдяки високим темпам економі�
чного розвитку. До таких країн належать краї�
ни Близького Сходу, Азії та Північної Афри�
ки [7].

ВИСНОВКИ
Отже, державне регулювання ЗЕД АПК

має сприяти зміцненню продовольчої безпе�
ки країни та створенню сприятливих умов для
зміцнення позицій України на світових рин�
ках. Головним напрямом державної політи�
ки України має стати підготовка фахівців,
спеціалістів для сфери АПК. Забезпечення
державою достойних заробітних плат, спри�
ятливих умов праці та проживання. Забезпе�
чити збільшення частки населення зайнято�
го у с/г до 20%. Чого вимагає той факт, що
Україна володіє 70,8% земель сільськогоспо�
дарського призначення у загальній структурі
земель країни. При розробці перспективних
планів структури експорту слід враховувати
рівень самозабезпеченості по кожному з ос�
новних видів продовольства, дослідження
цих показників дозволить забезпечити стійкі
позиції України на світовому аграрному рин�
ку. Не менш важливо вдосконалювати зовні�
шньоекономічну діяльність на ринку аграрної
продукції шляхом здійснення фінансової
підтримки вітчизняних експортерів, удоско�
налення правового регулювання в зовнішній
торгівлі, поліпшувати інформаційне забезпе�
чення ЗЕД.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Необхідність існування дієвого організа�
ційно�економічного механізму регулювання
кредитування є запорукою стабільного роз�
витку споживчого ринку будь якої держави.
Останні роки в Україні відзначені активним
розвитком законодавства, що регулює кредитні
відносини на ринку товарів та послуг, які спря�
мовані на впорядкування економічної актив�
ності та забезпечення виконання завдань і
функцій держави. За цих умов особливого зна�
чення набуває аналіз організаційно�економіч�
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THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE ORGANIZATIONAL
AND ECONOMIC MECHANISM OF REGULATION OF CREDIT ACTIVITY
IN THE CONSUMER MARKET OF UKRAINE

У рамках наукової роботи досліджувалась проблема розробки та введення в дію ефективного організаційно6
економічного механізму державного регулювання кредитної діяльності на споживчому ринку України. Визначено
цільові орієнтири ведення ефективного регулювання ринку споживчого кредитування в особі держави. Зазначено,
що захист фінансових інтересів громадян державними органами влади та створення і введення в дію регулятивних
інструментів, здатні покращити якість споживчого кредитування в Україні. Розглянуто та охарактеризовано рівні
державного регулювання споживчого кредитування в Україні. Проаналізовано динаміку темпів зростання простро6
ченої заборгованості у порівнянні з темпами зростання кредитного портфеля банків України за період 2007—2016
років. Подано елементний склад організаційно6економічного механізму державного регулювання кредитування спо6
живчого ринку України. Здійснено структуризацію напрямів реалізації стратегічних цілей державного регулювання
споживчого кредитування держави.

Within the limits of this scientific work the problem of development and introduction of effective organizational
and economic mechanism of state regulation of credit activity on the consumer market of Ukraine was investigated.
Target benchmarks for effective regulation of the consumer lending market, in the face of the state, are defined. It is
specified that the protection of the financial interests of citizens by the state authorities and the creation and introduction
of regulatory instruments, are capable of improving the quality of consumer lending in Ukraine. The levels of state
regulation of consumer lending in Ukraine are considered and characterized. The dynamics of the growth rate of overdue
debts in comparison with the growth rates of the loan portfolio of Ukrainian banks for the period of 2007—2016 has been
analyzed. The elemental composition of the organizational and economic mechanism of state regulation of crediting of
the consumer market of Ukraine is presented. The structure of the directions of realization of the strategic goals of state
regulation of consumer lending to the state was carried out.
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ного механізму здійснення споживчого креди�
тування впродовж останнього десятиліття, без
якого є неможливим ефективне реформуван�
ня законодавства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню та розробці ефективного ме�
ханізму реалізації державного регулювання
кредитної діяльності на споживчому ринку,
присвячено значну кількість праць українських
і зарубіжних науковці, серед яких: Ю. Куликов,
О. Кузьмак, Л. Примостка, В. Роуї, С. Лепех,
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С. Хайлук, В. Васюренко, В. Вікулов, В. Корнєєв,
Н. Куршаков, В. Севрук, А. Соколова, І. Без�
клубий, С. Харіс, Є. Хенсен, А. Череп, Г. Шем�
шученко та інші. Однак, незважаючи на значну
кількість досліджень цієї теми, в економічній
літературі відсутній цілісний теоретико�мето�
дологічний підхід до формування та розробки
ефективного економічно�організаційного ме�
ханізму державного регулювання споживчого
кредитування.

ЦІЛІ СТАТТІ
Розробка ефективного організаційно�еко�

номічного механізму регулювання кредитної
діяльності на споживчому ринку України, ре�
зультатом реалізації якого стане пожвавлен�
ня споживчого кредитування населення дер�
жави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основною метою функціонування механіз�
му регулювання споживчого кредитування є
створення сприятливих умов для стабільного
розвитку кредитування населення в Україні,
підвищення конкурентоздатності українських
фінансово�кредитних установ та здійснення
постійного моніторингу за їх діяльністю на
вітчизняному ринку товарів та послуг. Цільо�
вими орієнтирами ведення ефективного регу�
лювання ринку споживчого кредитування, в
особі держави виступають:

 1. Інституційний розвиток процесу удоско�
налення законодавчого та нормативного регулю�
вання споживчого кредитування в Україні — ос�
кільки здійснення правового регулювання дослі�
джуваних відносин, основною метою якого є за�

Рис. 1. Рівні державного регулювання споживчого кредитування в Україні
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хист прав споживачів та створення конкурентоз�
датного внутрішнього ринку споживчого креди�
тування, сприятиме одноосібному встановленню
державою правил та норм здійснення суб'єкта�
ми означених вище відносин їх діяльності.

 2. Стабільний розвиток та економічне зро�
стання обсягів споживчого кредитування в Ук�
раїні — дозволить відновити довіру до фінан�
сового сектору країни загалом. Передумовою
означеного процесу виступає збільшення до�
ходів громадян України, що призведе до зрос�
тання платоспроможного попиту та популяри�
зації послуги споживчого кредитування.

 3. Захист прав та безпеки споживачів по�
слуги споживчого кредитування — гарантува�
тиме державний нагляд та контроль за дотри�
манням законодавчих та нормативних актів під
час консультування, надання та обслуговуван�
ня фінансово�кредитними установами послуги
споживчого кредитування населення.

 4. Забезпечення фінансової, соціальної та
політичної стабільності є фундаментальним
цільовим вектором ефективного регулювання
ринку споживчого кредитування.

 Вважаємо, що захист фінансових інтересів
громадян державними органами влади та ство�
рення і введення в дію регулятивних інстру�
ментів, здатні покращити якість споживчого
кредитування в Україні (рис. 1).

Враховуючи те, що механізм державного
регулювання споживчого кредитування, з на�
шої точки зору, включає в себе такі елементи,
як: суб'єкти, об'єкти, методи, форми, функції
та цільові орієнтири, побудуємо систему озна�
ченого вище механізму (рис. 2).

Сучасний стан споживчого ринку та ринку
споживчого кредитування виокремив ряд про�
блем, визначив необхідність постійного дер�
жавного контролю, регулювання та нагляду за
процесами здійснюваними на означених рин�

Рис. 2. Елементний склад організаційноSекономічного механізму державного регулювання
кредитування споживчого ринку України
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ках. До переліку проблем відносимо: еконо�
мічну, соціальну та політичну нестабільність,
значну тінізацію економіки держави, збільшен�
ня рівня інфляції в Україні, щорічне зниження
рівня життя населення, низьку якість кредит�
них портфелів фінансових установ, через знач�
не збільшення обсягів простроченої заборго�
ваності, зниження реальних доходів населен�
ня, високу вартість користування позикою, що
робить споживче кредитування недоступним
для населення України.

Означені вище проблеми зумовили необхід�
ність розробки та впровадження в дію стратегії
розвитку організаційно�економічного механі�
зму державного регулювання споживчого кре�

дитування в Україні. Процес формування цієї
стратегії включає сім етапів (рис. 3), та здійс�
нюється згідно з такими принципами:

1. Адаптативності — стратегія розвитку
державного регулювання є довготерміновим
економічним явищем, а економіко�політична
ситуація в країні є мінливою, тому вона повин�
на бути гнучкою, із можливістю застосування
за будь�яких умов.

2.Комплексності — даний принцип передба�
чає врахування соціальних, економічних, полі�
тичних, організаційних та методологічних
аспектів відносин споживчого кредитування
при розробці стратегій державного регулюван�
ня.

Рис. 3. Формування стратегії розвитку організаційно — економічного механізму державного
регулювання споживчого кредитування України
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3. Цільового призначення — встановлює
вимогу визначення стратегічних цілей, які дос�
товірно та чітко забезпечать вирішення завдань
поставлених перед організаційно�економічним
механізмом державного регулювання спожив�
чого кредитування.

4. Поступовості — передбачає неухильне
збільшення рівня розвитку та прогресу держав�
ного регулювання досліджуваних відносин.

5. Пріоритету права над економікою — роз�
робка зазначеної стратегії розвитку, повинна
підтверджувати верховенства права та законо�
давства України над нерегульованими та непе�
редбачуваними економічними процесами дер�
жави.

6. Науковості — вимагає об'єктивного трак�
тування причинно�наслідкових зв'язків, за�
конів, термінів, теорем та правил, що повністю
відповідають сучасному рівню розвитку еконо�
мічної науки.

Виявлені нами проблеми ефективного фун�
кціонування розвитку організаційно�економі�
чного механізму державного регулювання спо�
живчого кредитування України призвели до
необхідності введення в дію концептуально�
модернізованих стратегій реалізації регулю�
вання досліджуваних відносин, повний перелік
яких представлено у таблиці 1.

Зроблений аналіз виявив те що, однією з
основних перешкод для ефективного функціо�
нування економічно�організаційного механіз�
му споживчого кредитування є неповернення
позичальником отриманих коштів. Кожна бан�

ківська установа незалежно від якості кредит�
ного портфеля, адекватності кредитної політи�
ки, способів та методів управління кредитним
ризиком, якості та точності оцінки платоспро�
можності та кредитоспроможності позичаль�
ника, або ж незалежно від економічної ситуації
в країні стикається з неповерненням наданих
нею кредитів.

На жаль, в українському законодавстві та
нормативно�правових актах НБУ немає визна�
чення проблемного кредиту, що і є причиною
самостійного встановлення критеріїв визначен�
ня проблемної заборгованості та методів робо�
ти з позичальниками по її стягненню. Ми по�
годжуємось з трактуванням поняття "проблем�
ного кредиту", наданого Базельським коміте�
том із банківського нагляду, який описує: про�
блемний кредит — це кредитний продукт, за
яким є істотні порушення строків виконання
зобов'язань перед банком, істотне погіршення
фінансового стану боржника, істотне по�
гіршення якості чи повна втрата забезпечення
[5].

Погіршення якості кредитних портфелів
українських банків пов'язане із зростанням
проблемної заборгованості за кредитами. Остан�
ня, у свою чергу, була сформована як під впли�
вом макроекономічних чинників, так і в резуль�
таті відсутності ефективних систем ризик�ме�
неджменту в українських банківських устано�
вах [5].

Проаналізуємо, динаміку темпів зростання
обсягів кредитного портфелю банків України

Таблиця 1. Структуризація напрямів реалізації стратегічних цілей державного регулювання
споживчого кредитування в Україні

Вид стратегії Напрям реалізації Способи досягнення поставленої стратегічної цілі 
Стратегія  
підвищення 
конкуренто-
здатності 

Формування конкурентного 
середовища із  вітчизняних 
фінансово-кредитних установ 

1. Надання доступу до державних коштів якомога більшій 
кількості українських фінансових установ. 
2. Встановлення законодавчо визначених обмежень цінової 
політики фінансово – кредитних інституцій і натомість 
стимулювання використання ними різноманітних інструментів 
для підвищення власної конкурентоздатності 

Стратегія 
стабілізації 

Забезпечення стабільності ціни за 
користування послугою споживчого 
кредитування 

1. Підвищення ефективності функціонування вітчизняного ринку 
споживчих товарів та послуг, шляхом збільшення попиту на 
товари українських виробників, через зменшення ціни за 
користування послугою їх кредитування. 
2. Ведення політики цінової стабілізації 

Стратегія 
захисту 

Гарантування безпеки та 
законодавчого захисту 
кредитодавців та 
кредитоодержувачів на ринку 
споживчого кредитування 

1. Удосконалення інституційного базису державного 
регулювання споживчого кредитування  України, із детальним 
описом прав та обов’язків усіх учасників відносин споживчого 
кредитування, із якомога меншою кількістю винятків, що 
гарантуватиме законодавчий захист та економічну безпеку 
фінансово-кредитним установам і населенню держави 

Стратегія 
стимулююча 

Створення регуляторів, здатних 
спрямовувати соціально-економічні 
процеси на ринку споживчого 
кредитування у необхідне органам 
державної влади русло 

1. Стимулювання платоспроможного попиту населення України.
2. Ведення ефективної фіскальної політики. 
3. Створення та реалізація спеціальних програм споживчого 
кредитування для різних верств населення держави. 
4. Ведення ефективної валютної політики 

Стратегія 
соціальної 
орієнтації 

Державне регулювання соціально-
економічних відносин, що 
виникають між учасниками ринку 
споживчого кредитування 

1. Збільшення доходів громадян України  призведе до зростання 
обсягів споживчого кредитування та відкриє доступ до 
одержання суспільних благ з відстрочкою платежу за них 



58
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 22, 2017

та простроченої заборгованості по ньому, темп
приросту простроченої заборгованості за 2008 рік
склав 188,8%, оскільки обсяг проблемних кре�
дитів у 2007 році був рівний всього 6,3 млрд грн,
а у 2008 році цей показник виріз до 18,2 млрд
грн. Негативна тенденція різкого зростання об�
сягу проблемної заборгованості простежува�
лась і у 2009 році, коли її кількість склала 70,3
млрд грн. Протягом усіх наступних років
кількість проблемної заборгованості збільшу�
валась значними темпам. Так, у 2010 році част�
ка простроченої заборгованості в кредитному
портфелі склала 11,2%. Саме тоді банківська
кредитна система почала активну боротьбу з
проблемною заборгованістю, результатом якої
стала стабілізація даного показника протягом
трьох наступних років, у 2013 році темп приро�
сту проблемної заборгованості склав �3,3%, а
частка простроченої заборгованості в кредит�
ному портфелі займала лише 7,7%. Але незва�
жаючи на зусилля банківського сектору, кри�
за 2014 року призвела до значного обсягу зро�
стання проблемних кредитів і вже у 2015 році
їх питома вага у кредитному портфелі склала
22,1%. Рекордно низьким протягом всього пе�
ріоду є і відсоток покриття банками проблем�
ної заборгованості у 2015 році, він склав 150,6%
( у 2007 році цей показник був рівним 319,9%).

Таку ситуацію пояснюємо різким спадом
економіки, девальвацією гривні, високими тем�
пами інфляції, а також низьким рівнем платос�
проможності населення, що призвело до стри�
мування видачі банками нових споживчих кре�
дитів і поставило перед ними завдання покрит�
тя заборгованості за наданими раніше креди�
тами на територіях зони АТО та в АР Крим.

Розглянемо динаміку зміни відсотку по�
криття банками України проблемної заборго�
ваності та частки такої заборгованості в кре�
дитному портфелі за період 2007—2016 років

за допомогою графічного зоб�
раження рисунку 4.

Слід зазначити, що дані
рейтингових агентств, як світо�
вих, так і національних щодо
оцінювання рівня проблемних
кредитів істотно відрізняються
від офіційної статистики НБУ і
визначаються в межах від 20%
до 50% [4]. Такі розбіжності у
показниках зумовлені різними
методичними підходами, на�
приклад НБУ не враховує рес�
труктуровані і пролонговані
кредити, які також є проблем�
ними [1, c. 38]. Результати оці�

нювання рівня проблемних кредитів представ�
лені у дослідженнях таких міжнародних рей�
тингових агентств, як "Moody's", "Standart &
Poor's" i"Fitch Rattings".

Серед національних агентств можна виділи�
ти "Кредит�Рейтинг" та Асоціацію учасників ко�
лекторського бізнесу в Україні (АУКБ). Так, за
даними агентства "Moody's" частка проблемних
кредитів у 2014 році становила 35% від загально�
го обсягу кредитного портфеля банків [1].

За інформацією агентства "Fitch Raitings"
частка проблемних кредитів у вітчизняній
банківській системі коливається в межах від
40 до 45% від загальної суми кредитів [3]. За оц�
інками Асоціації учасників колекторського
бізнесу в Україні нині частка проблемних кре�
дитів у загальному обсязі виданих в Україні
позик сягає 20—30 %. За підрахунками агент�
ства "Кредит�Рейтинг" за останній рік частка
простроченої заборгованості за кредитами
зменшилася з 36 до 30% у портфелі юридичних
осіб та з 50 до 40 % у портфелі фізичних осіб
[4]. Оцінка рівня проблемних кредитів в
банківській системі України НБУ, вітчизняни�
ми та міжнародними рейтинговими агентства�
ми представлена у Додатку Т.

Отже, державне регулювання обсягів про�
строченої заборгованості, покладається на На�
ціональний банк України, адже саме він стандар�
тизує вимоги до банків у частині формування
резервів за кредитними операціями. Дос�
товірність оцінювання НБУ реального стану
проблемних кредитів викликає сумніви, адже під
час дослідження нами були виявлені розбіж�
ності в оцінках рівня проблемності кредитів, що
зумовлює необхідність удосконалення методи�
ки оцінювання рівня проблемних активів зага�
лом та кредитів зокрема. Офіційні дані про ре�
зерви під кредити не відображають повною
мірою якість банківських кредитних портфелів,

Рис. 4. Динаміка зміни відсотку покриття банками України
проблемної заборгованості та частки такої заборгованості

в кредитному портфелі за період 2007—2016 років



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 22, 2017

59

оскільки менеджменту банків невигідно визна�
вати існування проблемної заборгованості, ос�
кільки згідно з нормативами НБУ, вона повин�
на покриватися адекватними резервами [2].

На основі вищесказаного, пропонуємо на�
ступні заходи для підвищення ефективності
реалізації організаційно�економічного меха�
нізму регулювання кредитної діяльності на спо�
живчому ринку України:

— реалізація запропонованих в даній роботі
стратегічних цілей покращення ефективності
здійснення державного регулювання спожив�
чого кредитування;

— розвиток стандартів споживчого креди�
тування, як інструменту регулювання в сфері
вдосконалення методів оцінки ризиків та захи�
сту прав позичальників;

— збільшення капіталізації банківської си�
стеми країни;

— удосконалення механізму здешевлення
кредитів;

— забезпечення надійності банківської та
фінансової системи через унеможливлення ви�
дачі кредитів споживачам з неналежною кре�
дитоспроможністю;

— зменшення частки тінізації економіки дер�
жави; підвищення рівня життя населення; роз�
роблення заходів для підвищення рівня доходів
громадян України, що призведе до підвищення
платоспроможного попиту населення країни;

— удосконалення інституційного базису
відносин споживчого кредитування, шляхом
внесення змін до Закону України "Про спожив�
че кредитування";

— введення в дію модернізованого, запропо�
нованого нами, механізму ефективного держав�
ного регулювання кредитування ринку товарів та
послуг, який працюватиме на благо національної
економіки, задля підвищення добробуту грома�
дян України, а також максимізує позитивні ефек�
ти й мінімізує ризики здійснення кредитної діяль�
ності на вітчизняному ринку товарів і послуг.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Наслідком введення в дію оновленого
організаційно�економічного механізму дер�
жавного регулювання кредитної діяльності
ринку товарів та послуг з втіленням зазначе�
них нами заходів, стане пожвавлення спожив�
чого кредитування населення, що в свою чергу
забезпечить сталий розвиток економіки Украї�
ни. Реалізація запропонованих нами стратегі�
чних цілей державного регулювання, серед
яких стратегії соціальної орієнтації, захисту,
стимулювання, стабілізації та підвищення кон�

курентоздатності споживчого ринку України,
стимулює формування конкурентного середо�
вища із українських фінансово�кредитних ус�
танов, забезпечить гарантування безпеки та
законодавчого захисту кредитодавців та кре�
дитоодержувачів на ринку споживчого креди�
тування, а також сприятиме пожвавленню віт�
чизняного споживчого виробництва, що при�
зведе до економічної та соціально�політичної
стабілізації в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

В умовах трансформації світового господар�
ства і жорсткої конкуренції за покупця, в резуль�
таті "природного відбору" залишаються функці�
онувати підприємства, бізнес�процеси яких вибу�
дувані якісно і ефективно. Іншими словами, будь�
який соціально�економічний суб'єкт стійко роз�
вивається, відстоює свої інтереси і є конкурен�
тоспроможним на ринку, якщо прибуток пере�
вищує витрати на забезпечення його бізнес�про�
цесів, тобто господарська діяльність може вва�
жатися ефективною. Тому для забезпечення
підприємства стабільним прибутком і скорочен�
ня витрат стає необхідним здійснення компетен�
тного управління бізнес�процесами, проблема
якого не втрачає своєї актуальності і нині.
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У статті розглянуто теоретичні аспекти управління бізнес6процесами підприємства. Проаналізовано характери6
стики якості бізнес6процесів. Представлено послідовність здійснення управління ефективністю діяльності як основ6
ного інструменту підвищення доходу підприємства. Висвітлено основні якісні та кількісні індикатори оцінки ефек6
тивності бізнес6процесів підприємства, а також запропоновано методику їх оцінки.

The article deals with theoretical aspects of management of business processes of the enterprise. The characteristics
of the quality of business processes are analyzed. A sequence of performance management is presented as the main tool
for increasing the company's income. The main qualitative and quantitative indicators of the estimation of the effectiveness
of business processes of the enterprise are highlighted, as well as the methodology of their estimation is proposed.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням, пов'язаними з управлінням
бізнес�процесами, досліджували такі зарубіжні
вчені, як М. Портер [1], С. Бай [2], В. Парето
[3], М. Хаммер, Д. Чампі [4], Д. Харрінгтон [5],
М. Робсон [6], та інші, серед вітчизняних до�
слідників можна назвати таких науковців, як
Л. Балабанова, В. Барановський, О. Білорус, О. Ва�
сюренко, О. Вовчак, І. Бушуєва, А. Козаченко.
Однак із наукової точки зору проблема управ�
ління бізнес�процесами підприємств зали�
шається мало дослідженою.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є конкретизація особливостей
управління бізнес�процесамина сучасному
підприємстві.
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Завданнями, які мають бути виконані в про�
цесі дослідження, є: аналіз послідовності
бізнес�процесів; висвітлення основних якісних
і кількісних індикаторів оцінки ефективності
бізнес�процесів підприємства, а також методи�
ки їх оцінювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Результатом історичної диверсифікації ме�
неджменту на цей час є процесно�орієнтований
підхід до управління. Науковий фундамент та�
кого підходу складає поняття бізнес�процесу
як елементу цільової організаційної діяльності,
орієнтованого на отримання підприємством
корисного результату. Відзначимо, що будь�
який бізнес�процес [1, с. 150] необхідно розг�
лядати "як механізм отримання додаткової вар�
тості", тобто в результаті нього виробляється
продукція, яка буде задовольняти видимі/не�
видимі потреби покупців, забезпечуючи тим
самим дохід підприємству. Однак слід зверну�
ти увагу на те, що розмір додаткової вартості
не може перевищувати розмір споживчої вар�
тості [2, с. 197]. Досягнення кореляційної за�
лежності між додатковою та споживчою варт�
істю є істотною умовою для функціонування
підприємства.

На сьогоднішній день управління бізнес�
процесами дає можливість менеджерам визна�
чати свої процеси, організувати їх виконання,
а також кардинально підвищити якість, ефек�
тивність управління, налаштувавши кожен про�

цес таким чином, щоб його результати приво�
дили до досягнення поставлених бізнес�цілей
за допомогою технологічної гнучкості та інтег�
рації.

Практичний досвід свідчить, що дебати про
гарантії якості та підвищенні якості продукції
загострюються. Відзначимо, що з мікро� і мак�
роекономічних позицій найбільш раціонально
розглядати якість бізнес�процесів підприєм�
ства. Тут продукція виступає як результат про�
тікання бізнес�процесів [3, с. 84]. Тому в рам�
ках бізнес�процесу продажу підприємства
якість процесу закладається з моменту відван�
таження і тестування продукції на безпеку
відповідно до вимог Міжнародного стандарту
ISO. Таким чином, управління будь�якими про�
цесами ефективніше здійснювати за допомогою
управління якістю цих процесів.

До речі, відзначимо, що управляти якістю
бізнес�процесів підприємства без урахування
його характеристик не компетентно. Таким
чином, [7, с. 154] головними характеристиками
якості бізнес�процесів підприємства є такі:

1) результативність (час протікання бізнес�
процесу);

2) ефективність (мінімізація часу і витрат);
3) адаптивність (здатність реагувати на

зміну навколишнього середовища);
4) антиціпативність (оптимальне співвідно�

шення "ціна�якість") [8, с. 34].
На наш погляд, концентрація уваги менед�

жерів на управлінні якістю бізнес�процесів з
урахуванням характеристик підприємства за�
безпечить його ринковий успіх, надасть конку�
рентні переваги, створивши необхідні умови,

Рис. 1. Компоненти управління ефективністю
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які в синтезі становлять економічне "здоров'я"
підприємства.

Ефективність бізнес�процесів підприємства
повинна визначатися в сукупності та зістав�
ленні результатів товарного обігу і тих загаль�
ноекономічних вигод, що несе в собі активне
функціонування та позиціонування підприєм�
ства в ринковій ніші з урахуванням матеріаль�
них і нематеріальних витрат. Ефективність за�
лежить від ринків збуту, які, в свою чергу, впли�
вають на обсяг продажів, середній рівень цін,
дохід від реалізації і сумарний прибуток.

Найчастіше компетентний менеджер почи�
нає замислюватися про рівень ефективності
бізнес�процесів, що проходять на підприємстві,
і, як наслідок, про створення системи управ�
ління нею, яка забезпечить покращення резуль�
тату. Отже, під керуванням ефективністю
бізнес�процесів підприємства роздрібної
торгівлі будемо розуміти сукупність управлі�
нських процесів, спрямованих на збільшення
вигід, тобто досягнення результату в заданих
умовах із мінімальними витратами ресурсів у
короткостроковому і довгостроковому періоді
стратегічного планування. Необхідно врахову�
вати той факт, що система управління ефектив�
ністю бізнес�процесів підприємства включає
кілька головних і взаємопов'язаних компо�
нентів (рис. 1) [10 c. 41].

З рисунка 1 можна зробити висновок, що си�
стема управління ефективністю бізнес�про�
цесів підприємства інтегрує одночасно кілька
підсистем, що виконують призначені функції,
які залежні від стратегічних планів підприєм�
ства.

Для забезпечення збігів між розробленою
стратегією і бізнес�процесами системи управ�
ління ефективністю необхідно реалізувати де�
кілька етапів (рис. 2) [10, c. 41]. Запропонована

нами послідовність управління ефективністю
бізнес�процесів носить універсальний харак�
тер, тому може бути використана незалежно
від специфіки діяльності соціально�економіч�
ногоформування.

Важливою умовою виконання наведених
вище дій щодо управління ефективністю бізнес�
процесів є послідовне здійснення кожного на�
ступного етапу. Таким чином, сформована ко�
манда з професіоналів визначає довгостроко�
вий напрям розвитку підприємства, координує
роботу функціональних підрозділів, проводить
оцінку показників ефективності бізнес�про�
цесів, перевіряючи їх на відповідність стандар�
там, а також несе відповідальність за резуль�
тати впродовж усього управлінського проце�
су.

Система управління ефективністю дозво�
лить оцінити стратегічні цілі, а потім і ефек�
тивність всіх бізнес�процесів підприємства
щодо цілей, керуючи процесом їх досягнення.
За ефективність кожного бізнес�процесу несе
відповідальність посадова особа (власник про�
цесу), звітує перед вищим керівництвом. У його
компетенцію входить складання показників
оцінки ефективності бізнес�процесів, порівнян�
ня результатів з нормативними показниками,
відповідальність за хід протікання процесу і
результати своєї діяльності.

Одним із інструментів управління є розроб�
ка і впровадження комплексних показників
оцінки ефективності бізнес�процесів підприє�
мства, що описують весь обсяг діяльності.
Різноманітність показників, із одного боку,
збільшує трудомісткість проведення розра�
хунків, а з іншого — підвищує рівень інформу�
вання менеджменту. Але на практиці вибір по�
казників оцінки ефективності — досить�таки
індивідуальний аспект, і на сьогоднішній день

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Управління 
ефективністю  
бізнес-процесів 

Горизонтальна / 
вертикальна 
узгодженість 

цілей 

 
Планування діяльності 

Формування 
ефективної 
команди 

Розвиток 
компетентності 

персоналу 

Нормативне 
регламентування 

стратегії 

Взаємодія і супідрядність 
цілей підприємства з 
інтересами персоналу 

Комунікації і 
інформація 

Стимулювання 
персоналу 

Клієнто- 
орієнтована 
філософія 

підприємства 

Контроль і 
аудит бізнес-
процесів 

Рис. 2. Послідовність управління ефективністю бізнесSпроцесів підприємства



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 22, 2017

63

загального алгоритму по їх виявленню не існує.
Вважаємо за необхідне розглянути алго�

ритм вибору показників оцінки бізнес�про�
цесів, що включає вісім послідовних етапів:

1. Аналіз ринку та конкурентів.
2. Визначення бажань покупців і встанов�

лення стратегічних цілей діяльності.
3. Виділення і класифікація бізнес�процесів.
4. Регламентування бізнес�процесів.
5. Ідентифікація бізнес�процесів.
6. Визначення ключових характеристик

бізнес�процесів.
7. Узгодження бізнес�процесів всіх функціо�

нальних підрозділів.
8. Вибір показників оцінки ефективності

бізнес�процесів.
При визначенні показників оцінки ефектив�

ності бізнес�процесів підприємства необхідно
враховувати специфіку даного виду діяльності,
наприклад, її дуалістичний характер (на мак�
роекономічному рівні — функція посередника
з доведення продукції від виробника до спожи�
вача; на мікроекономічному рівні підприємство
розглядається як суб'єкт господарювання).
Доцільно також звертати увагу на основні гру�
пи факторів, що впливають на ефективність
бізнес�процесів підприємства (табл. 1) [10, c.
43].

Проведення аналізу представлених фак�
торів є обов'язковою умовою при оцінці показ�
ників ефективності бізнес�процесів підприєм�
ства роздрібної торгівлі, оскільки сучасне
бізнес�середовище, динамічне та багатогранне,
впливає на діяльність підприємства. Компонен�
ти, що входять до складу факторів зовнішнього
середовища, мають динамічну структуру і виз�
начаються ситуаційно. Фактори внутрішнього
середовища впливають саме на потенціал
підприємства, виявляючи можливості, що за�
безпечують його пріоритети.

Аналіз наукової літератури [9, с. 100] доз�
волив виділити ряд кількісних і якісних показ�
ників (індикаторів) оцінки ефективності бізнес�
процесів. Узагальненим показником ефектив�
ності бізнес�процесів є норма прибутку, так як
їх результат обмінюється на гроші споживачів

[2, с. 57]. Оцінка ефективності бізнес�процесів
підприємства за цими технічними характерис�
тикам передбачає комплексний аналіз діяль�
ності підприємства, що дозволяє керівнику ро�
зуміти, наскільки ефективно воно функціонує
на всіх етапах свого життєвого циклу.

Досягнення бажаноїсинергетичної взає�
модії між стратегією і фінансовими цілями
підприємства є одним з напрямків стратегічно�
го управління як підсистеми управління
підприємством в цілому. Ми вважаємо, що в
цьому випадку оптимальною є система збалан�
сованих показників, представлена зарубіжни�
ми дослідниками як цілісна методика діагнос�
тики та управління ефективністю бізнес�про�
цесів діяльності, оскільки її характер унікаль�
ний, а залучення сучасних інформаційних тех�
нологій дозволяє раціонально використовува�
ти час при описі зв'язку між результатами
бізнес�процесів і витратами на їх досягнення.
Таким чином, система збалансованих показ�
ників робить всю стратегію підприємства про�
зорою для всіх учасників процесу управління,
оптимізуючи прямі і непрямі витрати.

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Питання управління бізнес�процесами гос�

тро постають на підприємстві, коли на певно�
му етапі його розвитку збої у взаємодії підроз�
ділів, менеджерів, співробітників починають
носити регулярний характер, при цьому робля�
чи істотний вплив на ефективність діяльності
самої організації. З огляду на сучасні ринкові
відносини, фактори, що впливають на управлі�
ння бізнес�процесами підприємства, а також
складність і диверсифікованість цього виду
діяльності, необхідно вдаватися до оцінки по�
казників ефективності на базі методики Сис�
теми збалансованих показників як прямого
способу оптимізації діяльності підприємства.
На основі оцінки ефективності бізнес�процесів
актуальним залишається механізм коригуван�
ня співвідношення витрат і досягнутих резуль�
татів. При цьому підвищення ефективності

Таблиця 1. Фактори впливу на ефективність бізнесSпроцесів підприємства

Об’єктивні чинникив пливу Суб’єктивні чинники впливу
Вектори державного регулювання Фінансово-економічні аспекти
Рівень конкурентоспроможності Рівень цін на матеріали, ресурси
Політична ситуація в країні Обсяг ресурсів, які трансформуються в результати 
Демографічні показники Кількість функціональних працівників
Ринок збуту Якість продукції 
Рівень інфляції Автоматизація процесів і інформаційне забезпечення 
Реальні доходи населення Рівень техніки і технології
Сезонність попиту Система мотивації і заохочення
Конкурентні переваги підприємства Кваліфікація персоналу
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діяльності підприємства необхідно також до�
сягати шляхом дифузії техніки і технологій, за
допомогою яких керують бізнес�процесами і
персоналом. Результати проведеного дослід�
ження доводять необхідність здійснення управ�
ління бізнес�процесами підприємств.

Вектор наступних досліджень доцільно
спрямувати на підвищення рівня представлених
показників оцінки ефективності бізнес�про�
цесів підприємств.
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