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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВСТУП
У ринкових умовах господарювання забезпечення

ефективного регіонального управління виставковою

діяльністю (ВД), як свідчить практичний досвід,

відіграє дуже важливу роль. Це пояснюється тим, що

виставково0ярмаркові заходи (ВЯЗ) несуть потужний

інформаційний імпульс, що стимулює закріплення по0

зитивних структурних змін в економіці регіонів, сприяє

науково0технічному та технологічному розвитку регі0

онального виробництва, прискорює його адаптацію до

різноманітних ринкових викликів. Завдяки виставковій

діяльності економіка регіону, як правило, отримує як

інноваційні стимули для розвитку регіональної інфра0

структури і сфери послуг, так і цілком конкретні ре0

зультати у вигляді податкових надходжень, нових або
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додаткових робочих місць, створення сприятливого

або покращання оперативного простору для функціо0

нування підприємств різних видів економічної діяль0

ності. Тому вирішення проблемних аспектів регіональ0

ного управління ВД в Україні та формування переду0

мов для його удосконалення є важливими завдання0

ми, що потребують науково обгрунтованого вирішен0

ня та актуалізують необхідність проведення відповід0

них досліджень.

Варто відзначити, що різні питання регіонального

управління вже досліджувалися у працях як вітчизня0

них, так й іноземних науковців: М.І. Долішнього, З.В. Ге0

расимчук, В.Є. Воротіна, З.С. Варналія, Л.М. Черчик,

О.П. Степанова, В.А. Поповкіна, В.С. Більчака та ін.

Науковий інтерес до проблем організації та управління
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ВД простежується у працях В.І. Фарберова, О.В. Гумен0

ної, А.М. Голіцина, Л.В. Лукашової, Е.Б. Гусєва, Л.Є. Стро0

вського, В.Г. Петеліна, Я.Г. Критсотакіса та ін. Проте їх

розробки стосуються переважно управління ВД на рівні

підприємств, а аспекти регіонального управління ВД до

цього часу все ще лишаються недостатньо вивченими.

Це, а також необхідність удосконалення розвитку ВД у

регіонах України зумовлюють актуальність даного дос0

лідження.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Основною метою нашого дослідження є: 1) розг0

ляд методологічних засад регіонального управління

ВД та розкриття сутності понять "регіональне управ0

ління виставковою діяльністю" і "управління розвит0

ком виставкової діяльності"; 2) моделювання систе0

ми управління розвитком ВД у регіоні з застосуван0

ням економіко0математичних методів та визначення

чинників, що зумовлюють зміни у процесі цього уп0

равління; 3) удосконалення системи показників для

оцінювання практичних результатів регіонального уп0

равління ВД.

РЕЗУЛЬТАТИ
Аналіз наукових поглядів на проблематику регіо0

нального управління виставковою діяльністю дозволив

встановити, що нині поширення набули відразу декіль0

ка методологічних підходів до цього процесу. Деякі на0

уковці [8; 22 та ін.] наполягають на тому, що управлін0

ня ВД варто передусім розглядати з позиції забезпе0

чення ефективного соціального управління, тобто дот0

римання принципів, що синтезують в собі соціальні за0

кони, закономірності, спрямовують формування необ0

хідних якостей у тих, хто приймає управлінські рішен0

ня щодо ВД у регіоні. Ряд вчених [5; 7; 12 та ін.] цілком

обгрунтовано вважають, що до управління ВД варто

застосовувати системний підхід, який дозволяє дослі0

джувати як усю ВД в цілому, так й окремі її підсисте0

ми, використовуючи принцип декомпозиції. За Н. Крах0

мальовою, до системного підходу управління ВД до0

цільно відносити [7, c.

158]: уточнення цілей,

завдань ВД; фактор0

ний аналіз; розробку

системи показників, які

характеризують ВД;

порівняння фактичних

результатів поточного

періоду з фактичними

даними минулих років;

виявлення шляхів під0

вищення ефективності

ВД; планування про0

ектів та інвестування;

оцінку результатів ВД з

урахуванням впливу

різних чинників і вияв0

лених шляхів систем0

ного підходу до управ0

ління; розробку захо0

дів щодо використання

управлінських рішень.

Згідно з сучасною теорією управління, як слушно

пише Л. Шеховцева [23], переведення будь0якої еконо0

мічної системи у новий цільовий стан забезпечується ме0

тодологією стратегічного управління. Саме тому в про0

цесі управління розвитком ВД багато науковців [1; 14;

17; 19 та ін.] пропонують використовувати підходи та

інструментарій стратегічного управління. Так, наприк0

лад, В. Пекар [14] застосував метод SWOT0аналізу, вив0

чаючи виставки як інструмент маркетингу; К. Симонов

[19] рекомендував для вивчення конкуренції на ринку

виставкових послуг користуватися моделлю п'яти сил

конкуренції М. Портера.

Поряд з цим, вважаємо, що до управління розвит0

ком ВД у регіоні можуть бути адаптовані і підходи, які

застосовуються при формуванні регіональної політики.

До таких підходів, за З. Герасимчук [4, с. 47—58], відно0

сяться: просторово0часовий; генетичний; геосистемний;

відтворювальний; проблемний. При цьому, згідно з про0

сторово0часовим підходом, до формування регіональ0

ної політики розвитку ВД, рівень розвитку ВД у регіоні

здебільшого визначатиметься регіональною концентра0

цією виставкових центрів та виставкових підприємств0

організаторів ВЯЗ, забезпеченістю виставковими ресур0

сами, частотою проведення ВЯЗ у регіоні. Генетичний

підхід дасть змогу виявити генезис ВД у регіоні. Регіо0

нальна політика розвитку ВД відповідно до цього підхо0

ду буде розроблятися на основі ретроспективного ста0

ну розвитку ВД у певному регіоні. В основі використан0

ня геосистемного підходу до розвитку ВД у регіоні бу0

дуть лежати результати аналізу інтенсивності впливу

зовнішніх факторів на регіональну виставкову ак0

тивність та можливості регулювання цього впливу. Зас0

тосування відтворювального підходу, на нашу думку,

буде пов'язане з вивченням впливу ВД на розвиток еко0

номіки регіону і, навпаки, впливу результатів розвитку

цієї економіки на розвиток ВД у регіоні. Згідно з проблем0

ним підходом, регіональна політика розвитку ВД має

бути спрямована на розв'язання будь0яких проблем,

пов'язаних з цим розвитком, а також проблем, що ви0

никають в процесі реалізації самої політики.
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Рис. 1. Загальна модель системи управління розвитком виставкової
діяльності у регіоні

Примітка: t — часовий період; х — стан розвитку ВД у регіоні в результаті реалізації планів

управління;  — вектор збурень зовнішнього та внутрішнього середовища суб'єктів управління ВД у

регіоні.
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Нині досить часто для прийняття обгрунтованих уп0

равлінських рішень застосовують економіко0математич0

ний інструментарій та відповідні методи дослідження.

Останнє дозволяє в процесі управління певним видом

економічної діяльності зважено визначати не тільки

якісні, але й кількісні показники її розвитку у часі, про0

водити розрахунки орієнтовних нормативів певних по0

казників (наприклад, обсягів виставкових площ), на ос0

нові яких можуть розроблятися плани діяльності на май0

бутні часові періоди.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що до цьо0

го часу економіко0математичні методи не використо0

вувалися на регіональному рівні управління ВД, спро0

буємо описати систему управління розвитком ВД у ре0

гіоні за допомогою математичних функцій (рис. 1) та

пропонуємо досліджувати її, використовуючи еконо0

міко0математичний інструментарій. При цьому треба

розуміти, що система управління розвитком ВД у ре0

гіоні є складовою загальної системи регіонального уп0

равління, яка, згідно з Р. Маннаповим і Л. Ахтарієвою

[11], являє собою складну сукупність компонентів, що

включає органи управління, цільові стратегічні уста0

новки, принципи, функції, структури, ресурси, методи,

технології та інструменти, тісно взаємозв'язані між

собою, які утворюють інтеграційну цілісність і форму0

ють механізм впливу на регіональне господарство, ре0

гіональний потенціал, соціально0економічні процеси,

умови життєдіяльності населення, організації та до0

машні господарства з метою підвищення якості життя

населення.

Встановлено, що на процес управління ВД та її роз0

витком впливають не тільки чинники, що зумовлені

міжнародним, державним і регіональним (за участю

людського фактору) регулюванням цієї діяльності, а і

механізми ринкової саморегуляції (див. рис. 1). Внас0

лідок такого впливу, а також дій суб'єктів ВД, як ре0

зультат процесу управління розвитком ВД у часі, відбу0

вається зміна стану ВД у регіоні. Беручи до уваги все
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Рис. 2. Схема змін процесу управління розвитком виставкової діяльності у регіоні та чинники,
що їх зумовлюють
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це, а також спираючись на

результати аналізу тракту0

вання сутності регіонально0

го управління у численних

наукових джерелах [2; 6;

10; 11; 18 та ін.], пропонує0

мо під поняттям "регіональ0

не управління виставковою

діяльністю" розуміти систе0

му заходів з планування,

організації, мотивації і кон0

тролю, реалізація яких

створює умови для діяль0

ності суб'єктів ВД у регіоні

та забезпечує такий їх роз0

виток, який відповідає та

спрямований на досягнення

загальних соціально0еконо0

мічних цілей розвитку регі0

ону в ринкових умовах гос0

подарювання з урахуван0

ням структури та обсягів

економічного потенціалу

регіону (тобто співвідно0

шення та обсягів природно0

ресурсного, інвестиційного,

трудового, інноваційного потенціалів регіону). У свою

чергу, під поняттям "управління розвитком виставко0

вої діяльності" пропонуємо розуміти процес прийнят0

тя та реалізації управлінських рішень щодо розвитку

ВД. Зауважимо, що цей процес може відбуватися як

на рівні державних та регіональних органів влади, гро0

мадських організацій (наприклад, Виставкової феде0

рації України), так і на рівні підприємств, що організо0

вують ВЯЗ та беруть в них участь.

Сам процес управління розвитком ВД у регіоні, як

свідчить практичний досвід, з часом змінюється (рис.

2). Ці зміни, з одного боку, можуть бути зумовлені

змінами стадій життєвого циклу (ЖЦ) ВД у регіоні, а

з іншого — необхідністю удосконалення самого про0

цесу управління. Тому залежно від причини змін в уп0

равлінні застосовуються різні заходи щодо їх впро0

вадження (див. рис. 2). Водночас зауважимо, що в

цілому зміни в управлінні розвитком ВД у регіоні час0

то відбуваються під впливом розвитку загальної теорії

та практики управління, що залежить від: попереднь0

ого досвіду вирішення проблем, пов'язаних з управ0

лінням ВД на різних стадіях ЖЦ у різних регіонах

світу; ринкових можливостей і загроз для управління

ВД у регіоні; рівня розвитку продуктивних сил, що зу0

мовлюють вибір певного типу управління. Передумо0

вою розвитку / удосконалення управління розвитком

ВД у регіоні, на наш погляд, може стати: 1) рефлек0

сія (тобто осмислення та переосмислення), спрямо0

вана на розкриття специфіки розвитку ВД у регіоні;

2) інноваційна зорієнтованість мислення при прийнятті

управлінських рішень щодо розвитку ВД у регіоні; 3)

рефлексія й інноваційна зорієнтованість мислення од0

ночасно.

Звичайно, в процесі управління ВД та її розвитком

важливу роль відіграє етап оцінювання результатів та0

кого управління. Для цього, як правило, розробляється

спеціальна система показників. Зазвичай до такої сис0

теми зараз включають показники результативності та

ефективності участі у ВЯЗ і / або показники, що харак0

теризують результати організації ВЯЗ. Так, наприклад,

Л. Лукашова [9, с. 204] зазначає, що останнім часом для

оцінки економічної ефективності участі у ВЯЗ викорис0

товують комплексний коефіцієнт окупності інвестицій

(КОІ), складовими якого є показники: витрат на встанов0

лення контактів та відвідувачів; часток перспективних

контактів, які зумовили укладання угод, та потенційних

покупців; співвідношення між обсягами продажів та вит0

рат на ВЯЗ; впливу засобів масової інформації (ЗМІ). В.

Пекар [13, с. 326] пропонує до такої системи включати

щонайменше два коефіцієнти: повернення витрат та вар0

тості контакту. Аспекти оцінювання результативності та

ефективності ВД організаторів ВЯЗ досліджувалися у

працях В. Фарберова [20; 21], який вважає, що у сис0

темі показників оцінювання поряд з показниками

кількості ВЯЗ мають бути показники: обсягів площі ек0

спозиції, кількості учасників і відвідувачів ВЯЗ; періо0

дичності проведення ВЯЗ; ціни 1 м2 виставкової площі

та організаційного внеску; прибутку від проведення ВЯЗ

тощо. На наш погляд, наведені системи показників оці0

нювання ВД є недосконалими, оскільки лише частково

дозволяють судити про результати управління ВД

(причому переважно на рівні підприємства). Крім того,

в цих системах ніяким чином не оцінюється сама управ0

лінська праця (у т.ч. і така, що спрямована на розвиток

ВД у регіоні).

Вважаємо, що з метою проведення глибокого ана0

лізу результатів регіонального управління ВД варто

розглядати не тільки динаміку показників кількості

ВЯЗ, що проведені регіональними організаторами

ВЯЗ, але і показники: розвитку спеціалізованих площ

(тобто площ виставкових центрів) у регіоні; середньої

кількості експонентів, відвідувачів (у т.ч. іноземних) у
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  44 15 38,89 – 0,000 0,000 
 9 63 3,89 – 0,007 0,021 

 72 40 4,50 – 0,005 0,016 
 43 62 10,61 734,58 0,029 0,083 
 57 45 3,52 962,00 0,006 0,007 
 9 30 1,37 – 0,062 0,081 
 31 144 6,99 730,95 0,018 0,037 

 36 67 8,90 5134,44 0,000 0,000 
 99 86 5,69 12320,35 0,014 0,014 
 9 50 2,82 – 0,031 0,012 

 27 65 27,40 3522,63 0,013 0,005 
 39 29 3,80 – 0,004 0,004 
 28 28 4,75 1782,20 0,003 0,005 

.  388 75 11,19 6740,02 0,095 0,236 

.  7 13 0,24 – 0,297 0,723 

Таблиця 1. Основні показники результатів регіонального управління
виставковою діяльністю по вибірці регіонів України у 2009 році1

Примітки: 1. Розраховано за даними Держкомстату України [3, с. 11, 30, 34] та зібрани0

ми даними середню вартість оренди спеціалізованих виставкових площ при проведенні ВЯЗ

у регіонах України. Знак "0" свідчить про відсутність у регіоні спеціалізованих виставкових

площ.

2. Доходовіддача площі, що надається в оренду експонентам у виставкових центрах.
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розрахунку на один проведе0

ний ВЯЗ; доходовіддачі спец0

іалізованих виставкових площ

у регіоні; коефіцієнтів міжна0

родної участі у ВЯЗ та оренди

виставкових площ іноземними

учасниками (табл. 1). Як свід0

чать дані табл. 1, найбільшу

кількість ВЯЗ проводять

організатори ВЯЗ з тих регі0

онів, які є великими індустрі0

альними та науково0культур0

ними центрами — Дніпропет0

ровська, Донецька, Запорізь0

ка, Одеська області та м. Київ.

Найбільша середня кількість

експонентів у розрахунку на

один проведений ВЯЗ у 2009

р. була зафіксована у Львів0

ській області, а найменша —

у м. Севастополь. Суттєво від0

різняються у різних регіонах

України показники середньої

кількості відвідувачів у розра0

хунку на один ВЯЗ: вони коли0

ваються від 0,24 тис. осіб у м.

Севастополі до 38,89 тис. осіб

у АР Крим. Порівняно висока

доходовіддача спеціалізова0

ної виставкової площі у м. Ки0

єві та Одеській області пояс0

нюється не тільки більшою

кількістю проведених заходів

регіональними організатора0

ми ВЯЗ, але й досить високою

вартістю оренди виставкової

площі порівняно з іншими ре0

гіонами. Як свідчать дані табл.

1, у багатьох регіонах Украї0

ни іноземці не беруть участі у

ВЯЗ. Це можна пояснити не

лише тим, що у таких регіонах відсутні спеціалізовані

виставкові площі, слабкі рекламні кампанії ВЯЗ, але і

слабкою розвиненістю регіональної інфраструктури (у

т.ч. виставкової), малопривабливим інвестиційним се0

редовищем у регіоні, прорахунками у прийнятті управ0

лінських рішень щодо розвитку ВД у регіоні та / або

недоліками у їх реалізації тощо.

Ще одним показником, за яким варто оцінювати ре0

зультати управління розвитком ВД у регіоні, може бути

коефіцієнт виконання завдань, що визначені у регіо0

нальній програмі розвитку ВД (k
ВЗ

). Цей коефіцієнт про0

понуємо розраховувати за формулою:

N
Nk (1),

де N
ПЗ

 — кількість поставлених (визначених) у ре0

гіональній програмі розвитку ВД завдань, одиниць;

N
ФВЗ

 — кількість фактично виконаних завдань щодо

розвитку ВД у регіоні згідно з програмою, одиниць.

При цьому, якщо в регіоні було зафіксовано недо0

фінансування реалізації поставлених завдань щодо

розвитку ВД, то формула (1) має бути видозмінена

на формулу:

N

gN
k %100 (2),

де g — відсоток проведеного фінансування, %. За0

уважимо, якщо k
ВЗ

 = 1, то ті результати управління роз0

витком ВД, які були визначені у вищезазначеній про0

грамі, отримані повною мірою, а отже, вони можуть бути

оцінені як задовільні. В іншому випадку — результати

управління оцінюються як незадовільні.

Розрахуємо запропонований вище коефіцієнт k
ВЗ

для вибірки регіонів України, в яких у попередні часові

періоди реалізувалися цільові програми розвитку ВД

(табл. 2).

На жаль, як видно з даних табл. 2, в Україні є регі0

они, де результати управління розвитком ВД були не0

задовільними, оскільки їх k
ВЗ

 < 1. Фінансування про0

грам розвитку виставкової діяльності у Донецькій, Лу0

ганській та Хмельницькій областях через брак коштів
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Таблиця 2. Оцінювання результатів управління розвитком
виставкової діяльності по вибірці регіонів України за коефіцієнтом

виконання поставлених завдань

Примітки: 1. Виконання 8 завдань було профінансовано у повному обсязі, інших — лише

частково.

2. Виконані завдання профінансовано у повному обсязі.
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було здійснено не у повному

обсязі.

Крім зазначених даних, з

метою проведення глибокого

аналізу результатів регіо0

нального управління ВД має

сенс збирати і статистику

щодо результатів  участі

підприємств регіону у різних

ВЯЗ, зокрема дані про:

кількість та грошові сумарні

обсяги укладених в резуль0

таті участі підприємств регіо0

ну у ВЯЗ договорів; спів0

відношення між грошовими

сумарними обсягами укладе0

них завдяки участі у ВЯЗ до0

говорів і договорів0намірів та

регіональними витратами на

забезпечення їх участі у ВЯЗ;

приріст обсягів продажів

підприємств регіону в резуль0

таті участі у різних ВЯЗ; зміну

рентабельності виробництва

підприємств регіону після

участі у ВЯЗ порівняно з рен0

табельністю виробництва без

урахування ВЯЗ тощо (табл.

3).

На жаль, нині в Україні

статистику участі різних під0

приємств у ВЯЗ важко знай0

ти і, як правило, такі офіційні

дані можна зібрати лише по

деяким регіонам України, об0

робивши чисельні масиви

інформації, що публікують

вітчизняні ЗМІ. У ході нашої

спроби власними силами

зібрати таку інформацію по

одному з регіонів України се0

ред 10% регіональних під0

приємств, які брали участь у

ВЯЗ і до яких нами було на0

правлене звернення щодо на0

дання відповідної інфор0

мації, лише 1,1% надали її

частково і менше 0,3% — у

повному обсязі,  а решта

(98,6% вибірки) її взагалі не

надали, посилаючись або на комерційну таємницю,

або на відсутність таких даних у них самих. Останнє,

на жаль, не дозволяє нам робити якісь обгрунтовані

висновки щодо результатів регіонального управлін0

ня ВД в Україні за вищеназваними показниками.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки проведеного дослідження,

зазначимо, що: 1) до управління розвитком ВД у ре0

гіоні можуть застосовуватися не тільки системний, але

і адаптовані з урахуванням специфіки ВД просторо0

во0часовий, генетичний, геосистемний, відтворюваль0

ний та проблемний підходи, а також методи та інстру0

менти теорії стратегічного управління та економіко0

математичного моделювання; 2) спираючись на ре0

зультати проведеного аналізу трактувань сутності

регіонального управління та беручи до уваги особли0

вості розвитку ВД, визначено сутність понять "регіо0

нальне управління виставковою діяльністю" та "управ0

ління розвитком виставкової діяльності"; 3) згідно з

побудованою моделлю системи управління розвитком

ВД у регіоні встановлено, що на процес управління

ВД та її розвитком впливають не тільки чинники, що

зумовлені міжнародним, державним та регіональним

Таблиця 3. Перелік основних показників результатів участі
підприємств регіону у різних виставково'ярмаркових заходах та

алгоритми їх розрахунку
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Примітки: 1. Алгоритм розрахунку такого показника запропоновано вперше. Вва0

жаємо, що даний коефіцієнт дозволяє оцінити правильність управлінського рішення щодо

виділення коштів з регіонального бюджету для участі підприємств регіону у ВЯЗ.

2. Наприклад, на участь підприємств Тернопільської області у ВЯЗ, згідно з Програ0

мою розвитку виставково0ярмаркової діяльності в області на 2008—2010 роки [15], було

виділено 1090 тис. грн. з місцевого бюджету. Завдяки участі у ВЯЗ підприємства області

уклали 480 договорів на суму 3,8 млн грн. і договорів0намірів на суму 5 млн грн. [16].

Таким чином, 1 грн. регіональних витрат на забезпечення участі Тернопільської області

у ВЯЗ протягом 2008—2010 рр. формувала 8,07 грн. 09,1
00,580,3

укладених підприємства0

ми регіону договорів і договорів0намірів.
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(за участю людського фактора) регулюванням діяль0

ності у сфері ВД, а і механізми ринкової саморегу0

ляції; 4) процес управління розвитком ВД у регіоні з

часом змінюється, що, з одного боку, зумовлюється

змінами стадій ЖЦ ВД у регіоні, а з іншого — необ0

хідністю удосконалення самого процесу управління;

5) передумовою удосконалення управління розвит0

ком ВД у регіоні може стати або рефлексія, спрямо0

вана на розкриття специфіки розвитку ВД у регіоні,

або інноваційна зорієнтованість мислення при прий0

нятті управлінських рішень щодо розвитку ВД у рег0

іоні, або і рефлексія, й інноваційна зорієнтованість

мислення одночасно; 6) удосконалено систему по0

казників для оцінювання практичних результатів ре0

гіонального управління ВД, у межах чого запропо0

новано розраховувати коефіцієнт покриття регіо0

нальних витрат на участь підприємств регіону у ВЯЗ

за рахунок укладених договорів та коефіцієнт вико0

нання завдань, що визначені у регіональній програмі

розвитку ВД.

Вважаємо, що представлені результати дослід0

ження в подальшому можуть бути використані для

удосконалення / розробки нових методів стратег0

ічного управління ВД у регіонах, а також для роз0

робки та обгрунтування методичних рекомендацій

щодо управління розвитком ВД у регіонах України

з урахуванням наявного у них виставкового потен0

ціалу.
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