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Рис. 8. 
На рис. 8 наведений приклад IDEF0-моделі діяльності підприємства вирощування й 

реалізації продукції (а – контекстна діаграма; б – діаграма декомпозиції). 
Висновки. Наочність діаграм методології SADT та IDEF0 зокрема зумовило їх 

широке застосування для структурно-функціонального моделювання економічних об'єктів 
і процесів. Використання методології IDEF0 дозволяє дослідити процеси у системі, 
ідентифікувати проблеми та "вузькі місця", які негативно впливають на функціонування 
економічної системи тощо. 
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ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ  
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОЇ СФЕРИ 

 
Сус Л. В., аспірантка 

 
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Управлінські рішення 

держави у сфері сільськогосподарського виробництва, як свідчить вітчизняна практика 
останніх років, є недостатньо послідовними й ефективними, що в підсумку не дозволяє 
досягти бажаних фінансово-економічних результатів розвитку галузі, а також 
задовольнити повною мірою запити суспільства. 

Різні сторони державного регулювання розвитку галузі тваринництва є предметом 
наукових досліджень відомих вітчизняних фахівців. Вагомий внесок в обґрунтування 
концептуальних засад удосконалення державного регулювання сільського господарства та 
галузі тваринництва зокрема зробили П. Березівський, П. Гайдуцький, М. Дем’яненко, 



 16

О. Могильний, Г. Черевко та інші вчені. На сьогодні питання створення дієвого механізму 
державного регулювання галузі тваринництва в Україні залишається актуальним. 

Основний матеріал. Непослідовність дій і безсистемність у запровадженні заходів 
державного регулювання призвели до значних втрат ресурсів і затримали позитивні 
соціально-економічні зрушення при реформуванні неефективної системи господарювання. 
Для подолання негативних тенденцій у розвитку галузі тваринництва належить 
концептуально визначити основні засади державно-регуляторних відносин у цій сфері, 
запровадити новий інструментарій впливу та визначити оцінні критерії їх ефективності [2, 
с. 46].  

 
Рис. 1. Контекстна модель механізму державного регулювання галузі тваринництва 

 
Поняття «механізм державного регулювання розвитку аграрного сектора 

економіки» за твердженням Гайдуцького П. І. доцільно розглядати як сукупність видів та 
способів дій суб’єкта регулювання, який ґрунтуються на базових принципах та реалізації 
функцій (визначення мети, завдань та моделі розвитку; формування правил “гри“; 
координування інтересів; стимулювання економічних процесів; моніторинг та аналіз 
розвитку; контроль), забезпечуючи за допомогою певних форм, методів і засобів 
ефективне функціонування системи державного регулювання для досягнення визначеної 
мети та розв’язання протиріч [1]. 

Для більш повнішого висвітлення концептуальних засад державного регулювання 
доцільно побудувати контекстну модель (рис. 1). Контекстна діаграма в поєднанні з 
переліком системних вимог прагне відповісти на запитання «Що робить система?».  

Контекстна діаграма передбачає наявність таких складових: 
робота – функція, яка досліджується. Ми досліджуємо механізм державного 

регулювання галузі тваринництва України; 
вхід – матеріал або інформація, які використовуються або перетворюються 

роботою для одержання результату (виходу). В нашому випадку це показники діяльності 
галузі тваринництва, а саме якісні показники (прибутковість, продуктивність, 
фондооснащеність тощо) та кількісні показники (поголів’я, валове виробництва, тощо); 

управління – правила, стратегії, процедури або стандарти, якими регулюється 
робота. При державному регулюванні керуються нормативно-правовими документами, що 
включають акти, постанови, закони, накази; 

механізм – ресурси, які виконують роботу: державні органи (КМУ, ВР, 
Міністерство аграрної політики та продовольства України) та місцеві органи 
самоврядування (Міська рада, Обласне управління сільського господарства); 

вихід – матеріал або інформація, що виробляються роботою. Результатом 
державного регулювання галузі тваринництва в Україні мають стати ефективні державні 
програми розвитку галузі, забезпечення продовольчої безпеки країни, створення умов для 
виробництва високоякісної та конкурентоспроможної продукції тваринництва з 
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обов’язковою умовою дотримання політики протекціонізму - захисту потенційно 
конкурентоспроможної продукції тваринництва вітчизняного виробництва. 

Рис. 2 Декомпозиція контекстної моделі механізму  
державного регулювання галузі тваринництва 

Джерело: власні дослідження. 

У процесі декомпозиції ми функціональний блок в контекстній діаграмі піддали 
деталізації, при цьому не втративши цілісності моделі (рис. 2). 

Висновок. Отже, за допомогою інструментарію програми BPwin 4.1 нами створена 
IDEF0 модель, яка передбачає наявність чітко сформульованої мети єдиного суб'єкта 
моделювання. А саме, кінцевою ціллю державного регулювання галузі тваринництва має 
буди забезпечення продовольчої безпеки та створення умов для виробництва 
конкурентоспроможної продукції тваринництва. 
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