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ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛІ РЕАКЦІЇ РИНКУ БІОПАЛИВА НА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ 
СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ї ї  ЗАСТОСУВАННЯ

Розвиток ринку біопалива залежить від ключових змінних, що прямо чи опосередковано 
пов'язані з ланцюгами створення вартості та стандартами якості в цих ланцюгах. 
Наведений перелік стандартів якості для біопалива показує, що у  національному та 
міжнародному масштабах розробляються або вже розроблені численні стандарти та 
ініціативи щодо стандартизації. В даній роботі досліджено функцію розвитку стандартів 
якості в контексті розгляду найважливіших аспектів, пов'язаних з їх використанням. Дані 
умови визначають необхідність сільськогосподарських підприємств у  розробці політики 
маркетингу взаємодії при виробництві біопалива, що може грунтуватись на засадах 
інноваційно-дифузійної теорії. На основі подібності дифузії інновацій до розвитку форм 
стандартів якості запропонована відповідна гіпотетична стандартна модель реакції ринку 
біопалива на рівень розвитку стандартів якості. В межах запропонованої моделі визначено 
ряд етапів що до реакції ринку на рівень розвитку стандартів якості в часі. Крім того 
запропоновано класифікацію стандартів забезпечення якості на основі концепцій загальної, 
вертикальної стандартизації та стандартизації угод. На основі запропонованої моделі 
дифузії стандартів забезпечення якості пропонується здійснити дослідження 
маркетингової політики взаємодії сільськогосподарських підприємств з виробництва 
біопалива.

Ключові слова: ринок, біопаливо, стандарт, якість, модель.
ТНе сіеуеіортепі о /  і Не іпсіизігіаі есопоту Паз Іей (о ап іпсгеазе іп епег§у изе. ТИе 

ігапзіїіоп /гот а /оззії есопоту Іо а ЬіоІо§ісаІІу Ьазесі есопоту із ргорозед аз а зоїиііоп (о а 
зизіаіпаЬІе зосіеіу. Аі іИе зате (іте, зіапсіагсіігаїіоп о /  Ьіо/иеіз сап сопігіЬиІе іо іИе %гомпк о /  

34 Регіональна бізнес-економіка та управління, 2019, № 2 (62)



Форми організації бізнесу, менеджменту і виробництва
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток промислової економіки 

призвів до збільшення енерговикористання [6]. Протягом минулого століття велике 
споживання викопних ресурсів негативно вплинуло на довкілля, суспільство та економіку. 
Очікуване зростання майбутнього світового попиту на енергію, ймовірно, посилить такі 
негативні наслідки [9]. Перехід від викопної економіки до економіки, що базується на 
біологічній основі, пропонується як рішення до стійкого суспільства [5]. Очікується, що 
споживання біопалива стане важливою опорою в такому суспільстві. При цьому, 
стандартизація біопалива може сприяти зростанню світової торгівлі. Стандарти необхідні для 
товарознавчого визначення продукції та розвитку ринків на інституційній основі. Розвиток 
системи стандартів може бути представлений моделлю, що пояснює зв’язок між розвитком 
ринку та процесом створення стандартів для визначення методів та способів взаємодії 
сільськогосподарських підприємств-виробників біопалива.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Стандарти з біопалива можуть вважатись 
важливою передумовою розвитку відповідних ринків, про ідеться в [11]. Важливість 
стандартів з біопалива розглядаються групами дослідників та організаціями [2, 11]. В [4] 
вказується, що у національному та міжнародному масштабах розробляються або вже 
розроблені численні стандарти та ініціативи щодо стандартизації.

Стандартизація визнається чинником глобалізації? про що ідеться у [9] та 
інституціоналізації, про що ідеться у [10].
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Важливість технологічних змін, заснованих на розширенні стандартизації, є рушійним 
фактором динаміки попиту та пропозиції [12]. У зв’язку із цим, у [5] ідеться про необхідність 
розширення взаємодії виробників та розробки відповідних моделей.

Формулювання мети статті. Метою даної роботи є визначення моделі реакції ринку 
біопалива на рівень розвитку стандартів якості та перспектив її застосування при 
дослідженні маркетингової політики взаємодії сільськогосподарських підприємств з 
виробництва біопалива.

Виклад основного матеріалу дослідження. Виробництво біопалива в світі зросло на 
7% у 2018 році, і очікується 3% річного приросту виробництва протягом наступних п’яти 
років (рис. 1). Дана статистика не відповідає стабільному 10-відсотковому приросту випуску 
продукції на рік, необхідному для забезпечення відповідності стратегічному плану розвитку 
світового ринку біопалива до 2030 року. Для зниження витрат, збільшення розширеного 
споживання біопалива та забезпечення виконання стратегії необхідною є посильна підтримка 
маркетингової політики та інновацій.

300
мт

ііііііІІІІІ
Істооичний оозвиток 

Прогноз

іо%о

Щ Сценарій сталого розвитку

Рис. 1. Світове виробництво біопалива 2010-24 та прогноз споживання 
біопалива у 2025 та 2030 роках.

Джерело: [8].
Стандарти розглядаються як незалежні рішення або найкращі практики, виражаючи 

спільний інтерес дотримання зобов’язань та задоволення очікувань при значному поширенні 
продукції [7]. Концепція стандартизації має схожі риси до моделювання та покращує обмін 
інформацією в бізнес-процесах [1]. На практиці, стандарти містять технічні умови або інші 
визначені критерії та проявляються у протоколах, приписах та правилах у документах, що 
відкриті для загального доступу [13]. Можна сказати, що стандарти мають концептуальну 
схожість з товарознавчою характеристикою продукту чи корисною моделлю з його 
виробництва [3].

Історичне використання етанолу, рослинних олій та деревної стружки в багатьох 
галузях промисловості призвело до широкого розвитку стандартів. Підвищений інтерес до 
використання цих продуктів як біопалива створив новий погляд на їх якість. Протягом 
останніх десятиліть було розроблено значну кількість стандартів якості для різних видів 
біопалива (табл. 1).
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Таблиця 1
Перелік стандартів якості для біопалив

Біопаливо Регіон Стандарт
Рідкі біопалива -  Біодизель Європа ЕN 14214
Континентальні стандарти ЕN 590

Аргентина Кезоіиііоп 1283/2006
Стандарти країни Австралія РиеІ (Зиаіііу Зіашіагсіз Асі 2000

Риеі Зіапбагсі (Віобіезеї) Оеіегтіпаїіоп
Австрія 2003
Бразилія (Ж СІ 191
Канада АИР Кезоіиііоп 15/2006 / А ^  42
Індія САМ/ССЗВ-З.520
Малайзія 15 15607
Перу В5 Раїш Віобіеі ВІепсІ-ЗресіПсаііоп
США Оесгее О.5. N - 021-2007

• А8ТМ 975 
АЗТМ 06751 
АЗТМ 07467

Рідкі біопалива -  Біоетанол Європа С\УА15293
Континентальні стандарти ЕN 15376

Бразилія 0>ІС - 01/91
Стандарти країни Канада СА1Ч/СС8В 3.511-93

Данія 05 О З Р /Р І^  15492
Польща РИ-91/А-79521
Швеція 5Е1САВ зіапсіагсі
Україна ІЛсгзрігі
США А5ТМ 04806 -  09 

А5ТМ 05798-98а
Рідкі біопалива -  Рослинні олії Чеська Республіка СЗИ 65 6507
Стандарти країни Німеччина ОІИ У51605 

КК-ОиаІіШззІапсіагсі
Італія Ш І 10635
Швеція 85 155436

Газоподібні біопалива -  Біогаз ІЗО/ТС 193
Глобальні стандарти ІЗО/ТС 255 Віо§аз 

150 20675:2018
Європа ЕК 16723

Континентальні стандарти Південна Африка Оаз Асі: (ИЕЯ5А) Віоеаз
Стандарти країн Індія (ІЗ 16087:2013
Тверді біопалива -  дерев’яні Австрія ОіМОЯМ М 7135
пелети
Стандарти країни

Німеччина ОПМ 51731

Тверді біопалива -  В цілому Європа ІЗО/ТС 238
Глобальні стандарти СЕИЯС 343
Континентальні стандарти СЕИ/ТС 335, ТЗ 14961:2005
Континентальні стандарти СЕЛ/ТС 335, ТЗ 15234:2006

Джерело: розроблено автором за [4].
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Як видно з Таблиці І, у національному та міжнародному масштабах розробляються або 
вже розроблені численні стандарти та ініціативи щодо стандартизації. В сучасних умовах 
господарювання, для сільськогосподарських підприємств необхідною є розробка політики 
маркетингу взаємодії сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива, що може 
грунтуватись на засадах інноваційно-дифузійної теорії. Згідно цій теорії, дифузія інновацій 
пов’язана із розповсюдженням стандартів якості та відбувається за 5-подібною кривою. 
Схожа закономірність може мати місце в процесі розробки стандартів якості та прийняття їх 
ринком. В цілому, суб’єкти ланцюгів створення вартості або наукові установи відповідають за 
початкову розробку стандартів на основі власних розробок та набуття певного досвіду 
виробництва конкретного продукту. Ці неофіційні технічні стандарти якості часто 
формуються на місцевому рівні у стихійному процесі. Неформальні технічні стандарти якості 
часто досягають рівня формальних технічних стандартів якості, розроблених інститутами 
стандартизації для забезпечення широкомасштабної гармонізації [14].

На основі подібності дифузії інновацій до розвитку форм стандартів якості в нами 
запропонована розроблена відповідна гїпотетична стандартна модель. У цій стандартній 
дифузійній моделі передбачається потенційна кореляція між стандартизацією та торгівлею 
(рис. 1).

Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4 Етап 5

--------Торгівля на б а з і -------- Торгівля на базі формальних
неформальних стандартів стандартів якості

Рис. 1. Модель реакції ринку на рівень розвитку стандартів якості
Джерело: розроблено автором.
В межах запропонованої моделі визначено ряд етапів що до реакції ринку на рівень 

розвитку стандартів якості в часі (табл. 2).
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Таблиця 2
Етапи моделі реакції ринку на рівень розвитку стандартів якості

Етап Характеристика етапу
1 2
1 Розробка початкового продукту та створення первинних ланцюгів 

створення вартості
2 Виникнення та розвиток дрібної торгівлі
3 Спонтанне розроблення стандартів суб’єктами ринку (неформальні 

стандарти якості)
4 Розвиток стандартів інституціями із стандартизації (формальні технічні 

стандарти якості)
5 Торгівля обумовлена впровадженням формальних технічних стандартів 

якості переважає торгівлю на основі неформальних технічних стандартів 
якості

Джерело: розроблено авторам.
Крім того, для опису моделі реакції ринку на рівень розвитку стандартів забезпечення 

якості, запропоновано класифікацію стандартів забезпечення якості на основі концепцій 
загальної, вертикальної стандартизації та стандартизації угод (табл. 3).

Таблиця З
Класифікація стандартів забезпечення якості, що використовуються для розробки 

моделі маркетингу взаємодії сільськогосподарських підприємств з виробництва
біопалива

Клас стандарту Характеристика
Загальні стандарти

Якість повітря, води Визначення потоків відходів
та грунту Вимірювання обсягів відходів
Стандарти стійкості Вимірювання прямих та непрямих впливів на екологію та соціо-

економічне середовище, включно:
біорізноманітгя;
пряме / не пряме використання землі;
добробут населення;
якість повітря, води та грунту.

Стандарти безпеки Безпека поводження з продуктом
Системи моніторингу управління та безпеки, включно:
змішування;
зберігання;
транспорт;
розподіл.

Вертикальні стандарти
Стандарти якості Визначення властивостей продукту, включно: 

хімічні властивості; 
фізичні властивості; 
біологічні параметри.
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Продовження табл 3.
Стандарти 
випробування якості

Визначення складу з використанням спеціального обладнання 
Визначення методів відбору зразків 
Визначення похідних продуктів

Стандарти обладнання Технічні специфікації обладнання, що використовується в ланцюгах 
створення вартості, включно: виробництво; транспортування; 
зберігання; споживання.

Стандарти логістики Збір сировини для виробництва продукції
Транспортування, завантаження/розвантаження та зберігання 
продукції
Утилізація відходів

Стандарти з укладання угод
Стандарти щодо 
забезпечення умов 
контрактів

Специфікації щодо структури угоди
Специфікації щодо змісту угод / стандартних положень

Джерело: розроблено автором.
На ринках, що розвиваються, певні типи стандартів можуть мати різну важливість для 

певного етапу розвитку рику і організації маркетингової взаємодії його суб’єктів.
Висновки. На засадах інноваційно-дифузійної теорії, під час виявлення взаємозв'язків 

між стандартизацією та розвитком ринку біопалива була запропонована гіпотетична 
стандартна модель дифузії. Ця модель базувалася на подібності між процесами 
стандартизації та дифузії інновацій. Зібрані в даному дослідженні дані не відкидають цю 
гіпотетичну модель, натомість дозволяють запропонувати класифікацію стандартів 
забезпечення якості на основі концепцій загальної, вертикальної стандартизації та 
стандартизації угод.

На основі запропонованої моделі дифузії стандартів забезпечення якості слід здійснити 
дослідження маркетингової політики сільськогосподарських підприємств з виробництва 
біопалива. В результаті проведення даного дослідження може бути розроблено 
методологічний підхід організації системи внутрішнього маркетингу і маркетингу взаємодії 
сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 
СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Дана стаття має на меті дослідження організаційної структури управління 
підприємства. В ній розглянуто сутність поняття і принципи побудови організаційної 
структури управління підприємства; досліджено організацію управління та типи 
організаційних структур; прослідковано етапи і методи проектування організаційних 
структур. Обгрунтовано їх адаптацію та використання в сучасних умовах. Узагальнено 
наявні типи організаційних структур управління підприємствами. Зазначено, що залежно 
від характеру зав ’язків між окремими підрозділами підприємства розрізняють різні типи 
організаційних структур управління. Здійснено типізацію організаційних структур 
управління підприємством за ступенем їх структурної складності та функціональної 
керованості.

Ключові слова: підприємство, управління, управління підприємством, організаційна 
структура підприємства, структура управпіння, типи організаційних структур управління.
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