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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ-ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

льного виробництва всіх видів продукції, але й економічної (ціновоі) рівноваги між товаровиробниками, 
переробним комплексом і торгівельними організаціями. Цінове регулювання в умовах ринкового середо
вища -це важлива функція держави. 

В інтересах зниження роздрібних цін на продовольчі товари необхідно розширити мережу фірменних 
магазинів як аграрних товаровиробників, так і переробного комплексу країни. Це потребує додаткових за
трат на розширення виробничих площу для сховищ, торгівельних приміщень та сучасного холодильного 
господарства, але ці затрати окупляться за короткі терміни. 

Висновки. Запровадження регульованих цін, що враховують не лише собівартість продукції, але й час
тину прибутку, є одним із головних напрямів піднесення економіки сільського господарства. 

Заслуговує практичного вирішення проблема оптимізації цін на матеріально - технічні ресурси (міне
ральні добрива, нафтопродукти, окремі види технічнИх засобів), що споживаються в аграрному виробницт
ві. Як кінцевий наслідок аграрної політики повинен бути паритет цінових пропорцій між містом і селом. 

Необхідно також здійснити докорінне посилення мотивації праці в аграрному секторі. На етапі запро
вадження регульованих цін забезпечити підвищення номінальної заробітної плати аграрних працівників. 

Економічний механізм регулювання в сільському господарстві забезпечить на перспективу динаміку 
зростання основних об'ємних та економічних показників: валової і товарної продукції, маси прибутку та 
рентабельності аграрного виробництва . 
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Бондаренко С.М., Федоренко П.Є. 
ОСНОВНІ ІДЕЇ КОНЦЕПЦІЇ «ШІСТЬ СИГМ» ТА ЇХ ВПЛИВ НА 
ЗАДОВОЛЕНІСТЬ СПОЖИВА ЧА ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 
ВИРОБНИКА 

Глобалізація та зростаюча міжнародна конкуренція радикально змінили підходи до ведення бізнесу в 

індустріально розвинених країнах світу. Конкурентне середовище спонукає виробників боротись за покуп
ців і шукати шляхи задоволення їх потреб і очікувань та прагнути досягнення їх лояльності. Тому виробни
ки використовують нові управлінські технології в бізнесі з метою підвищення якості, конкурентоспромож

ності продукції та більш повного задоволення вимог споживача. Серед таких управлінських технологій в 
останні роки все більшого поширення набуває конценція «шість сиrм». 

Постановка завдання 
Концепція «шість сигм» є однією із найбільш потужних та ефективних управлінських технологій під

вищення якості та конкурентоспроможності продукції, яка дає змогу досягати в бізнесі високих результатів. 
Концепція «шість СИГМ)) досліджується в працях зарубіжних та вітчизняних авторів : Хаммера м" Чампи 
Дж., П. Панде, Л. Холла, Н. Єрла, Є. М. Векслера, В. Б. Захожай, О. І. Момота, Н. А. Янковського та ін. 

Результати та іх обговорення 
Шість сигм - це підхід до удосконалення бізнесу, мета якого знайти і усунути причини помилок або 

дефектів у бізнес-процесах. шляхом зосередження на тих вихідних параметрах, які виявляються критично 
важливими для споживача [З с. 254]. 

Концепція «шість сигм» - це філософія досконалості в бізнесі, де акцент зроблено на задоволення ви
мог споживача і на постійне удосконалення процесів, а також готовність приймати рішення на основі фак
тичних статистичних даних. 



Проблемь1 материальной культурь1 - ЗКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 45 

Буква грецького алфавіту «сигма>> в статистиці означає середнє квадратичне (стандартне) відхилення 
індивідуальних значень ознаки в сукупності від деякого середнього значення. Середнє квадратичне відхи
лення - це корінь квадратний із дисперсії. 

Сутність концепції «шість сигм» полягає у зниженні варіабельності процесів і стабілізації характерис
тик продукції. Показник допуску на деяку важливу характеристику продукції повинен мати природний роз
кид у процесі виробництва продукції в таких стійких межах, щоб він укладався в погоджені межі допуску 

12 разів, що і складає « ± бб ». 
Основну ідею цього підходу влучно сформулювала компанія General Electric: «Наші споживачі чутливі 

до розкиду, а не до середнього значення» [І с. 233]. Дійсно, споживача більше цікавлять не середні статис
тичні дані, а якість конкретного товару, який він придбав. 

Особливостями концепції «шість сигм» є: широке застосування статистичних методів, спрямованість на 
задоволення потреб споживача, використання інженерних методів для досягнення відчутних результатів, 
орієнтація на кінцевий фінансовий результат. 

На сьогоднішній день більшість компаній працюють на рівні якості, яке відповідає рівню трьох
чотирьох сигм. Цей показник говорить про достатньо велику кількість бракованих виробів серед випуще
них, що призводить до втрати до 25 відсотків від загальних доходів фірми (табл. 1). Тому підприємцям слід 
прагнути до кращого- до рівня п'яти, а в ідеалі - до рівня шести сигм, коли допускається лише три-чотири 
бракованих на мільйон випущених виробів. 

Організації, що працюють по філософії «шість сигм», використовують два цикли - DМАІС і DMADV. 
На сьогоднішній день DMAIC використовується частіше і складається з п'яти кроків: визначення (define), 
вимірювання (measure), аналізу (analyze) вдосконалення (improve), контролю (control). 

Таблиця 1. Взаємозалежність числа сигм, рівня якості та конкурентоспроможності 
Число 'сигм Кількість дефектів на мільйон мож- Втрати від неналежної Рівень конкуренто-

6 
5 
4 
3 
2 
l 

ливостей якості у % від обсягу про- спроможності 
дажів 

3,4 <10 Найвищий 
233 10-15 Високий 

6210 15-20 Середній 
66807 20-30 Поганий 

308537 30-40 Незадовільний 
690000 >35 Банкрутство 

Уперше підхід «шість сигм» впроваджено в компанії Motorola, далі її на Заході підтримали такі фірми 
як General Electric, Johnson end Johnson, A1nerican Express. В Росії дана концепція реалізована на «КрАЗ», 
«Ростар», «Иструм-Рзнд», «АВИСМА», «ВСМПО», «Рь1бинские моторьш (НПО «Сатурн») та ін. В Україні 
лідером та першопрохідцем є ОАО «Концерн «Стирол» [7 с. 244]. 

Кваліфікація і залученість співробітників в проект «шість сигм» відображена в кольорах віртуальних 
поясів: чорних, зелених, жовтих. Лідери команд називаються «чорними поясами» і на міжнародному ринку 
в них велика репутація. До їх думки прислуховуються керівники компаній. Але для цього повноцінний «по
яс» повинен пройти дуже серьозну багаторівневу теоретичну та практичну підготовку. 

Висновки 
Отже, якість шести сигм стає частиною корпоративної культури компаній всього світу. Поки на ринку є 

споживач, буде і продавець, який прагне до задоволення вимог споживача самим ефективним способом. 
Статистичні методи будуть ефективного допомагати продавцю в цьому. І тому концепція «шість сигм» веде 
до кращого задоволення потреб споживача та конкурентоспроможності і процвітання виробника. 
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