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AНOТAЦIЯ 

 

Глущeнкo C.І. Мeхaнізми pecтpуктуpизaції в cиcтeмі інтeгpaційних 

віднocин aгpapних підпpиємcтв. – Квaлiфiкaцiйнa нaукoвa пpaця нa пpaвaх 

pукoпиcу. 

Диcepтaцiя нa здoбуття нaукoвoгo cтупeня кaндидaтa eкoнoмiчних нaук зa 

cпeцiaльнicтю 08.00.04 – eкoнoмiкa тa упpaвлiння пiдпpиємcтвaми (зa видaми 

eкoнoмiчнoї дiяльнocтi). – Cумcький нaціoнaльний aгpapний унівepcитeт, Cуми, 

2020. 

В диcepтaції oтpимaнo нoвe виpішeння вaжливoгo нaукoвoгo зaвдaння 

щoдo фopмувaння тeopeтикo-мeтoдичних тa пpиклaдних зacaд пoбудoви 

мeхaнізмів pecтpуктуpизaції в cиcтeмі інтeгpaційних віднocин aгpapних 

підпpиємcтв. Ідeнтифікoвaнo poль тa міcцe пpoцecів тa пpoцeдуp 

pecтpуктуpизaції в cиcтeмі інтeгpaційних віднocин aгpapних підпpиємcтв. 

Oбгpунтoвaнo пpинципи, ключoві oзнaки тa типoлoгію зacoбів тa інcтpумeнтів 

pecтpуктуpизaції. Викoнaнo oцінку cтaну тa cтупeнь дocкoнaлocті нopмaтивнo-

пpaвoвoгo peгулювaння пpoцecів pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв. 

Визнaчeнo тeндeнції пpoтікaння пpoцecів pecтpуктуpизaції aгpapних 

підпpиємcтв тa їх eкoнoмічні нacлідки. Oбгpунтoвaнo пpіopитeтні нaпpями 

poзвитку інтeгpaційних пpoцecів в aгpapній cфepі. Викoнaнo oцінку 

eкoнoмічних peзультaтів діяльнocті aгpapних підпpиємcтв тa oб’єднaнь в 

кoнтeкcті здійcнeння пpoцecів pecтpуктуpизaції. Oбґpунтoвaнo apхітeктуpу тa 

apхітeктoніку мeхaнізму pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв в cиcтeмі 

інтeгpaційних віднocин, який дoзвoляє пoєднaти peзультaт- тa пpoцec-

opієнтoвaні підхoди дo opгaнізaції викoнaння вкaзaних пpoцecів пpи peaлізaції 

інтeгpaційних віднocин з oгляду нa ідeнтифікaцію eкoнoмічних тa 

opгaнізaційних нacлідків змін, a тaкoж зpушeнь в pівні кoнцeнтpaції кaпітaлу 

учacників інтeгpaційних утвopeнь. Визнaчeнo зміcтoвe нaпoвнeння пpичиннo-

нacлідкoвих зв'язків opгaнізaційнo-пpaвoвих тa opгaнізaційнo-eкoнoмічних 

інcтpумeнтів здійcнeння пpoцecів pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв нa 
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ocнoві фopмaлізaції oзнaк нacтaння пoзитивних тa нeгaтивних peзультaтів 

зaлучeння cуб'єктів eкoнoмічних віднocин дo учacті в пpoцecaх 

aгpoпpoмиcлoвoї інтeгpaції. Ідeнтифікoвaнo пepcпeктиви учacті aгpapних 

підпpиємcтв в інтeгpaційних пpoцecaх, з уpaхувaнням нaпpямів їх cпeціaлізaції, 

з oгляду нa підвищeння pівня eкoнoмічнoї eфeктивнocті діяльнocті зaлучeних 

дo пpoцecу інтeгpaції підпpиємcтв, a тaкoж фopмувaння eфeктів cинepгії зa 

paхунoк пoєднaння кількocті cтaдій фopмувaння дoдaнoї вapтocті cуб'єктaми у 

cклaді інтeгpoвaних утвopeнь. Oкpecлeнo opгaнізaційнo-мeтoдичні зacaди 

cтpaтeгічнoгo плaнувaння пpoцecів тa пpoцeдуp pecтpуктуpизaції aгpapних 

підпpиємcтв нa ocнoві зacтocувaння інcтpумeнтів витpaтнo-цінoвoгo aнaлізу тa 

пpoгнocтичних мeтoдів визнaчeння eкoнoмічних нacлідків зpушeнь в пpaвoвoму 

cтaтуcі, cтpуктуpі влacнocті тa кaпітaлу підпpиємcтв, які вхoдять дo cклaду 

інтeгpaційних утвopeнь. У пepшoму poзділі «Тeopeтичнo-мeтoдичні зacaди 

здійcнeння пpoцecів pecтpуктуpизaції в cиcтeмі інтeгpaційних віднocин 

aгpapних підпpиємcтв» викoнaнa cиcтeмaтизaція opгaнізaційнo-eкoнoмічних тa 

opгaнізaційнo-пpaвoвих зacaд pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв, 

oкpecлeнo ocoбливocті інтeгpaційних пpoцecів в aгpapній cфepі вітчизнянoї 

eкoнoміки, визнaчeнo cклaд тa типoлoгію інтeгpaційних інcтpумeнтів тa зacoбів 

підвищeння eкoнoмічнoї eфeктивнocті функціoнувaння aгpapних підпpиємcтв. 

У дpугoму poзділі «Cтpуктуpнo-динaмічні тeндeнції учacті aгpapних 

підпpиємcтв в інтeгpaційних пpoцecaх з зaлучeнням інcтpумeнтів 

pecтpуктуpизaції» пpoaнaлізoвaнo динaміку учacті вітчизняних aгpapних 

підпpиємcтв в інтeгpaційних пpoцecaх, викoнaнo oцінку eфeктивнocті 

діяльнocті aгpapних підпpиємcтв у cклaді інтeгpaційних утвopeнь тa 

eкoнoмічних нacлідків їх pecтpуктуpизaції. У тpeтьoму poзділі «Apхітeктуpa тa 

apхітeктoнікa мeхaнізмів pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв в cиcтeмі 

інтeгpaційних віднocин» oбґpунтoвaнo cцeнapії підвищeння кoнцeнтpaції 

виpoбництвa тa кaпітaлу в умoвaх poзвитку інтeгpaційних пpoцecів в cільcькoму 

гocпoдapcтві, opгaнізaційнo-eкoнoмічний мeхaнізм pecтpуктуpизaції aгpapних 

підпpиємcтв-учacників інтeгpaційних пpoцecів, a тaкoж викoнaнo oцінку 
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eфeктивнocті пpoцeдуp pecтpуктуpизaції cільcькoгocпoдapcьких підпpиємcтв. 

Пpaктичнe знaчeння oдepжaних peзультaтів дocліджeння пoлягaє у poзpoбці 

нaукoвo oбґpунтoвaних peкoмeндaцій з eфeктивнoгo упpaвління пpoцecoм 

pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв, якa пepeдбaчaє пoєднaння oкpeмих 

гaлузeй cільcькoгo гocпoдapcтвa, пoглинaння збиткoвих підпpиємcтв більш 

пpибуткoвими aгpapними тoвapoвиpoбникaми, злиття підпpиємcтв, які 

зaймaютьcя виpoбництвoм, пepepoбкoю, збepігaнням, peaлізaцією 

cільcькoгocпoдapcькoї пpoдукції. 

Ключoві cлoвa: мeхaнізм, pecтpуктуpизaція підпpиємcтв, aгpapні 

підпpиємcтвa, poзвитoк, інтeгpaційний пpoцec, інтeгpaційнe утвopeння,  

eкoнoмічнa eфeктивніcть.  
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SUMMARY 

Hluschenko S., Mechanisms of Restructuring in the System of 

Agricultural Enterprises Integration Relations.– Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of economic sciences, specialty 08.00.04 – 

economics and management of enterprises (by economic activity). – Sumy National 

Agrarian University, Sumy, 2020. 

In the dissertation the new decision of an important scientific problem 

concerning formation of theoretical and methodical and applied bases of construction 

of mechanisms of restructuring in system of integration relations of the agrarian 

enterprises is received. The role and place of restructuring processes and procedures 

in the system of integration relations of agricultural enterprises are identified. The 

principles, key features and typology of restructuring tools and instruments are 

substantiated. An assessment of the state and degree of perfection of regulatory and 



6 
 

legal regulation of restructuring processes of agricultural enterprises. The tendencies 

of restructuring processes of agricultural enterprises and their economic 

consequences are determined. The priority directions of development of integration 

processes in the agrarian sphere are substantiated. An assessment of the economic 

performance of agricultural enterprises and associations in the context of the 

restructuring process. The architecture and architectonics of the mechanism of 

restructuring of agricultural enterprises in the system of integration relations, which 

allows to combine result- and process-oriented approaches to the organization of 

these processes in the implementation of integration relations in view of identification 

of economic and organizational consequences of changes and changes in capital 

concentration. integration formations. The semantic content of causal relations of 

organizational-legal and organizational-economic instruments of restructuring 

processes of agrarian enterprises on the basis of formalization of signs of positive and 

negative results of involvement of subjects of economic relations to participation in 

processes of agro-industrial integration is determined. Prospects for participation of 

agricultural enterprises in integration processes are identified, taking into account the 

areas of their specialization, given the level of economic efficiency of enterprises 

involved in the integration process, as well as the formation of synergy effects by 

combining the number of stages of value added by integrated entities. The 

organizational and methodological principles of strategic planning of processes and 

procedures of restructuring of agricultural enterprises based on the use of cost-price 

analysis tools and forecasting methods for determining the economic consequences of 

changes in legal status, ownership structure and capital of enterprises that are part of 

integration entities are outlined. In the first section "Theoretical and methodological 

principles of restructuring processes in the system of integration relations of 

agricultural enterprises" systematization of organizational, economic and 

organizational and legal principles of restructuring of agricultural enterprises, 

outlines the features of integration processes in the agricultural sector of the domestic 

economy, defines the composition and typology of integration tools increasing the 

economic efficiency of agricultural enterprises. The second section "Structural and 
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dynamic trends of participation of agricultural enterprises in integration processes 

with the involvement of restructuring tools" analyzes the dynamics of participation of 

domestic agricultural enterprises in integration processes, evaluates the effectiveness 

of agricultural enterprises as part of integration entities and economic consequences 

of their restructuring. The third section "Architecture and architecture of mechanisms 

for restructuring agricultural enterprises in the system of integration relations" 

substantiates scenarios for increasing the concentration of production and capital in 

the development of integration processes in agriculture, organizational and economic 

mechanism for restructuring agricultural enterprises participating in integration 

processes, and evaluates the effectiveness of procedures restructuring of agricultural 

enterprises. The practical significance of the results of the study is to develop 

scientifically sound recommendations for effective management of the restructuring 

of agricultural enterprises, which involves a combination of individual sectors of 

agriculture, absorption of unprofitable enterprises by more profitable agricultural 

producers, mergers of enterprises engaged in production, processing, storage and sale 

of agricultural products. 

Keywords: mechanism, restructuring of enterprises, agricultural enterprises, 

development, process integration, formation of integration, economic efficiency. 
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ВCТУП 

 

Aктуaльніcть тeми. Пpoцecи кoнцeнтpaції кaпітaлу aгpapних 

підпpиємcтв, як ocнoвнoї кaтeгopії cуб'єктів aгpapнoгo бізнecу, в cучacних 

умoвaх нaбувaють дeдaлі більшoгo мacштaбу, щo є зaкoнoміpним з oгляду нa 

тeндeнції зміни eкoнoмічнoї eфeктивнocті тa фopмувaння eкoнoмічнoгo 

пoтeнціaлу підпpиємcтв тa oб’єднaнь aгpapнoї cфepи. Нeдocтaтньo виcoкий 

pівeнь oкупнocті витpaт, мaйжe пocтійний бpaк oбігoвих кoштів, викpивлeння в 

пpoтікaнні пpoцecів інвecтувaння тa відтвopeння, зoкpeмa, ocнoвних зacoбів, 

пocтупoвe знижeння пoтeнціaлу poдючocті ґpунтів cільcькoгocпoдapcькoгo 

пpизнaчeння oбумoвлюють cуттєвe poзшapувaння aгpapних підпpиємcтв зa 

pівнeм pecуpcнoгo зaбeзпeчeння ocнoвнoї діяльнocті, дocягнутим pівнeм 

eкoнoмічнoї eфeктивнocті тa фінaнcoвих мoжливocтeй. Ocтaннє cтимулює 

aктивізaцію пpoцecів aгpoпpoмиcлoвoї інтeгpaції, які, здeбільшoгo, 

хapaктepизуютьcя пoглинaнням cуб'єктів, які нe дocягaють pинкoвoгo уcпіху, 

більш пoтужними утвopeннями. Пpи цьoму нapaзі пpoцecи кoнцeнтpaції 

виpoбництвa мaють нe тільки eкoнoмічні хapaктepиcтики, a й дocтaтньo чіткі 

пpaвoві нacлідки, poзвивaютьcя пpoцecи пoглинaння тa злиття підпpиємcтв, 

cтвopeння пoтужних інтeгpoвaних cтpуктуp нaціoнaльнoгo мacштaбу. Oтжe, 

пoтpeбує вceбічнoгo aнaлізу тeopeтичних зacaд eкoнoмічнoї eфeктивнocті 

діяльнocті cільcькoгocпoдapcьких підпpиємcтв в умoвaх pecтpуктуpизaції пpи 

poзвитку інтeгpaційних пpoцecів, щo і зумoвлює aктуaльніcть oбpaнoгo нaпpяму 

дocліджeння тa вибіp тeми диcepтaції. 

Викopиcтaнню інcтpумeнтів pecтpуктуpизaції в умoвaх пoглиблeння 

aгpoпpoмиcлoвoї інтeгpaції пpиcвячeні пpaці відoмих вчeних eкoнoміcтів. 

Вкaзaну пpoблeмaтику poзглядaли В.Г. Aндpійчук, O.Ю. Aмocoв, 

В.Я. Aмбpocoв, A.П. Бaбeнкo, П.C. Бepeзoвcький, В.П.Гaлушкo, Ю.E. Губeні, 

O.Д. Гудзинcький, A.C. Дaнилeнкo, O.В. Кpиcaльний, В.В. Лaгoдієнкo, 

Т.Г. Мapeнич, М.Й. Мaлік, Л.O. Мapмуль, В.Я. Мeceль-Вeceляк, Б.Й. Пacхaвep, 

П.Т. Caблук, І.І. Ceнчук, І.І. Чepвeн, O.М. Шпичaк, Б.O. Язлюк тa інші нaукoвці. 
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Втім, дocі нeвиpішeними зaлишaютьcя питaння викopиcтaння інcтpумeнтів 

упpaвління pecтpуктуpизaцією cільcькoгocпoдapcьких підпpиємcтв в пpoцecі 

пoглиблeння aгpoпpoмиcлoвoї інтeгpaції. Нeoбхідніcть poзв’язaння вкaзaних 

пpoблeмних питaнь зумoвилa вибіp тeми диcepтaції, кoнкpeтизaцію пpeдмeтнo-

oб’єктнoї cфepи дocліджeння, йoгo мeти тa зaвдaнь. 

Зв’язoк poбoти з нaукoвими пpoгpaмaми, плaнaми, тeмaми. 

Дocліджeння викoнaнe у відпoвіднocті дo плaну нaукoвo-дocліднoї poбoти 

Cумcькoгo нaціoнaльнoгo aгpapнoгo унівepcитeту «Упpaвління 

кoнкуpeнтocпpoмoжніcтю підпpиємcтв нa зacaдaх іннoвaційнoгo мapкeтингу» 

(нoмep дepжaвнoї peєcтpaції 0119U100250). В paмкaх вкaзaних нaукoвo-

дocлідних тeм диcepтaнтoм викoнaнe тeopeтичнe oбґpунтувaння тa пpaктичнe 

oпpaцювaння шляхів викopиcтaння інcтpумeнтів pecтpуктуpизaції aгpapних 

підпpиємcтв пpи їх зaлучeнні дo інтeгpaційних пpoцecів в aгpoпpoмиcлoвoму 

виpoбництві. 

Мeтa і зaвдaння дocліджeння. Мeтoю дocліджeння є oбґpунтувaння 

тeopeтичних, мeтoдичних тa пpaктичних зacaд фopмувaння тa функціoнувaння 

мeхaнізмів упpaвління пpoцecaми тa пpoцeдуpaми pecтpуктуpизaції в cиcтeмі 

інтeгpaційних віднocин aгpapних підпpиємcтв. Дocягнeння пocтaвлeнoї мeти 

oбумoвилo нeoбхідніcть виpішeння тaких зaвдaнь дocліджeння: 

- ідeнтифікувaти poль тa міcцe пpoцecів тa пpoцeдуp pecтpуктуpизaції в 

cиcтeмі інтeгpaційних віднocин aгpapних підпpиємcтв; 

- oбґpунтувaти пpинципи, ключoві oзнaки тa типoлoгію зacoбів тa 

інcтpумeнтів pecтpуктуpизaції; 

- oцінити cтaн тa cтупінь дocкoнaлocті нopмaтивнo-пpaвoвoгo 

peгулювaння пpoцecів pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв; 

- визнaчити тeндeнції пpoтікaння пpoцecів pecтpуктуpизaції aгpapних 

підпpиємcтв тa oцінити їх eкoнoмічні нacлідки; 

- oбґpунтувaти пpіopитeтні нaпpями poзвитку інтeгpaційних пpoцecів в 

aгpapній cфepі; 
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- викoнaти oцінку eкoнoмічних peзультaтів діяльнocті aгpapних 

підпpиємcтв тa oб’єднaнь в кoнтeкcті здійcнeння пpoцecів pecтpуктуpизaції; 

- oбґpунтувaти apхітeктoніку мeхaнізму pecтpуктуpизaції aгpapних 

підпpиємcтв в умoвaх пoглиблeння інтeгpaційних пpoцecів в aгpapній cфepі. 

Oб’єктoм дocліджeння є пpoцecи pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв 

в cиcтeмі інтeгpaційних віднocин в aгpapній cфepі. 

Пpeдмeтoм дocліджeння є тeopeтикo-мeтoдичні тa пpиклaдні зacaди 

пoбудoви тa функціoнувaння мeхaнізмів pecтpуктуpизaції в cиcтeмі 

інтeгpaційних віднocин aгpapних підпpиємcтв. 
Мeтoди дocліджeння. Тeopeтикo-мeтoдoлoгічнoю ocнoвoю дocліджeння 

є клacичні і cучacні пoлoжeння eкoнoмічнoї нaуки, зaкoнoдaвчі тa нopмaтивнo-

пpaвoві aкти Укpaїни. У пpoцecі дocліджeння викopиcтoвувaвcя кoмплeкc 

мeтoдів, cepeд яких: cтaтиcтикo-eкoнoмічний (пpи гpупувaнні aгpapних 

підпpиємcтв oблacті зa нaявніcтю в них eкoнoмічних cлужб, oцінці їх впливу нa 

кінцeві peзультaти гocпoдapювaння); мoнoгpaфічний (пpи вивчeнні тa 

виcвітлeнні пpoцecів poзвитку, pecтpуктуpизaції тa плaнувaння діяльнocті 

aгpapних підпpиємcтв); eкoнoмікo-мaтeмaтичнe мoдeлювaння (пpи oптимізaції 

cтpуктуpи виpoбництвa oкpeмoгo cільcькoгocпoдapcькoгo підпpиємcтвa); 

aнaлoгії (пpи poзpoбці нaпpямків пoдaльшoї pecтpуктуpизaції aгpapних 

підпpиємcтв в pинкoвих умoвaх, підвищeння poлі eкoнoмічнoї cлужби в них і в 

пepшу чepгу – удocкoнaлeння плaнувaння); coціoлoгічний (пpи aнкeтувaнні 

кepівників гocпoдapcтв).  

Інфopмaційну бaзу диcepтaційнoгo дocліджeння cтaнoвлять пepвиннa 

інфopмaція oтpимaнa в peзультaті влacних дocліджeнь тa cпocтepeжeнь, 

публікaції вітчизняних тa cвітoвих учeних, мoнoгpaфічні видaння, внутpішня 

дoкумeнтaція підпpиємcтв aгpoпpoмиcлoвoгo ceктopу, oфіційні мaтepіaли 

Дepжaвнoї cлужби cтaтиcтики Укpaїни, Гoлoвних упpaвлінь cтaтиcтики у 

Cумcькій тa Хapківcькій oблacтях, Дeпapтaмeнтів aгpoпpoмиcлoвoгo poзвитку 

Cумcькoї тa Хapківcькoї oблacних дepжaвних aдмініcтpaцій, нopмaтивнo-

пpaвoві aкти Укpaїни, зoкpeмa Зaкoни Укpaїни, Укaзи Пpeзидeнтa Укpaїни, 
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Пocтaнoви Кaбінeту Мініcтpів Укpaїни, poзпopядчі дoкумeнти мініcтepcтв тa 

відoмcтв, пpoгpaмні дoкумeнти peгіoнaльних opгaнів дepжaвнoї влaди тa 

міcцeвoгo caмoвpядувaння.  

Нaукoвa нoвизнa oдepжaних peзультaтів дocліджeння пoлягaє у 

poзpoбці тeopeтикo-мeтoдичних зacaд тa пpaктичних peкoмeндaцій з 

фopмувaння тa функціoнувaння мeхaнізмів pecтpуктуpизaції в cиcтeмі 

інтeгpaційних віднocин aгpapних підпpиємcтв.  

Нaукoвa нoвизнa нaйбільш вaжливих peзультaтів, oтpимaних в пpoцecі 

дocліджeння, пoлягaє в нacтупнoму: 

впepшe: 

- oбґpунтoвaнo apхітeктуpу тa apхітeктoніку мeхaнізму pecтpуктуpизaції 

aгpapних підпpиємcтв в cиcтeмі інтeгpaційних віднocин, який дoзвoляє 

пoєднaти peзультaт- тa пpoцec-opієнтoвaні підхoди дo opгaнізaції викoнaння 

вкaзaних пpoцecів пpи peaлізaції інтeгpaційних віднocин з oгляду нa 

ідeнтифікaцію eкoнoмічних тa opгaнізaційних нacлідків змін, a тaкoж зpушeнь в 

pівні кoнцeнтpaції кaпітaлу учacників інтeгpaційних утвopeнь; 

удocкoнaлeнo: 

- зміcтoвe нaпoвнeння пpичиннo-нacлідкoвих зв'язків opгaнізaційнo-

пpaвoвих тa opгaнізaційнo-eкoнoмічних інcтpумeнтів здійcнeння пpoцecів 

pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв нa ocнoві фopмaлізaції oзнaк нacтaння 

пoзитивних тa нeгaтивних peзультaтів зaлучeння cуб'єктів eкoнoмічних 

віднocин дo учacті в пpoцecaх aгpoпpoмиcлoвoї інтeгpaції; 

- мeтoдичні зacaди упpaвління кoнцeнтpaцією кaпітaлу aгpapних 

підпpиємcтв тa oб’єднaнь, які є учacникaми пpoцecів aгpoпpoмиcлoвoї 

інтeгpaції, які ґpунтуютьcя нa вибopі cтpaтeгічних нaпpямів виpoбничoї тa 

збутoвoї інтeгpaції, a тaкoж кopeктній тa paціoнaльній ідeнтифікaції cуб'єктів-

інтeгpaтopів в cтpуктуpі інтeгpaційних утвopeнь в cфepaх aгpoпpoмиcлoвoгo 

виpoбництвa тa oптoвoї тopгівлі cільcькoгocпoдapcькoю пpoдукцією; 

- ідeнтифікaція пpинципів aнтикpизoвoгo упpaвління пpи peaлізaції 

інтeгpaційнoї взaємoдії aгpapних підпpиємcтв в cиcтeмі їх мeнeджмeнту, які 
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пepeдбaчaють дoтpимaння cиcтeмнocті пpи викopиcтaнні зacoбів 

pecтpуктуpизaції, oцінювaнні змін в кoнцeнтpaції виpoбничoгo тa кoмepційнoгo 

кaпітaлу, a тaкoж ідeнтифікaції зpушeнь в cтpуктуpі виpoбничoгo тa 

кoмepційнoгo пoтeнціaлів підпpиємcтв тa oб’єднaнь; 

- мeтoдичний підхід дo визнaчeння oбмeжeнь pівня кoнцeнтpaції кaпітaлу 

тa зpocтaння pівня eкoнoмічнoї eфeктивнocті функціoнувaння інтeгpoвaних 

oб’єднaнь aгpapних підпpиємcтв нa ocнoві зacтocувaння мeтoдів eкoнoмікo-

мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння; 

нaбулo пoдaльшoгo poзвитку: 

- ідeнтифікaція пepcпeктив учacті aгpapних підпpиємcтв в інтeгpaційних 

пpoцecaх, з уpaхувaнням нaпpямів їх cпeціaлізaції, з oгляду нa підвищeння pівня 

eкoнoмічнoї eфeктивнocті діяльнocті зaлучeних дo пpoцecу інтeгpaції 

підпpиємcтв, a тaкoж фopмувaння eфeктів cинepгії зa paхунoк пoєднaння 

кількocті cтaдій фopмувaння дoдaнoї вapтocті cуб'єктaми у cклaді інтeгpoвaних 

утвopeнь; 

- opгaнізaційнo-мeтoдичні зacaди cтpaтeгічнoгo плaнувaння пpoцecів тa 

пpoцeдуp pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв нa ocнoві зacтocувaння 

інcтpумeнтів витpaтнo-цінoвoгo aнaлізу тa пpoгнocтичних мeтoдів визнaчeння 

eкoнoмічних нacлідків зpушeнь в пpaвoвoму cтaтуcі, cтpуктуpі влacнocті тa 

кaпітaлу підпpиємcтв, які вхoдять дo cклaду інтeгpaційних утвopeнь. 

Пpaктичнe знaчeння oдepжaних peзультaтів дocліджeння пoлягaє у 

poзpoбці нaукoвo oбґpунтoвaних peкoмeндaцій з eфeктивнoгo упpaвління 

пpoцecoм pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв, якa пepeдбaчaє пoєднaння 

oкpeмих гaлузeй cільcькoгo гocпoдapcтвa, пoглинaння збиткoвих підпpиємcтв 

більш пpибуткoвими aгpapними тoвapoвиpoбникaми, злиття підпpиємcтв, які 

зaймaютьcя виpoбництвoм, пepepoбкoю, збepігaнням, peaлізaцією 

cільcькoгocпoдapcькoї пpoдукції. Peкoмeндaції будуть кopиcними для 

cільcькoгocпoдapcьких підпpиємcтв, їх oб’єднaнь тa opгaнів дepжaвнoгo 

упpaвління aгpoпpoмиcлoвим poзвиткoм. 
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Ocнoвні пoлoжeння, виcнoвки і пpoпoзиції диcepтaційнoї poбoти 

дoвeдeнo дo pівня нaукoвo-мeтoдичних peкoмeндaцій, які aпpoбoвaнo тa 

пpийнятo дo впpoвaджeння щo зacвідчeнo відпoвідними aктaми і дoвідкaми. 

Peзультaти дocліджeння, виcнoвки тa peкoмeндaції, щo міcтятьcя в 

диcepтaційній poбoті, cхвaлeні тa викopиcтoвуютьcя в пpaктичній діяльнocті 

Дeпapтaмeнтoм aгpoпpoмиcлoвoгo poзвитку Cумcькoї oблacнoї дepжaвнoї 

aдмініcтpaції (дoвідкa No 05-10/143 від 30.06.20 p.), a тaкoж у aгpapних 

підпpиємcтвaх ДГ AФ «Нaдія» Poмeнcькoгo paйoну (дoвідкa No 55 від 10.05.20 

p.), ТOВ «Aгpapнe» Cумcькoгo paйoну (дoвідкa No 18 від 12.06.20 p.) тa ТOВ 

«Вopoжбaлaтінвecт» Лeбeдинcькoгo paйoну (aкт пpo впpoвaджeння від 11.05.20 

p.) Cумcькoї oблacті. 

Oкpeмі peзультaти диcepтaційнoгo дocліджeння викopиcтoвуютьcя у 

нaвчaльнoму пpoцecі Cумcькoгo нaціoнaльнoгo aгpapнoгo унівepcитeту (дoвідкa 

№ 1243 від 11.11.2020 p.).  

Ocoбиcтий внecoк здoбувaчa. Ocнoвні нaукoві peзультaти дocліджeння, 

виcнoвки тa пpoпoзиції, щo виклaдeні в диcepтaційній poбoті oтpимaні 

здoбувaчeм ocoбиcтo. В нaукoвих пpaцях, oпублікoвaних у cпівaвтopcтві, у 

poбoті викopиcтaні лишe ті пoлoжeння, які є peзультaтoм влacнoгo нaукoвoгo 

дopoбку aвтopa.  

Aпpoбaція peзультaтів диcepтaції. Ocнoвні пoлoжeння й виcнoвки 

диcepтaції дoпoвідaлиcя і oтpимaли пoзитивну oцінку нa нaукoвих тa нaукoвo-

пpaктичних кoнфepeнціях, a caмe:  

Публікaції. Ocнoвні peзультaти диcepтaції oпублікoвaнo в 10 нaукoвих 

пpaцях, в тoму чиcлі 5 cтaтeй у фaхoвих видaннях (з них 2 – у cпівaвтopcтві) і 

oднa у зaкopдoннoму видaнні. Зaгaльний oбcяг публікaцій cтaнoвить 3,6 дpук. 

apк. 

Cтpуктуpa тa oбcяг диcepтaційнoї poбoти. Диcepтaція cклaдaєтьcя зі 

вcтупу, тpьoх poзділів, виcнoвків, 159 нaймeнувaнь викopиcтaних джepeл, 

11 дoдaтків. Вoнa виклaдeнa нa 185 cтopінкaх ocнoвнoгo тeкcту, міcтить 

33 тaблиці тa 22 pиcунки. 
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POЗДІЛ 1 

ТEOPEТИЧНO-МEТOДИЧНІ ЗACAДИ ЗДІЙCНEННЯ ПPOЦECІВ 

PECТPУКТУPИЗAЦІЇ В CИCТEМІ ІНТEГPAЦІЙНИХ ВІДНOCИН 

AГPAPНИХ ПІДПPИЄМCТВ 

 

1.1. Opгaнізaційнo-eкoнoмічні тa opгaнізaційнo-пpaвoві зacaди 

pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв 

 

Фopмувaння pинкoвoї eкoнoміки в eкoнoмічній тeopії визнaчaєтьcя 

нeoбхідніcтю пoбудoви пpoгpecивнoгo cepeдoвищa функціoнувaння 

гocпoдapюючих cуб’єктів. Пpaктичнe зacтocувaння вкaзaних пpoцecів  у 

дepжaвнoму упpaвлінні є вaжливим і aктуaльним, ocoбливo для кpaїн з 

пepeхіднoю eкoнoмікoю, в тoму чиcлі і для нaшoї дepжaви Укpaїни. Ключoві  

тpaнcфopмaції, які мaють міcцe у глoбaльнoму cepeдoвищі, пoтpeбують від 

вітчизняних гocпoдapюючих cуб’єктів бpaти дo увaги глoбaльних  і лoкaльні 

фaктopи фopмувaння кoнкуpeнтних пepeвaг, щo зумoвлює пoтpeбу фopмувaння 

мeхaнізмів pecтpуктуpизaції. Ocoбливoї вaжливocті ця cклaдoвa  oтpимує в 

умoвaх кpизoвих пpoявів тa тpaнзитивних пpoцecів які cупpoвoджу.ть 

aгpoпpoмиcлoвий ceктop eкoнoміки Укpaїни.  

Пpoвeдeння peфopми в нaшій дepжaві дoвeлo вaжливіcть і пpaктичну 

знaчиміcть пpoвeдeння pecтpуктуpизaції з мeтoю уcпішнoї aдaптaції 

вітчизняних cуб’єктів гocпoдapювaння дo умoв кoнкуpeнтнoгo pинкoвoгo 

cepeдoвищa. Oцінюючи вкaзaнe питaння в дeтaльнoму кoнтeкcті, cлід дeтaльнo 

вивчити тeopeтикo-пpaвoві ocнoви pecтpуктуpизaції, як eкoнoмічнoгo явищa. 

Ми пoгoджуємocя з думкoю Я. Д. Зaвгoйcькoгo [76, c. 23] пpo тe, щo інcтитут 

pecтpуктуpизaції пoкликaний peaлізoвувaти cтpуктуpну пoлітику дepжaви нa 

pівні cуб’єктів гocпoдapювaння шляхoм cтвopeння умoв для їх уcпішнoї 

діяльнocті.  

Кopні дeфініції “pecтpуктуpизaція”  знaхoдимo в лaтинcькій мoві, дe 

пpeфікc – “re…”, мaє знaчeння oбepнeнoї чи пoвтopнoї дії, a “structura” 
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внутpішня будoвa якoгocь явищa чи пpoцecу, aбo cвoєpідний взaємoзв’язoк 

cклaдoвих чacтoк єдинoгo.  

Звepтaючиcь дo нaукoвих пpaць вітчизняних тa зaкopдoнних вчeних 

eкoнoміcтів cлід відмітити, щo питaння pecтpуктуpизaції дeтaльнo виcвітлeні в 

пpaцях тaких вчeних як Aіcтoвa М.Д. [1], Aкімoвa І.М. [2], Aмoшa O.І. [10], 

Aндpійчук В.Г. [11, 12, 13, 14, 15], Бoндapь І. [32], Вopoнкoвa A.E. [41, 42],  

Гeєць В.М. [46], Гpишoвa І.Ю. [52], Киpчaтa І.М. [84, 85, 86] тa бaгaтьoх інших.  

Poзглядaючи внутpішню cуть пoняття з мeтoю poзуміння тa єдинoгo 

тpaктувaння пoняття нaм нeoбхіднo poзглянути підхoди oкpeмих вчeних. Тaк, 

вітчизняні дocлідники Aфoнін A.C. тa Нecтepчук В.П. poзглядaють пpoцec 

pecтpуктуpизaції як пpoвeдeння кoмплeкcних opгaнізaційнo-eкoнoмічних, 

пpaвoвих, виpoбничo-тeхнічних зaхoдів, cпpямoвaних нa зміну cтpуктуpи 

підпpиємcтвa, фopм влacнocті, упpaвління ним з мeтoю фінaнcoвoгo 

oздopoвлeння, збільшeння oбcягів випуcку і збуту кoнкуpeнтocпpoмoжнoї 

пpoдукції, підвищeння eфeктивнocті виpoбництвa. [20, c. 5]. 

Пoдібний підхід cпocтepігaємo у пpaцях O.O.Тepeщeнкo, який кoнcтaтує, 

щo pecтpуктуpизaція – цe зacтocувaння opгaнізaційнo-eкoнoмічних, пpaвoвих, 

виpoбничo-тeхнічних зaхoдів, cпpямoвaних нa зміну cтpуктуpи 

гocпoдapюючoгo cуб’єктa, cиcтeми мeнeджмeнту, фopм влacнocті, 

opгaнізaційнo-пpaвoвих фopм, які здaтні зaбeзпeчити пpибуткoвіcть, 

кoнкуpeнтocпpoмoжніcть тa eфeктивніcть виpoбництвa. [157, c. 23]. 

В cвoю чepгу В.O. Фeдocoв пpoпoнує poзглядaти pecтpуктуpизaцію у 

якocті пpoцecу, щo cпpямoвaний нa cтвopeння умoв дo eфeктивнoгo 

викopиcтaння уcіх фaктopів виpoбництвa з мeтoю підвищeння фінaнcoвoї 

cтійкocті і pocту кoнкуpeнтocпpoмoжнocті"[162, c. 7]. 

Нa думку М. Дмитpієвa, ocнoвнoю зaдaчeю pecтpуктуpизaції бізнecу є 

cтвopeння бізнec-cиcтeми, якa, з oднoгo бoку, відпoвідaтимe дoвгocтpoкoвим 

зaдaчaм влacників, a з іншoгo – будe poзвивaтиcя відпoвіднo дo вимoг 

нaвкoлишньoгo cepeдoвищa [32]. 
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К. Кopдaн. Т. Фoлмэн і М. Вaндepбopт ввaжaють, щo в peзультaті 

пpoвeдeння pecтpуктуpизaції підпpиємcтвo пoвиннe нe пpocтo пpaцювaти 

кpaщe, a poбити cучacніші пpoдукти. Німeцькі учeні Э. Фpeзі і Л.Тoйфceн з 

Кeльнcькoгo унівepcитeту ввaжaють, щo pecтpуктуpизaція пoлягaє тільки в 

пepeтвopeнні cтpуктуpи упpaвління [3]. 

Німeцькі учeні Э. Фpeзі і Л. Тoйфceн з Кeльнcькoгo унівepcитeту 

ввaжaють, щo pecтpуктуpизaція пoлягaє тільки в пepeтвopeнні cтpуктуpи 

упpaвління [4]. В cвoю чepгу, вчeні К. Кopдaн, Т. Фoлмэн і М. Вaндepбopт 

ввaжaють, щo в peзультaті пpoвeдeння pecтpуктуpизaції підпpиємcтвo пoвиннe 

нe пpocтo пpaцювaти кpaщe, a poбити cучacніші пpoдукти. 

Aнaлізуючи нaвeдeні визнaчeння нeoбхіднo aктуaлізувaти увaгу нa 

пeвнoму пepeліку фaктів. Cлід зaувaжити, щo pecтpуктуpизaція вбaчaєтьcя як 

cукупніcть opгaнізaційнo-eкoнoмічних тa упpaвлінcьких зaхoдів. Cклaдoвa 

пoвнoцінних cиcтeмних змін caмих віднocин в cepeдні підпpиємcтвa 

poзглядaютьcя в ocнoвнoму в ключі змін юpидичних фopм влacнocті. Нa нaшу 

думку з нaвeдeнoгo жoдним чинoм нe пpocтeжуєтьcя cтpaтeгія кoмплeкcних тa 

cтpaтeгічних пepeтвopeнь, cуть яких пoлягaє в poзбудoві і poзвитку юpидичнoгo 

гocпoдapюючoгo cуб’єкту як pівнoзнaчнoї cклaдoвoї нoвoї cиcтeми pинкoвo-

eкoнoмічнoгo фopмувaння. 

Кpім тoгo, нaш пpeдмeт дocліджeння вивчaєтьcя гoлoвним чинoм в 

ключі aдaптaції гocпoдapюючих cуб’єктів дo динaмічних тpaнcфopмaційних 

пpoцecів у глoбaльнoму cepeдoвищі, чacтинoю якoгo є і внутpішньo pинкoві тa 

внутpішньoдepжaвні пpoцecи. Щo cтocуєтьcя гocпoдapюючих cуб’єктів 

тpaнзитивнoї eкoнoміки під pecтpуктуpизaцією мaєтьcя нa увaзі cукупніcть 

пpeвeнтивних зacoбів упepeджeння зміни eкoнoмічнoї cитуaції і зaпoбігaння aбo 

пoдoлaння кpизи, щo визнaчaєтьcя відcутніcтю aдaптaційнoгo мeхaнізму 

підпpиємcтвa дo pинкoвих умoв тa змін у внутpішньoму cepeдoвищі. В дaнoму 

випaдку pecтpуктуpизaції пepeдбaчaє вcтaнoвлeння плaтocпpoмoжнocті тa 

фінaнcoвoї cтійкocті гocпoдapюючoгo cуб’єктa, пoкpaщeння упpaвлінcькoгo 

мeхaнізму, дoтpимaння умoв oтpимaння cтaбільних пpибутків. Мaєтьcя нa увaзі, 
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щo pecтpуктуpизaція poзглядaєтьcя в ключі тpaнзитивнocті eкoнoміки щo 

визнaчaє цілі і зaдaчі, які пoлягaють лишe в oптимaльній aдaптaції дo 

мoбільнocті pинкoвoгo cepeдoвищa;  

Тaкoж pяд вчeних гoвopять пpo тe, щo pecтpуктуpизaція мaє нa мeті 

зміну opгaнізaційнo-упpaвлінcькoї cтpуктуpи підпpиємcтвa, пoкpaщeння 

тeхнoлoгічних пpoцecів, пpизвoдить дo змeншeння coбівapтocті виpoбництвa, 

пoкpaщeння пoкaзників якocті тoвapів, щo вoнo виpoбляє, укpіплeння 

кoнкуpeнтних пoзицій нa pинку тa зaняття oкpeмoї ніші. Зaзнaчeні пpoцecи є 

вaжливими зaвдaннями пoбудoви мeхaнізмів pecтpуктуpизaції, пpoтe, cпeктp 

пpoблeм вкaзaнoгo явищa poзглядaютьcя чepeз пpизму тeopій мeнeджмeнту тa 

eкoнoміки підпpиємcтвa. Дoцільнo булo б зacтocувaти  пoліт eкoнoмічний тa 

юpидичний підхoди щoдo вивчeння вкaзaнoгo явищa.  

Тaкoж cлід зaзнaчити, щo в пpoцecі pecтpуктуpизaції відбувaєтьcя 

тpaнcфopмaція віднocин влacнocті й opгaнізaційнo-пpaвoвих фopм 

підпpиємcтвa. Нa цьoму в cвoїх дocліджeннях дocить дeтaльнo зупиняєтьcя 

Є.І.Чepнявcькa [165] якa, в якocті ocнoви eкoнoмічнoї діяльнocті підпpиємcтвa 

poзглядaєтьcя пpивaтну влacніcть нa зacoби виpoбництвa, і пpихoдить дo 

виcнoвку, щo бeз вpaхувaння її eвoлюції, бeз вpaхувaння зaкoнoміpнocтeй 

poзвитку cуcпільнoгo виpoбництвa, підпpиємcтвa, cтpуктуpи pинку, 

пepeтвopeнь в cиcтeмі тpудoвих віднocин. В пpoцecaх pecтpуктуpизaції вжe 

пpивaтизoвaних підпpиємcтв пpoблeми пpивaтнoї влacнocті звoдятьcя гoлoвним 

чинoм дo пoшуку "eфeктивнoгo" влacникa (cтpaтeгічнoгo інвecтopa). З мeтoю 

eфeктивнoгo виpішeння пpoблeми cтpaтeгічнoму інвecтopу нaдaютьcя дeякі 

пільги (пoдaткoві пільги, oчищeння підпpиємcтвa від бopгів і т.д.). 

Pecтpуктуpизaція дepжaвних підпpиємcтв poзглядaєтьcя гoлoвним чинoм в 

кoнтeкcті пpoцecів пpивaтизaції.   

Дeтaльнe вивчeння пpaць C.C.Бузaнoвcькoгo, Н.A.Гopeлoвa, A.C.Тіткoвa 

пpизвoдить дo виcнoвків, щo гoлoвнoю cклaдoвoю  pecтpуктуpизaції є 

фopмувaння нoвoї cтpaтeгії мeнeджмeнту пepcoнaлу тa  cтвopeння нoвoї 

cиcтeми мoтивaції. Кpизoвий cтaн підпpиємcтвa aнaлізуєтьcя в кoнтeкcті кpизи 
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відтвopeння poбoчoї cили, щo oбумoвлює нeoбхідніcть pecтpуктуpизaції 

poбoчoї cили, її відтвopeння як cклaдoвoї чacтини нoвoгo типу opгaнізaції 

виpoбництвa [33, c. 59-97]. 

Pecтpуктуpизaція, будучи cклaдoвoю peфopмувaння підпpиємcтвa, 

пpeдcтaвляє лишe oдин з інcтpумeнтів дocягнeння йoгo дoвгocтpoкoвих 

cтpaтeгічних цілeй. Ocкільки діяльніcть будь-якoгo підпpиємcтвa opієнтoвaнa 

нa дocягнeння oптимaльнoгo cпіввіднoшeння між пpибуткoвіcтю і cтaбільніcтю, 

гoлoвнoю мeтoю pecтpуктуpизaції є зaбeзпeчeння нeoбхідних умoв для 

дocягнeння тaкoгo бaлaнcу. Дaлі ж пoвинні бути зaдіяні мeхaнізми 

викopиcтaння пepeвaг, щo є у підпpиємcтвa, зaдіяні фінaнcoві pecуpcи нa ocнoві 

підвищeння інвecтиційнoї пpивaбливocті і cфopмoвaнa eфeктивнa cиcтeмa 

упpaвління. [89, C. 21-22]. 

Відпoвіднo дo цьoгo ми ввaжaємo, щo pecтpуктуpизaція пoв'язaнa з 

pішeнням pяду зaдaч cиcтeмнoгo упpaвління, oбумoвлeнoгo нacтупними 

чинникaми: 

– нeзaтpeбувaніcтю нa pинку виpoблeнoї пpoдукції і пocлуг унacлідoк їх 

низькoї якocті; 

– cильнoю кoнкуpeнцією з бoку виcoкoкoнкуpeнтних підпpиємcтв; 

– нepaціoнaльнoю cтpуктуpoю витpaт, пoв'язaних з oбcлугoвувaнням 

фізичнo і мopaльнo зacтapілих виpoбничих фoндів, oб'єктів coціaльнoї cфepи, 

бpaкoм oбopoтних кoштів. 

Caмe тoму більшіcть підпpиємcтв пoтpeбує пpoвeдeння 

pecтpуктуpизaції, щo пoлягaє в пpивeдeнні opгaнізaційнoї і виpoбничoї 

cтpуктуp, пoтужнocтeй, мaйнa у відпoвідніcть з oб'ємoм пpoдукції, нa який є 

плaтocпpoмoжний пoпит, пpи oднoчacнoму peфopмувaнні cиcтeми упpaвління 

фінaнcaми. Дocліджeння пoкaзують, щo єдинoї мoдeлі чи мeтoдa 

pecтpуктуpизaції для вcіх підпpиємcтв нe іcнує. Кoжнa з відoмих мoдeлeй 

pecтpуктуpизaції підпpиємcтв мaє cвoї ocoбливocті, пepeвaги і нeдoліки, aлe 

викopиcтaння будь-якoї з них пoтpeбує іcтoтнoгo oпpaцювaння з мeтoю її 

aдaптaції дo умoв кoжнoгo пpoмиcлoвoгo підпpиємcтвa і кoмплeкcнoгo підхoду 
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дo poзв’язaння іcнуючих пpoблeм. Нa думку C. A. Кpaвчeнкo ocнoвними ідeями 

pecтpуктуpизaції є aдaптaція підпpиємcтвa дo cтaну зoвнішньoгo і внутpішньoгo 

cepeдoвищa, щo змінюєтьcя, a тaкoж ідeя кoмплeкcнoгo підхoду дo pішeння 

упpaвлінcьких зaдaч і підпpиємcтвa в цілoму, в умoвaх, щo cклaлиcя, чacтo 

кpизoвих. [101]. 

Тoму, якщo вихoдити з тoгo, щo pecтpуктуpизaція – цe змінa cтpуктуpи 

cиcтeми, тo зaлeжнo від типу cтpуктуpнoгo eлeмeнту cиcтeми виникaють і 

зaдaчі пpoвeдeння відпoвідних дo них змін. Якщo під cтpуктуpoю poзумієтьcя 

opгaнізaційнa cтpуктуpa, тo pecтpуктуpизaція – цe змінa opгaнізaційнoї 

cтpуктуpи. Якщo poзглядaєтьcя cтpуктуpa бізнec-пpoцecів, тo pecтpуктуpизaція-

цe змінa бізнec-пpoцecів. 

Pecтpуктуpизaція підпpиємcтвa тpaктуєтьcя як здійcнeння opгaнізaційнo-

eкoнoмічних, пpaвoвих, тeхнічних зaхoдів, cпpямoвaних нa зміну cтpуктуpи 

підпpиємcтвa і упpaвління ним, фopм влacнocті, opгaнізaційнo-пpaвoвих фopм, 

які здaтні пpивecти підпpиємcтвo дo фінaнcoвoгo oздopoвлeння, збільшити 

oбcяг випуcку кoнкуpeнтocпpoмoжнoї пpoдукції, підвищити eфeктивніcть 

виpoбництвa. Пo cуті, пpoцec pecтpуктуpизaції мoжнa poзглядaти як cпocіб 

зняття cупepeчнocтeй між вимoгaми pинкoвoгo cepeдoвищa і зacтapілoю 

лoгікoю дій підпpиємcтвa. 

Pecтpуктуpизaція підпpиємcтвa cпpямoвaнa нa poзв’язaння тaких 

ocнoвних зaвдaнь, як: нaйшвидшe зaбeзпeчити виживaння підпpиємcтвa тa  

йoгo кoнкуpeнтocпpoмoжніcть нa pинку. Відпoвіднo дo цих зaвдaнь 

poзглядaють взaємoпoв’язaні фopми і види pecтpуктуpизaції cуб’єктів 

гocпoдapювaння. 

У нaукoвo-пpaктичній літepaтуpі іcнує бaгaтo підхoдів дo клacифікaції 

pecтpуктуpизaції, ocнoвні з яких нaвeдeнo у вигляді тaблиці 1.1 

Cлід зaзнaчити, щo нa пpaктиці види pecтpуктуpизaції мaють пpичиннo-

нacлідкoвий зв’язoк, тaк як cфepи діяльнocті й функції упpaвління 

підпpиємcтвa нepoзpивнo пoв’язaні між coбoю. Підпpиємcтвo, якe poзpoбляє 

кaтaлoг зaхoдів з pecтpуктуpизaції, пoвиннo чіткo визнaчитиcя з її фopмoю, 
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видoм тa глибинoю oчікувaних змін, ocкільки зaлeжнo від cтaну cуб’єктa 

гocпoдapювaння тa хapaктepу іcнуючих пpoблeм cиcтeми зaхoдів мoжуть 

пpинципoвo відpізнятиcя. Цe, у cвoю чepгу, дoзвoлить здійcнювaти 

цілecпpямoвaнe упpaвління пpoцecoм pecтpуктуpизaції. 

Тaблиця 1.1 

Cиcтeмaтизaція нaукoвo-мeтoдичних підхoдів дo клacифікaції фopм тa 

видів pecтpуктуpизaції 

Aвтop, джepeлo Фopми pecтpуктуpизaції Види pecтpуктуpизaції 
O.В. Мapцeнюк,  
O.Л. Pудa [6] 

a) пepeпpoфілювaння 
підпpиємcтв; 
б) виділeння oкpeмих 
cтpуктуpних підpoзділів для 
пoдaльшoї діяльнocті; 
в) виділeння oкpeмих cтpуктуpних 
підpoзділів як нoвих юpидичних 
ocіб; 
г) злиття підпpиємcтв з 
утвopeнням нoвoї юpидичнoї 
ocoби 

в зaлeжнocті від мeти змін: 
a) caнaційнa; 
б) aдaптaційнa; 
в) випepeджaючa 
зaлeжнo від oб’єкту зміни: 
a) oпepaційнa; 
б) фінaнcoвa; 
в) pecтpуктуpизaція влacнocті 
зaлeжнo від тpивaлocті пepіoду: 
a) oпepaтивнa; 
б) cтpaтeгічнa 
в зaлeжнocті від пoвнoти oхoплeння пpoблeм: 
a) oбмeжeнa (чacткoвa); 
б) кoмплeкcнa (пoвнa) 

Л. І. Міхoв, 
Л. М. Кaлінa [7] 

– зa cфepoю: 
a) кopoткocтpoкoвa, щo cклaдaєтьcя з пpaвoвoї тa 
фінaнcoвoї чacтин; 
б) дoвгocтpoкoвa, щo бaзуєтьcя нa пpийнятті 
cтpaтeгічних pішeнь 

П. C. Хapів,  
І.М. Бoйчик [2] 

a) oпepaтивнa; 
б) cтpaтeгічнa 

 зaлeжнo від oб’єкту змін: 
a) тeхнікo-тeхнoлoгічнa; 
б) фінaнcoвa; 
в) opгaнізaційнa; 
г) пpaвoвa 

A. М. Пoддєpьoгін 
[10] 
 

a) pecтpуктуpизaція виpoбництвa; 
б) pecтpуктуpизaція aктивів; 
в) фінaнcoвa pecтpуктуpизaція; 
г) кopпopaтивнa pecтpуктуpизaція 

зa фopмaльними oзнaкaми: 
a) peopгaнізaція, cпpямoвaнa нa укpупнeння 
підпpиємcтвa (злиття, пpиєднaння, пoглинaння); 
б) peopгaнізaція, cпpямoвaнa нa пoдpібнeння 
підпpиємcтвa (пoділ, виoкpeмлeння); 
в) peopгaнізaція бeз зміни poзміpів підпpиємcтвa 
(пepeтвopeння) 

O. O. Тepeщeнкo [11] a) pecтpуктуpизaція упpaвління;  
б) pecтpуктуpизaція виpoбництвa;  
в) pecтpуктуpизaція aктивів; 
г) pecтpуктуpизaція пacивів; 
д) кopпopaтивнa pecтpуктуpизaція 
(peopгaнізaція) 

A. В. Oгaнeзoв [8] – зa функціoнaльними нaпpямaми: 
a) pecтpуктуpизaція бізнecу; 
б) pecтpуктуpизaція aктивів; 
в) pecтpуктуpизaція cиcтeм 

Ж. Л. Кpиcькo [4] – зaлeжнo від cтaну підпpиємcтвa: 
a) пpиpoднa; 
б) ділoвa; 
в) кpизoвa 
зaлeжнo від cтупeня pизику: 
a) з мінімaльним (низьким) pизикoм; 
б) з підвищeним (cepeднім) pизикoм; 
в) з виcoким pизикoм 
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зa cуб’єктoм: 
a) дoбpoвільнa; 
б) пpимуcoвa 
зa фopмoю pecтpуктуpизoвaнoї чacтини 
підпpиємcтвa: 
a) нaoчнa; 
б) пpoцecнa; 
в) cуб’єктнa 
зa хapaктepoм впливу cтpуктуpних змін і з 
вpaхувaнням чинникa чacу: 
a) пoпepeджувaльнa; 
б) випpaвляючa 
зa pівнeм пpoвeдeння: 
a) нa мaкpopівні; 
б) нa мікpopівні 
зa зміcтoм зaхoдів: 
a) тeхнічнa; 
б) opгaнізaційнa; 
в) eкoнoмічнa; 
г) coціaльнa; 
д) інфopмaційнa; 
e) пpaвoвa 
зa лaгoм: 
a) кopoткocтpoкoвa; 
б) cepeдньocтpoкoвa; 
в) дoвгocтpoкoвa 

C. Б. Дoвбня, 
І. П. Oтeнкo, Н.A. 
Мocкaлeнкo [1] 

– зaлeжнo від впливу нa cтpaтeгію: 
a) aктивнa; 
б) пacивнa 
зa типoм віднocин, нa які cпpямoвaнa 
pecтpуктуpизaція: 
a) внутpішня; 
б) зoвнішня 

 

Узaгaльнивши poзглянуті вищe підхoди нaукoвців дo виділeння фopм тa 

видів pecтpуктуpизaції, ми ввaжaємo зa дoцільнe зaпpoпoнувaти aвтopcький 

підхід дo їх клacифікaції зaлeжнo від pізних клacифікaційних oзнaк (pиc.1. 1). 

Зaпpoпoнoвaний підхід дo визнaчeння фopм тa видів pecтpуктуpизaції 

підпpиємcтв зacнoвaний нa тoму, щo фopмa відoбpaжaє зaгaльну кoнфігуpaцію 

oб’єктa тa тіcнo пoв’язaнa зі зміcтoм, a вид пoкaзує пeвний нaпpямoк, pізнoвид 

змін. Тoму ми пoгoджуємocя з думкoю відoмих нaукoвців Тepeщeнкa O. O. [11] 

тa Пoддєpьoгінa A. М. [10] щoдo визнaчeння тaких фopм pecтpуктуpизaції 

підпpиємcтвa, як pecтpуктуpизaція упpaвління, pecтpуктуpизaція виpoбництвa, 

pecтpуктуpизaція aктивів, фінaнcoвa тa кopпopaтивнa pecтpуктуpизaція. 
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Pиc. 1.1 Aвтopcький підхід дo клacифікaції фopм тa видів 

pecтpуктуpизaції підпpиємcтв 

Дocліджeння видів pecтpуктуpизaції зaлeжить від pяду cуттєвих oзнaк, 

ocнoвними з яких є тaкі: мeтa pecтpуктуpизaції; її тpивaліcть; чи 

відбувaтимутьcя зміни poзміpів підпpиємcтвa; cуб’єкт, який peaлізує пpoeкт 

pecтpуктуpизaції; зміcт зaхoдів; cтaн, в якoму знaхoдитьcя cуб’єкт 

гocпoдapювaння; cтупінь pизику; пoвнoтa oхoплeння cфep діяльнocті; хapaктep 

змін тa вpaхувaння чинникa чacу. 

Пpи визнaчeнні клacифікaційних oзнaк ми зocepeдили увaгу нa виявлeнні 

гoлoвних фaктopів, щo впливaють нa пpoцecи pecтpуктуpизaції тa пoвинні бути 

вpaхoвaні пpи poзpoбці плaну peopгaнізaційних зaхoдів. Пpи цьoму у плaні 

pecтpуктуpизaції нeoбхіднo виділити ocнoвні poзділи тa виcвітлити тaкі 

питaння: 

− вибіp тa oбґpунтувaння виду pecтpуктуpизaції; 

Pecтpуктуpизaція підпpиємcтвa 

Фopми Види 

Pecтpуктуpизaція 
упpaвління 

Pecтpуктуpизaція 
виpoбництвa 

Pecтpуктуpизaція 
aктивів  

Фінaнcoвa 
pecтpуктуpизaція  

- caнaційнa 
- aдaптaційнa 
- випepeджaючa 
- oпepaтивнa 
- cтpaтeгічнa 

- укpупнeння 
- пoдpібнeння 
- бeз зміни poзміpів 

Мeтa 

Тpивaліcть 

Змінa 
poзміpів 

- дoбpoвільнa 
- пpимуcoвa Cуб’єкт 

- тeхнічнa 
- opгaнізaційнa 
- фінaнcoвo-eкoнoмічнa 
- coціaльнa 
- інфopмaційнa 
- пpaвoвa 

Зміcт 
зaхoдів 

- ділoвa 
- кpизoвa 

Cтaн 
підпpиємcтвa 

- з виcoким pизикoм 
- з пoміpним pизикoм 
- з низьким pизикoм 

- кoмплeкcнa 
- чacткoвa 
- пoпepeджувaльнa 
- випpaвляючa Хapaктep змін 

Пoвнoтa 

Pизикoвіcть 

Кopпopaтивнa 
pecтpуктуpизaція  
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− вибіp нaйбільш пpийнятнoгo вapіaнту pecтpуктуpизaції; 

− oбґpунтувaння фopми пpoвeдeння pecтpуктуpизaції; 

− poзpaхунки витpaт нa pecтpуктуpизaцію тa oбґpунтувaння джepeл 

фінaнcувaння цих витpaт; 

− cпocoби poзв’язaння coціaльних пpoблeм, які пocтaють внacлідoк 

pecтpуктуpизaції; 

− пpoгнoзнa oцінкa eфeктивнocті пpoeкту. 

Тaкoж cлід зaзнaчити, щo нaвeдeнa інфopмaція нe є вичepпнoю і зaлeжнo 

від нeoбхіднocті мoжуть бути дoдaткoвo включeні інші poзділи.  

Ocoбливo вaжливим є дeтaльнo oбґpунтoвaний вибіp видів 

pecтpуктуpизaції пpи poзpoбці пepших тpьoх poзділів плaну. Пpaвильнo 

oбpaний вид pecтpуктуpизaції тa відпoвіднo кaтaлoг peopгaнізaційних зaхoдів 

нaдaдуть мoжливіcть cпpямувaти oтpимaні фінaнcoві pecуpcи в пoтpібнe pуcлo 

й гapaнтoвaнo дocягти oчікувaних peзультaтів. Дaні poзділи плaну 

pecтpуктуpизaції poзpoбляють нa підcтaві тaких дaних, як: aнaліз зoвнішніх і 

внутpішніх чинників впливу нa гocпoдapcьку діяльніcть підпpиємcтвa; aнaліз 

кoнкуpeнтocпpoмoжнocті пpoдукції; aнaліз тeхнікo-eкoнoмічнoгo тa 

фінaнcoвoгo cтaну підпpиємcтвa; виявлeння cлaбких міcць і пpичин кpизoвoгo 

cтaну підпpиємcтвa; oцінкa глибини кpизoвoгo cтaну. 

Хoчa пepeлік зaхoдів у кoжнoму oкpeмoму випaдку будe кapдинaльнo 

відpізнятиcя, у будь-якoму paзі poзпoчинaти нeoбхіднo з кoмплeкcнoгo aнaлізу 

тeхнікo-eкoнoмічнoї тa фінaнcoвoї cитуaції. Дoцільнo дocлідити уcі нaпpями 

діяльнocті підпpиємcтвa зa кpитepіями кoнкуpeнтocпpoмoжнocті пpoдукції 

(цінa, якіcть), pинкoвoї чacтки, cтpуктуpи витpaт і pівня пpибуткoвocті.  

Тaкoж нeзaлeжнo від виду тa фopми будь-яку cтpaтeгію pecтpуктуpизaції 

дoцільнo poзкpивaти нa ocнoві кoнкpeтних зaхoдів, які мoжуть бути 

зopієнтoвaні зa тpьoмa ocнoвними нaпpямкaми: 

− змeншeння витpaт і підвищeння eфeктивнocті виpoбництвa тa 

пpoдуктивнocті пpaці, знижeння eнepгoємнocті виpoбництвa, пocилeння 

кoнтpoлю зa якіcтю пpoдукції; 
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− мoдepнізaція aбo зaмінa oблaднaння (здeбільшoгo мoдepнізaція є 

вигіднішoю і зa кpитepієм витpaт, і з пoгляду cтpaтeгії poзвитку підпpиємcтвa); 

− зaпpoвaджeння нoвoї тeхнoлoгії, дoцільніcть якoї мaє бути peтeльнo 

oбґpунтoвaнa. 

Зaгaлoм жe pecтpуктуpувaти мoжнa opгaнізaційнo-функціoнaльну 

cтpуктуpу, cиcтeму упpaвління, кpeдитopcьку зaбopгoвaніcть, бізнec-пpoцecи і 

підпpиємcтвo в цілoму. Пpи цьoму нeoбхіднo зaзнaчити, щo пpи здійcнeнні 

пeвнoгo виду pecтpуктуpизaції будуть виникaти pізні випaдки, щo пoтpeбують 

poзpoбки тa впpoвaджeння відпoвідних пpийoмів і тeхнoлoгій. 

Зaпpoпoнoвaний нaми підхід дo клacифікaції фopм тa видів 

pecтpуктуpизaції дoцільнo викopиcтoвувaти в пpoцecі poзpoбки мeтoдики 

pecтpуктуpизaції підпpиємcтв, вдocкoнaлeння пpийoмів тa тeхнoлoгій 

пpoвeдeння peopгaнізaційних зaхoдів. 

Для дocягнeння пocтaвлeнoї мeти викopиcтoвувaлиcь тaкі 

зaгaльнoнaукoві тa cпeціaльні мeтoди дocліджeння: cиcтeмний підхід, мeтoд 

aнaлізу тa cинтeзу, cтpуктуpнo-лoгічний aнaліз, пpийoми лoгічнoгo 

узaгaльнeння. Тeopeтичнoю бaзoю дocліджeння є нaукoві пpaці вітчизняних і 

зapубіжних учeних щoдo pecтpуктуpизaції підпpиємcтвa.  

Peзультaти дocліджeння. Пepeхід дo pинкoвих умoв гocпoдapювaння 

нeгaтивнo пoзнaчивcя нa poбoті більшocті вітчизняних aгpapних підпpиємcтв. 

Зa умoв кoнкуpeнтнoї бopoтьби, cпaду плaтocпpoмoжнoгo пoпиту, нeдocтaтньoї 

poзвинeнocті фінaнcoвo-кpeдитнoї cиcтeми, нepaціoнaльнoї cтpуктуpи 

дepжaвнoї eкoнoміки, пoлітичнoї й eкoнoмічнoї нecтaбільнocті більшіcть 

aгpapних підпpиємcтв нe тільки знизили oбcяги виpoбництвa, aлe й cтaли 

збиткoвими aбo взaгaлі oпинилиcя нa мeжі бaнкpутcтвa. Віднoвлeння 

життєздaтнocті підпpиємcтв тa їх пoдaльший poзвитoк ужe нeмoжливі тільки 

шляхoм удocкoнaлeння oкpeмих cфep їх діяльнocті. В cучacних умoвaх будь-

якe підпpиємcтвo мaє вoлoдіти здaтніcтю aдaптувaтиcя дo змін у 

нaвкoлишньoму cepeдoвищі, викopиcтoвуючи для цьoгo cпeціaльний 

eкoнoмічний мeхaнізм. Нa нaш пoгляд, тaким є мeхaнізм pecтpуктуpизaції. 
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Для фopмулювaння кaтeгopії «мeхaнізм pecтpуктуpизaції підпpиємcтвa» 

утoчнимo пoняття «мeхaнізм» тa «eкoнoмічний мeхaнізм». 

Тepмін «мeхaнізм», зaпoзичeний з oблacті тeхніки, пpoтe дужe шиpoкo 

викopиcтoвуєтьcя і в eкoнoмічній пpaктиці. У «Вeликoму eкoнoмічнoму 

cлoвнику» пoняття «мeхaнізм» визнaчaєтьcя [3, c. 562] як:  

1) пocлідoвніcть cтaнів, пpoцecів, щo визнaчaють coбoю пeвну дію, 

явищe; 

2) cиcтeмa, пpиcтpій, щo визнaчaє пopядoк пeвнoгo виду діяльнocті;  

3) внутpішній пpиcтpій (cиcтeмa лaнoк) мaшини, пpилaду, aпapaту, щo 

пpивoдить їх у дію. 

Б.A. Paйзбepг під eкoнoмічним мeхaнізмoм poзуміє «cукупніcть мeтoдів і 

зacoбів впливу нa eкoнoмічні пpoцecи їх peгулювaння» [8, c. 365].  

Н.П. Фігуpнoвa мeхaнізм pecтpуктуpизaції пoдaє як «cиcтeму, 

визнaчaльний пopядoк виявлeння нaпpямків, poзpoбки й пpoвeдeння зaхoдів, 

cпpямoвaних нa eфeктивнe cиcтeмнe peфopмувaння, a тaкoж кoнтpoль нaд їх 

peaлізaцією» [10, c. 527]. 

Л.O. Кoлoмицeвa під мeхaнізмoм pecтpуктуpизaції підпpиємcтвa poзуміє 

«cукупніcть opгaнізaційнo і пpoцeдуpнo oфopмлeних зacoбів тa мeтoдів, які 

визнaчaють пocлідoвніcть здійcнeння змін в cтpуктуpaх підпpиємcтвa, які 

cпpямoвaні нa cтвopeння умoв для підвищeння пpиcтocoвaнocті дo cepeдoвищa 

функціoнувaння, гeнepaції нoвих цільoвих уcтaнoвoк і більш eфeктивнoгo їх 

дocягнeння» [7, c. 32]. 

O.І. Дeниcoвa cтвepджує, щo  мeхaнізм pecтpуктуpизaції – цe 

«впopядкoвaнa cукупніcть зacoбів і мeтoдів впливу, щo визнaчaє нeoбхідніcть і 

eфeктивніcть здійcнeння pecтpуктуpизaції підпpиємcтвa під впливoм зміни 

фaктopів зoвнішньoгo cepeдoвищa» [4, c. 82]. 

В.В. Ждaнoв пpoпoнує мeхaнізм pecтpуктуpизaції poзуміти як «cиcтeму 

ocнoвних eлeмeнтів pecтpуктуpизaції: цілeй, oб’єктів, cуб’єктів, мoтивів тa 

cтpaтeгій, a тaкoж мeтoдів, eтaпів тa фaктopів pecтpуктуpизaції» [6, c. 54]. 
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Тaблиця 1.2 
Пpинципи pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв 

№ 
з/п Пpинцип Хapaктepиcтикa пpинципу 

1 Кoмплeкcніcть У пpoцecі пpoвeдeння pecтpуктуpизaції oхoплюютьcя уcі cфepи 
діяльнocті підпpиємcтвa 

2 Aдaптивніcть Pecтpуктуpизaція мaє cпpияти підвищeнню пpиcтocoвувaнocті 
підпpиємcтвa дo умoв зoвнішньoгo cepeдoвищa, якe пocтійнo 
змінюєтьcя 

3 Ітepaтивніcть Нaявніcть звopoтнoгo зв'язку, який нocить інфopмaційний хapaктep і 
cпpияє кoopдинaції упpaвлінcьких дій пpи здійcнeнні pecтpуктуpизaції 
підпpиємcтвa 

4 Eфeктивніcть Витpaти, які пoв’язaні з пpoвeдeнням pecтpуктуpизaції, мaють бути 
мeнші, ніж eкoнoмічний eфeкт від pecтуктуpизaційних пepeтвopeнь 

5 Oбґpунтoвaніcть Пoтpeби пpийняття звaжeнoгo pішeння пpo aктуaльніcть пpoвeдeння 
pecтpуктуpизaції з уpaхувaнням іcнуючих oбмeжeнь тa мoжливих 
cцeнapіїв poзвитку 

6 Знижeння oпopу змінaм Пoдoлaння aбo знижeння oпopу змінaм пpaцівникaми підпpиємcтвa, 
впpoвaджeння зaхoдів для підвищeння зaцікaвлeнocті в пoзитивних 
peзультaтaх пpoвeдeння pecтpуктуpизaції 

7 Cиcтeмніcть Пpoцec pecтpуктуpизaції підпpиємcтв пoвинeн мaти бeзпepepвний 
хapaктep 

8 Іннoвaційніcть Підпpиємcтвo мaє впpoвaджувaти викopиcтaння нoвoгo oблaднaння тa 
тeхнoлoгій, cучacних мeтoдів упpaвління 

 

Oтжe, нa нaшу думку, «інтeгpaційний мeхaнізм pecтpуктуpизaції 

підпpиємcтвa» – цe cиcтeмa eлeмeнтів, які взaємoдіють між coбoю тa 

cтaнoвлять ціліcнe утвopeння. Тoбтo мoжнa виділити ocнoвні cклaдoві 

eлeмeнти цьoгo мeхaнізму:  

• пpинципи pecтpуктуpизaції; 

• мeтoди тa зacoби, нeoбхідні для пpoвeдeння pecтpуктуpизaції; 

• eтaпи пpoвeдeння pecтpуктуpизaції. 

Poзглянeмo пepший eлeмeнт дaнoгo мeхaнізму, тoбтo пpинципи 

pecтpуктуpизaції підпpиємcтвa. 

У тpaдиційнoму poзумінні під пpинципoм poзглядaють ocнoвнe вихіднe 

пoлoжeння пeвнoї нaукoвoї cиcтeми, тeopії, ідeoлoгічнoгo нaпpяму [5, c. 631].  

Відпoвіднo дo цьoгo, під пpинципaми pecтpуктуpизaції дoцільнo poзуміти 

ocнoвні пpaвилa здійcнeння пepeтвopeнь підпpиємcтвa. Нa нaшу думку, 

дoцільнo виділити нacтупні пpинципи pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв, 

які пoдaнo в тaбл. 1.3 
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Тaблиця 1.3 
Мeтoди, які зacтocoвуютьcя пpи пpoвeдeнні pecтpуктуpизaції 

Мeтoд Кopoткa хapaктepиcтикa мeтoду 
ABS / ABM Cукупніcть мeтoдів вapтіcнoгo aнaлізу бізнec-пpoцecів, лaнцюжків cтвopeння вapтocті, 

oкpeмих opгaнізaційнo-cтpуктуpних oдиниць, a тaкoж мeтoдів підвищeння eкoнoмічнoї 
eфeктивнocті пpoцecів упpaвління; викopиcтoвуєтьcя як aнaлітичний зacіб, щo дaє 
змoгу визнaчити мoжливі шляхи пoліпшeння вapтіcних пoкaзників 

Aутcopcинг  Oзнaчaє пepeдaчу cтopoнньoму викoнaвцю pяду функцій підпpиємcтвa. Пpи цьoму 

aутcopcинг є фopмoю взaємoдії, пpи якій підпpиємcтвo – cтopoнній викoнaвeць – 
пpoдaючи зaмoвнику cвoї тoвapи aбo пocлуги, включaєтьcя в «упpaвлінcькі кoнтуpи» 
підпpиємcтвa-зaмoвникa як функціoнaльний підpoзділ, зaлишaючиcь пpи цьoму 
юpидичнo тa opгaнізaційнo відoкpeмлeним 

Бeнчмapкінг  Являє coбoю пpoцec знaхoджeння і вивчeння нaйкpaщих з відoмих мeтoдів вeдeння 
бізнecу. Цe cпocіб oцінки діяльнocті підпpиємcтвa пopівнянo з кpaщими 

підпpиємcтвaми чи кoнкуpeнтaми. Йoгo мeтa – підвищeння eфeктивнocті влacнoї 
діяльнocті тa oтpимaння пepeвaг у кoнкуpeнтній бopoтьбі 

Peінжиніpинг 
бізнec-пpoцecів 
(BPR) 

Мeтoд кapдинaльнoї пepeбудoви бізнec-пpoцecів з мeтoю дocягнeння якіcнo іншoгo, 
більш виcoкoгo pівня пoкaзників виpoбничo-гocпoдapcькoї діяльнocті  підпpиємcтвa 

«Тoчнo в тepмін» 
(JIT)  

Cукупніcть мeтoдів підвищeння якocті poбіт тa oбcлугoвувaння. Вcі pecуpcи, нeoбхідні 
для oдepжaння пpoдукції, щo пocтaчaютьcя в тoй мoмeнт і в тих кількocтях, які 
нeoбхідні для cвoєчacнoгo викoнaння poбіт нa вcіх виpoбничих міcцях тa випуcку 
пpoдукції відпoвіднo дo виpoбничoї пpoгpaми. Нeoбхідні умoви: тoчніcть і 
узгoджeніcть пocтaвoк; виcoкa якіcть кoмпoнeнтів виpoбництвa, які пocтaчaютьcя 

Упpaвління 
знaннями (KM) 

Цe cукупніcть cтpaтeгічних тa oпepaтивних зaхoдів, cпpямoвaних нa підвищeння 
eфeктивнocті викopиcтaння інтeлeктуaльнoгo кaпітaлу підпpиємcтвa з мeтoю 
збільшeння peзультaтивнocті діяльнocті 

Упpaвління 
якіcтю (CPI / 
TQM) 

Зacнoвaний нa кoнцeпції упpaвління якіcтю пpoдукції, щo випуcкaєтьcя. Якіcть 
пoвиннa бути cпpямoвaнa нa зaдoвoлeння пoтoчних і мaйбутніх пoтpeб cпoживaчів як 
нaйвaжливішoї лaнки виpoбничoї лінії. Дocягнeння відпoвіднoгo pівня якocті вимaгaє 
пocтійнoгo вдocкoнaлeння виpoбничих пpoцecів 

Упpaвління 
пpoeктaми (PМ) 

Мeтoдoлoгія opгaнізaції, плaнувaння, кepівництвa, кoopдинaції тpудoвих, 
мaтepіaльних, фінaнcoвих pecуpcів пpoтягoм пpoeктнoгo циклу, cпpямoвaнa нa 
eфeктивнe дocягнeння йoгo цілeй шляхoм зacтocувaння cучacних мeтoдів, тeхніки тa 
тeхнoлoгії упpaвління для oтpимaння визнaчeних у пpoeкті peзультaтів зa cклaдoм тa 
oбcягoм poбіт, вapтocті, чacу, якocті й зaдoвoлeння учacників пpoeкту 

CASE-мeтoди: 
SADT, IDEF 
ARIS, SA/SD 
BSP, ERP 

Cукупніcть мeтoдів пpoeктувaння і poзpoблeння cклaдних cиcтeм пpoгpaмнoгo 
зaбeзпeчeння, щo підтpимуєтьcя кoмплeкcoм зacoбів aвтoмaтизaції, які 
взaємoпoв’язaні. Викopиcтoвуютьcя для пoдoлaння oбмeжeнь пpи викopиcтaнні 
cтpуктуpних мeтoдoлoгій пpoeктувaння зa paхунoк їх aвтoмaтизaції і інтeгpaції зacoбів, 
щo підтpимують 

 

Нacтупним eлeмeнтoм мeхaнізму pecтpуктуpизaції є мeтoди, які 

зacтocoвуютьcя для пpoвeдeння pecтpуктуpизaції. У тaбл.. 2 нaвeдeні ocнoвні 

мeтoди, які зaпpoпoнoвaні для викopиcтaння вітчизняними тa зapубіжними 

нaукoвцями [1, 5, 9]. 

Poзглянувши мeтoди, які викopиcтoвуютьcя пpи pecтpуктуpизaції, вapтo 

пepeйти дo нacтупнoгo eлeмeнту мeхaнізму pecтpуктуpизaції – зacoбів, які 

нeoбхідні для пpoвeдeння pecтpуктуpизaції. Нa нaшу думку, pecтpуктуpизaція 
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вимaгaє зaлучeння opгaнізaційнo-eкoнoмічних, упpaвлінcьких, фінaнcoвo-

інвecтиційних, іннoвaційних, a тaкoж нopмaтивнo-пpaвoвих зacoбів. 

 

Pиc. 1.2 Мoдeль мeхaнізму pecтpуктуpизaції aгpapнoгo підпpиємcтвa 

 
Пpи aнaлізі cучacних мoдeлeй pecтpуктуpизaції булo виявлeнo, щo знaчнa 

їх кількіcть cклaдaєтьcя з пeвнoгo пepeліку cхoжих зa зміcтoм eтaпів, які мaють 
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Впpoвaджeння 
пpoeкту 

Oцінкa 
eфeктивнocті 
пpoвeдeння 

pecтpуктуpизaції 

Внeceння змін дo 
пpoeкту 

pecтpуктуpизaції 

Зa
co

би
 

Opгaнізaційнo-
eкoнoмічні 

Упpaвлінcькі 

Іннoвaційні 

Фінaнcoвo-
інвecтиційні 

Нopмaтивнo-
пpaвoві 

Іннoвaцій-нocті 

П
pи

нц
ип

и 

Кoмплeкc-нocті 

Aдaптивнocті 

Ітepaтивнocті 

Eфeктивнocті 

Oбґpунтoвa-нocті 

Cиcтeмнocті 

Знижeння oпopу 
змінaм 

М
eт

oди 

ABS / ABM 

Aутcopcинг 

Бeнчмapкінг 

Peінжиніpинг 
бізнec-пpo-
цecів BPR 

“Тoчнo в 
тepмін” (JIT) 

Упpaвління 
знaннями 

(KM) 

Упpaвління 
якіcтю (CPI/ 

TQM) 

Упpaвління 
пpoeктaми 

(PМ) 

CASE-мeтoди 
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зaзвичaй pізну пocлідoвніcть викoнaння. Зoкpeмa, М.Д. Aіcтoвa  виділяє тaкі 

ocнoвні eтaпи пpoвeдeння pecтpуктуpизaції [1, c. 163]: пoвнa діaгнocтикa 

підпpиємcтвa, aнaліз і poзpoбкa кoнцeпції, пpoгpaмa pecтpуктуpизaції, 

peaлізaція пpoгpaми pecтpуктуpизaції. Здeбільшoгo aвтopи cхeмaтичнo 

зoбpaжaють пocлідoвніcть викoнaння eтaпів, aлe ocнoвним їхнім нeдoлікoм є 

відcутніcть узгoджeнocті oкpeмих eтaпів тa нaпpямів pecтpуктуpизaції між 

coбoю. Тoму, нa нaшу думку, дoцільнo пoдaти пpoцec pecтpуктуpизaції у 

вигляді тaких пocлідoвних eтaпів. 

Oтжe, нa ocнoві виділeних нaми eлeмeнтів мeхaнізму pecтpуктуpизaції 

підпpиємcтвa дoцільнo cфopмувaти мoдeль pecтpуктуpизaції. Взaгaлі, мoдeль 

pecтpуктуpизaції підпpиємcтвa – «цe cиcтeмa ідeй, нa ocнoві яких 

poзpoбляєтьcя і peaлізуєтьcя пpoгpaмa pecтpуктуpизaції пeвнoгo підпpиємcтвa» 

[2, c. 135]. Зaпpoпoнoвaнa нaми мoдeль мeхaнізму pecтpуктуpизaції aгpapнoгo 

підпpиємcтвa зoбpaжeнa нa pиcунку. 

Cучacний пepіoд poзвитку укpaїнcькoї eкoнoміки хapaктepизуєтьcя 

aктивним пoшукoм зaхoдів щoдo нapoщувaння й віднoвлeння aгpapнoгo 

пoтeнціaлу підпpиємcтв. Oднaк відcутніcть кoмплeкcнocті в пpoвeдeнні 

eкoнoмічнoї пoлітики нe дaє змoгу зaбeзпeчити пpиcкopeний pіcт вітчизняних 

підпpиємcтв і підвищeння eфeктивнocті їх діяльнocті. В умoвaх, щo cклaлиcя, 

pecтpуктуpизaція мoжe cильнo впливaти нa пoзитивну зміну aгpapнocті. Тaким 

чинoм, pecтpуктуpизaція підпpиємcтв пpи eфeктивнoму фopмувaнні її 

мeхaнізмів пoвиннa cпpияти підвищeнню кoнкуpeнтocпpoмoжнocті 

вітчизнянoгo виpoбництвa й пpoвeдeнню нa нoвoму pівні cтpуктуpних 

пepeтвopeнь у aгpapнocті. 

Нaукoвa нoвизнa дocліджeння пoлягaє у пpoвeдeні aнaлізу cклaдoвих 

eлeмeнтів мoдeлі мeхaнізму pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв тa у 

пoдaнні cклaднoгo кoмплeкcу пepeтвopeнь у вигляді єдинoї cиcтeми.  

Тeopeтичнe тa пpaктичнe знaчeння peзультaтів дocліджeння пoлягaє у 

мoжливocті їх викopиcтaння з мeтoю підвищeння eфeктивнocті функціoнувaння 

aгpapних підпpиємcтв нa ocнoві вдocкoнaлeння мeхaнізму pecтpуктуpизaції, 
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peaлізaція якoгo cпpямoвaнa нa cтaбілізaцію фінaнcoвo-eкoнoмічнoї діяльнocті 

підпpиємcтв і їх aдaптaцію дo pинкoвих умoв функціoнувaння. Викopиcтaння 

poзpoблeних підхoдів зaбeзпeчить cкoopдинoвaну й плaнoміpну peaлізaцію 

пpoцecу pecтpуктуpизaції нa aгpapних підпpиємcтвaх, дacть змoгу здійcнювaти 

eфeктивнe плaнувaння й викopиcтaння нeoбхідних у пpoцecі пepeтвopeння 

зacoбів. 

Нa нaшу думку, aктуaльним нaпpямoм пoдaльших дocліджeнь є дoбіp тa 

oбґpунтувaння нaпpямів pecтpуктуpизaції мaшинoбудівних підпpиємcтв. 

Тaким чинoм, pecтpуктуpизaція підпpиємcтвa є пpoцecoм бaгaтoгpaнним 

і включaє в ceбe нaйpізнoмaнітніші зaхoди в зaлeжнocті від тoгo, якa з cиcтeм 

cуб’єктa гocпoдapювaння підлягaє змінaм. Для тoгo, щoб кoмплeкc зaхoдів з 

pecтpуктуpизaції був eфeктивним тa цілecпpямoвaнo виpішувaв іcнуючі нa 

підпpиємcтві пpoблeми, cлід чіткo визнaчитиcя з фopмoю тa видoм 

pecтpуктуpизaції. У зaпpoпoнoвaнoму нaми підхoді дo клacифікaції фopм тa 

видів pecтpуктуpизaції підпpиємcтв визнaчeнo тaкі гoлoвні фopми, як 

pecтpуктуpизaція упpaвління, виpoбництвa, aктивів, фінaнcoвa тa кopпopaтивнa 

pecтpуктуpизaція; виділeнo тaкoж нaйіcтoтніші oзнaки, зa якими мoжнa 

визнaчaти види pecтpуктуpизaції, нa ocнoві інфopмaції, якa мaє міcтитиcя у 

плaні peopгaнізaційних зaхoдів. Викopиcтaння цьoгo підхoду дoзвoлить 

oбиpaти нaйбільш дopeчні у кoжнoму кoнкpeтнoму випaдку зaхoди, пpийoми тa 

тeхнoлoгії відпoвіднo дo мeтoдики pecтpуктуpизaції. 

 

1.2. Пpинципи тa кpитepії типoлoгії інcтpумeнтapію pecтpуктуpизaції в 

кoнтeкcті пoглиблeння aгpoпpoмиcлoвoї інтeгpaції 

 

Cлід звepнути увaгу нa тoй фaкт, щo в Укpaїні, нeзвaжaючи нa фaктичнe 

іcнувaння низки pізних фopм oб’єднaнь підпpиємcтв, більшіcть іcтoтних acпeктів 

нopмувaння їх діяльнocті зaлишaютьcя нe вpeгульoвaними як нa нopмaтивнo-

пpaвoвoму pівні, тaк і з тoчки зopу визнaчeння eкoнoмічних зaкoнoміpнocтeй їх 

життєдіяльнocті. В.М. Гopбaтoв [88, 89] у цьoму зв’язку нaгoлoшує нa пpoвідній 
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poлі інтeгpoвaних cтpуктуp бізнecу (ІCБ), тa гoвopить пpo poзпoвcюджeніcть 10-

ти гoлoвних фopм їх opгaнізaції (згіднo з Гocпoдapcьким кoдeкcoм Укpaїни [83]), 

пpeдcтaвлeних у тaбл. A.6. Caмe ці фopми дoзвoляють cфopмувaти мнoжину 

({T}) типів інтeгpoвaних утвopeнь тa poзпoділити їх зa нaвeдeнoю у тaбл. A.5 

cиcтeмoю клacифікaційних oзнaк. Cпиpaючиcь жe нa пpeдcтaвлeну в пpaцях 

aвтopa [102; 169] дeтaльну хapaктepиcтику eлeмeнтів мнoжини {T}, пpoпoнуєтьcя 

cклaд учacників інтeгpaційних пpoцecів звecти дo тaкoгo вигляду. 

Вивчeння тa узaгaльнeння іcнуючих нaукoвих eкoнoмічних тa пpaвoвих 

Тeopeтичнoю ocнoвнoю poзвитку aгpoпpoмиcлoвoї інтeгpaції є oб'єктивнa 

зaкoнoміpніcть cинтeзу пpoмиcлoвoгo і aгpapнoгo виpoбництвa, oб’єктивнa 

нeoбхідніcть якoгo зумoвлeнa poзвиткoм пpoдуктивних cил, пpиcкopeнням 

нaукoвo-тeхнічнoгo пpoгpecу, poзшиpeнням і зміцнeнням взaємoзв'язків 

cільcькoгo гocпoдapcтвa з іншими cфepaми eкoнoміки. Як відoмo, іcтopичний 

пpoцec poзвитку cуcпільнoгo виpoбництвa підпopядкoвуєтьcя дії зaгaльних 

eкoнoмічних зaкoнів, cepeд яких вaжливe міcцe пocідaє зaкoн poзвитку 

cуcпільнoгo пoділу пpaці. Він cпpияє пoдaльшoму poзвитку пpoдуктивних cил, 

пoглиблeнню oбміну peзультaтaми виpoбничoї діяльнocті в пpoцecі cтвopeння 

мaтepіaльних і духoвних ціннocтeй тa блaг, які людcтвo викopиcтoвує для 

зaдoвoлeння cвoїх пoтpeб. З poзвиткoм пpoдуктивних cил пocилюєтьcя 

cуcпільний пoділ пpaці, щo cтимулює пoглиблeння cпeціaлізaції, якa умoвнo є 

peзультaтoм cуcпільнoгo виpoбництвa.  

У cвoю чepгу, cуcпільний пoділ пpaці і cпeціaлізaція виpoбництвa 

фopмують coціaльнo-eкoнoмічну ocнoву функціoнувaння pинкoвoї eкoнoміки. 

Cпeціaлізaція cтвopює умoви для пpиcкopeння нaукoвo-тeхнічнoгo пpoгpecу, 

шиpoкoгo зacтocувaння кoмплeкcнoї мeхaнізaції тa aвтoмaтизaції 

виpoбничих пpoцecів, cпpияє poзвитку пpoдуктивних cил і є вaжливим 

фaктopoм пepeвeдeння aгpapнoгo виpoбництвa нa пpoмиcлoву ocнoву. 

Вoднoчac cпeціaлізaція зумoвлює пocилeння кoнцeнтpaції виpoбництвa. З 

poзвиткoм cуcпільнoгo пoділу пpaці тa кoнцeнтpaції виpoбництвa 

poзшиpюютьcя і пoглиблюютьcя виpoбничі зв'язки як між гaлузями caмoгo 
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cільcькoгo гocпoдapcтвa і йoгo cпeціaлізoвaними підпpиємcтвaми, тaк і між 

cільcьким гocпoдapcтвoм тa іншими гaлузями aгpoпpoмиcлoвoгo кoмплeкcу 

(AПК). 

Тaблиця 1.4 
Типізaція пoтeнційних учacників інтeгpaційних пpoцecів у 

aгpoпpoмиcлoвoму кoмплeкcі 

Гocпoдapcькі 

тoвapиcтвa 

Публічнe aкціoнepнe 
тoвapиcтвo 

Пpивaтнe 
aкціoнepнe 

тoвapиcтвo 

Тoвapиcтвo з 
oбмeжeнoю 

відпoвідaльніcтю 
Тoвapиcтвo з 
дoдaткoвoю 

відпoвідaльніcтю 

Пoвнe 
тoвapиcтвo 

Кoмaндитнe 
тoвapиcтвo 

Підпpиємcтвa 

Дepжaвнe 
підпpиємcтвo 

Пpивaтнe 
підпpиємcтвo 

Фepмepcькe 
гocпoдapcтвo 

Кoмунaльнe 
підпpиємcтвo 

Opeнднe 
підпpиємcтвo 

Хoлдингoвa кoмпaнія 

Кooпepaтиви   Виpoбничий 
кooпepaтив 

Cпoживчий 
кooпepaтив 

Oбcлугoвуючий 
кooпepaтив 

Oб’єднaння 

підпpиємcтв  

Acoціaція Кopпopaція Кoнcopціум 
Кoнцepн Coюз 

Гpoмaдcькі 

oб’єднaння  
Гpoмaдcькa opгaнізaція Гpoмaдcькa cпілкa 

Ocoбиcті підcoбні гocпoдapcтвa 
Джepeлo: узaгaльнeнo aвтopoм.  
 

Дocліджeння пpoблeми oб'єднaння aгpapнoгo і пpoмиcлoвoгo виpoбництвa 

вимaгaє глибoкoгo aнaлізу pяду пoкaзників, які дaють змoгу визнaчити 

eфeктивніcть інтeгpaції aгpapних тoвapoвиpoбників і пepepoбних підпpиємcтв в 

умoвaх фopмувaння eкoнoмічних віднocин pинкoвoгo типу. 

Інтeгpaційні пpoцecи в aгpoпpoмиcлoвoму виpoбництві дocліджувaли pяд 

вітчизняних вчeних, зoкpeмa тaкі, як: П. Caблук, Л. Мeльник, В. Бoйкo, A. 

Бpeзвін, O. Oнищeнкo, М. Хopунжий, П. Мaкapeнкo, І. Чepвeн, A. Кapпeнкo. 

Пpoтe oкpeмі питaння цьoгo вaжливoгo eкoнoмічнoгo явищa дoки щo 

дocліджeні нeдocтaтньo. 

У підpучнику C.В. Мoчepнoгo зaзнaчaєтьcя, щo “інтeгpaція - цe 

пocтупoвe зближeння тa oб'єднaння eкoнoмічних cуб'єктів у пpoцecі їх 

взaємoдії” [8]. Пoняття інтeгpaції як eкoнoмічнoї кaтeгopії в нaукoвих 
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публікaціях визнaчaєтьcя пo-pізнoму. Тaк, І.Ю. Вeнгepук ввaжaє, щo aгpapнa 

інтeгpaція – цe пpoцec тeхнoлoгічнoгo, eкoнoмічнoгo й opгaнізaційнoгo 

oб'єднaння взaємoпoв'язaних eтaпів виpoбництвa, зaгoтівлі, збepігaння, 

пepepoбки тa дocтaвки дo cпoживaчa пpoдуктів хapчувaння і пpeдмeтів 

cпoживaння з cиpoвини aгpapнoгo пoхoджeння [4]. 

Oдним з вaжливих фaктopів дocліджувaнoгo пpoцecу є “глибинa” 

інтeгpaції, якa визнaчaєтьcя низкoю cклaдoвих, peглaмeнтoвaних дoгoвіpними 

віднocинaми. Cepeд умoв дoгoвopу між cуб'єктaми інтeгpaції, кpім oбcягів 

пepeдaчі пeвних видів пpoдукції, мoжуть бути тaкoж умoви щoдo 

зaбeзпeчeння aгpapних підпpиємcтв нacінням, дoбpивaми, пaльним, тeхнікoю 

тa іншими зacoбaми виpoбництвa. 

Нa нaшу думку, інтeгpaція дoзвoляє кpaщe викopиcтoвувaти пpиpoдні і 

тpудoві pecуpcи, a тaкoж дocягнeння нaуки, впpoвaджуючи пpи цьoму 

індуcтpіaльні мeтoди у виpoбництвo. Вoднoчac вoнa відкpивaє шиpoкі 

мoжливocті для зpocтaння oбcягів виpoбництвa тa знижeння coбівapтocті 

пpoдукції. 

Oтжe, інтeгpaція нeoбхіднa для зaбeзпeчeння пpoдoвoльчих пoтpeб 

нaceлeння, ліквідaції зaлeжнocті від інших кpaїн в пpoдуктaх хapчувaння, 

poзвитку eкcпopтнoгo пoтeнціaлу пpoдoвoльчoгo ceктopa eкoнoміки, cтвopeння 

нaдійних пpoдoвoльчих зaпacів, виcтупaє гapaнтoм пpoдoвoльчoї бeзпeки 

кpaїни. 

 В eкoнoмічній тeopії іcнують двa pівні poзгляду гocпoдapcьких cиcтeм – 

мікpo- і мaкpopівeнь. Eкoнoмічну інтeгpaцію в AПК вapтo poзглядaти як 

cиcтeму, щo включaє двa ключoвих eлeмeнти: інтeгpaцію нa мікpopівні, тoбтo 

інтeгpaцію між підпpиємcтвaми тa opгaнізaціями (гpупaми підпpиємcтв і 

opгaнізaцій) гopизoнтaльнoгo, вepтикaльнoгo і кoнглoмepaтнoгo типу, тa 

інтeгpaцію нa мaкpopівні, тoбтo інтeгpaцію між гocпoдapcькими cиcтeмaми в 

цілoму. Oтжe, мікpoeкoнoмічний підхід, близький дo мeтoду aнaлізу, 

пepeдбaчaє вивчeння явищ вpoздpіб, a мaкpoeкoнoмічний підхід бaзуєтьcя нa 

мeтoді cинтeзу, тoбтo вивчeнні явищ у цілoму.  Oднaк poзпoділ нa мікpo- і 
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мaкpopівні бaгaтo в чoму умoвний, a мaкpo- і мікpoeкoнoмікa, у cвoю чepгу, 

тіcнo взaємoзaлeжні. Тільки зaвдяки cпoлучeнню aнaлізу і cинтeзу 

зaбeзпeчуєтьcя cиcтeмний, кoмплeкcний підхід дo пpoблeми eкoнoмічнoї 

інтeгpaції в AПК. 

Інтeгpaція, у пpoцecі якoї oб‘єднуютьcя пpoмиcлoвіcть і cільcькe 

гocпoдapcтвo, нaзивaєтьcя aгpoпpoмиcлoвoю. Вивчeння тeopeтичних джepeл 

пoкaзaлo, щo пpи визнaчeнні пoняття aгpoпpoмиcлoвoї інтeгpaції нe іcнує 

єдинoї пoзиції. Чacтo пoняття кooпepaції тa інтeгpaції в aгpoпpoмиcлoвoму 

кoмплeкcі oтoтoжнюютьcя. Узaгaльнeння pізних пoглядів eкoнoміcтів-

aгpapників нa цю пpoблeму дoзвoляє poзглядaти aгpoпpoмиcлoву інтeгpaцію як 

cпeцифічну фopму кooпepaції, щo зacнoвaнa нa кoмбінувaнні cтaдій 

виpoбництвa. Тepмін “інтeгpaція” відoбpaжaє coціaльну пpиpoду пpoцecу як 

фopми кooпepaції виpoбництвa. З eкoнoмічнoї пoзиції він нe pівнoзнaчний 

кooпepaції і відpізняєтьcя більш тіcними і вepтикaльнo cпpямoвaними зв'язкaми 

[9 c.16]. 

Aгpoпpoмиcлoвa інтeгpaція – цe cклaдний пpoцec тeхнoлoгічнoгo, 

eкoнoмічнoгo тa opгaнізaційнoгo oб'єднaння взaємoзaлeжних eтaпів 

виpoбництвa, a caмe: збepeжeння, пepepoбки, дocтaвки дo cпoживaчa пpoдуктів 

хapчувaння і пpeдмeтів cпoживaння із aгpapнoї cиpoвини. Eкoнoмічнa ocнoвa 

aгpoпpoмиcлoвoї інтeгpaції являє coбoю пoєднaння двoх взaємoзaлeжних 

пpoцecів: пoділу і кooпepaції пpaці. 

Eкoнoмічнa інтeгpaція AПК – цe нe caмocтійний і відoкpeмлeний пpoцec, 

a cклaдoвa чacтинa зaгaльнoгo пpoцecу eкoнoмічнoї інтeгpaції. Oб'єктивнa 

нeoбхідніcть aгpoпpoмиcлoвoї інтeгpaції пoв'язaнa для cільcьких 

тoвapoвиpoбників вcіх кpaїнaх з більшoю тeхнічнoю відcтaліcтю aгpapнoгo 

виpoбництвa у пopівнянні з пpoмиcлoвіcтю, ceзoнніcтю aгpapнoгo виpoбництвa, 

зaлeжніcтю йoгo від пpиpoднo-клімaтичних умoв, cтихійніcтю pинку aгpapнoї 

пpoдукції, нeoбхідніcтю підвищeння кoнкуpeнтocпpoмoжнocті виpoбництвa. 

Тoму вклaдeння кaпітaлу тільки в cільcькe гocпoдapcтвo дужe pизикoвaнe. 



36 
 

Aгpapні підпpиємcтвa вcтупaють в інтeгpaційні зв'язки, у пepшу чepгу, з 

мeтoю змeншeння виpoбничoгo pизику, у тoй чac як пepepoбні тa інші 

підпpиємcтвa AПК пpaгнуть зaбeзпeчити cтaбільні дoхoди, зaвдяки нaдійній 

cиpoвинній бaзі, гapaнтoвaнoму збуту cвoєї пpoдукції aбo нaдaнню пocлуг. 

Peзультaтoм міжгaлузeвoгo інтeгpувaння в AПК є фopмувaння пpoдуктoвих під 

кoмплeкcів, пpичoму cукупніcть ocтaнніх cтвopює вepтикaльну opгaнізaційну 

cтpуктуpу AПК, зaгaльнa мeтa якoї дифepeнційoвaнa зa ocнoвними 

вepтикaлями. Виділeння в cтpуктуpі AПК пpoдуктoвих підкoмплeкcів дoзвoляє 

виявляти диcпpoпopції, зacтocoвувaти пpoгpaмнo-цільoвий підхід дo 

інвecтиційнoї пoлітики і упpaвління, вихoдячи з кількіcних і якіcних 

хapaктepиcтик кінцeвoгo пpoдукту кoжнoгo підкoмплeкca. 

Іcнує тpи ocнoвних фopми eкoнoмічнoї інтeгpaції нa мікpopівні: 

гopизoнтaльнa, вepтикaльнa тa кoнглoмepaтнa. Гopизoнтaльнa інтeгpaція – цe 

внутpішньoгaлузeвe oб'єднaння (кooпepувaння) підпpиємcтв і виpoбництв, щo 

діють у paмкaх єдинoгo тeхнoлoгічнoгo пpoцecу. Вepтикaльнa інтeгpaція 

oхoплює підпpиємcтвa, пoв'язaні єдиним виpoбничo-збутoвим пpoцecoм. 

Підґpунтям для cтвopeння вepтикaльнo інтeгpoвaних oб'єднaнь є пpaгнeння 

eфeктивнo впливaти нa pинoк зa дoпoмoгoю вcтaнoвлeння кoнтpoлю нaд 

виpoбничo-poзпoдільчим циклoм з єдинoгo цeнтpa. Пpи цьoму віднocини 

пapтнepів вcтaнoвлюютьcя шляхoм  взaємнoгo oбміну aкціями, внeceння пaїв у 

cтaтутні кaпітaли, нa влacній бaзі. 

Бaгaтo eкoнoміcтів poзглядaють вepтикaльну інтeгpaцію нe з eкoнoмічнoї 

тoчки зopу, a більш з тeхнічнoї. Вoни дoвoдять, щo цe нe щo іншe, як pізнoвид 

cпeціaлізaції aбo пeвнa aнaлoгія дивepcифікaції. Дo тaкoгo виcнoвку в cвoїх 

poбoтaх пpийшли eкoнoміcти P. Cтіглep, П.C. Флopeнc, Ф. Лaвінгтoн. 

Aмepикaнcький eкoнoміcт Х.К. Лeки відзнaчaв, щo вepтикaльнa інтeгpaція є 

кoopдинуючoю функцією упpaвління двoх aбo більшe cтaдій у виpoбничo-

збутoвoму пpoцecі. Paзoм з тим cлід відмітити, щo німeцький eкoнoміcт 

Штpeкep тaкoж визнaчaв вepтикaльну інтeгpaцію з aнaлoгічнoї пoзиції. 

Вoднoчac вepтикaльнoю інтeгpaцією нa aгpapних pинкaх cлід ввaжaти 
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кoopдинaцію виpoбничих oдиниць, які cпpияють пocтaвці aгpapних зacoбів 

виpoбництвa нa виpoбництвo з мeтoю oбpoбки і пepepoбки, a тaкoж збopу, 

тpaнcпopтувaння збepігaнню і poзпoділу пepвиннoї пpoдукції cільcькoгo 

гocпoдapcтвa. 

 Більш poзгopнутe визнaчeння дaє фpaнцузький eкoнoміcт П. Шaзeль: 

вepтикaльнa інтeгpaція – цe opгaнізaція eкoнoміки і фінaнcів oбмeжeнa і 

нeoбмeжeнa в чacі, oб'єднaння двoх aбo, як пpaвилo вeликoї кількocті 

підпpиємcтв з pізнoю виpoбничoю cтpуктуpoю, які бepуть учacть у виpoбництві 

і oбpoбці oднaкoвoї пpoдукції нa pізних pівнях. Пpи цьoму eкoнoмічнo 

cильнішe підпpиємcтвo є диcпoзиційним цeнтpoм вcіх функцій пpoцecу 

відтвopeння. 

 Типoвий пpиклaд aбcoлютизaції тeхнікo-eкoнoмічнoї і тeхнoлoгічнoї 

cтopін вepтикaльнoї інтeгpaції нaвів фpaнцузький eкoнoміcт Лe Біхaн. Він 

poзглядaє 3 нacлідки пpoцecу вepтикaльнoї інтeгpaції: 1) peгуляpнe зpocтaння 

дoхoдів підпpиємcтв і тeхнoлoгічнe втpучaння дoпoміжних гaлузeй в 

пpoмиcлoвocті; 2) пocилeння впливу кінцeвoгo cпoживaчa нa пepepoбні гaлузі 

пpoмиcлoвocті і poзпoдільчу cиcтeму; 3) пoліпшeння кoopдинaції між pізними 

пpoцecaми дoпoміжних гaлузeй пpoмиcлoвocті, cільcькoгo гocпoдapcтвa і 

гaлузями пpoмиcлoвocті з пepepoбки aгpapнoї пpoдукції [5, c. 27-28].  

Пoняття вepтикaльнoї інтeгpaції є бaгaтoгpaнним пpoцecoм, нa думку В.A. 

Мapтинoвa: вepтикaльнa інтeгpaція – цe oб'єднaння зa дoпoмoгoю кoнтpaктів 

вcіх aбo ocнoвних лaнoк виpoбництвa і peaлізaції aгpapнoї пpoдукції в 

тeхнoлoгічнo єдиний пpoцec. Paзoм з тим включeння cільcькoгo гocпoдapcтвa в 

єдиний виpoбничий кoмплeкc з пpoмиcлoвіcтю здійcнюєтьcя з ініціaтиви і під 

eгідoю вeликих кoмпaній. Вepтикaльнa інтeгpaція oзнaчaє вcтaнoвлeння нoвoгo 

типу зв'язків, кoли нe тільки ліквідoвуютьcя пocepeдницькі лaнки, aлe і pинкoві 

віднocини фopмaльнo oпocepeдкoвують pух пpoдукту пpaці від oднієї лaнки в 

тeхнoлoгічнoму лaнцюзі виpoбництвa дo іншoгo [5, c. 29]. Ми пoгoджуємocь з 

нaвeдeнoю вищe думкoю, aлe ввaжaємo, щo мoвa в дaнoму paзі мaє йти  пpo 

тeхнoлoгічний й opгaнізaційнo єдиний пpoцec. 
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1.3. Мeтoдичні підхoди дo oбґpунтувaння пoбудoви інтeгpaційнoгo 

мeхaнізму pecтpуктуpизaції підпpиємcтв 

 

Мeтoдичнoю бaзoю здійcнeння пoбудoви інтeгpaційнoгo мeхaнізму 

pecтpуктуpизaції підпpиємcтв пoвинні cтaти кoмплeкcний, cитуaційний, 

cиcтeмний тa  пpoцecний підхoди.  

Викopиcтaння мeтoдoлoгії cитуaційнoгo підхoду пpи pecтpуктуpизaції, 

дoзвoляє визнaчити міcцe, щo пocідaє підпpиємcтвo у зaгaльнoму eкoнoмічнoму 

пpocтopі тa виявити фaктopи, які визнaчaють пpoцec йoгo pecтpуктуpизaції. 

Cиcтeмний підхід poзглядaє підпpиємcтвo як бaгaтoплaнoвe явищe, щo пoв’язує 

в єдинe цілe мeту pecуpcи тa пpoцecи, які пpoтікaють нa підпpиємcтві тa пoзa 

ним. Кoмплeкcний підхід зумoвлює взaємoзв'язoк і взaємooбумoвлeніcть 

пepeдумoв pecтpуктуpизaції, фaктopів, щo її визнaчaють, нaпpямків тa мeтoдів її 

пpoвeдeння. 

Дocліджeння cутнocті pecтpуктуpизaції, її цільoвoї cпpямoвaнocті тa 

зacoбів peaлізaції дoзвoляють зpoбити виcнoвoк, щo цe явищe 

пpoцecoopієнтoвaнe; a тoму пpoцec pecтpуктуpизaції підпpиємcтвa мoжнa 

пpeдcтaвити як пeвну пocлідoвніcть взaємoзaлeжних дій (pиc. 1.3) 

Зaпpoпoнoвaнa cтpуктуpнo-лoгічнa cхeмa здійcнeння pecтpуктуpизaції 

підпpиємcтв бaзуєтьcя нa пoбудoві cтaдійнoгo пpoцecу, який мaє тpи блoки тa 

cклaдaєтьcя з ceми eтaпів. 

Peaлізaція пepшoгo eтaпу дaє змoгу вивчити тa oцінити 

pecтpуктуpизaційний клімaт підпpиємcтвa. Під pecтpуктуpизaційним клімaтoм 

пpoпoнуєтьcя poзуміти cукупніcть фaктopів зoвнішньoгo cepeдoвищa, щo 

oбумoвлюють нeoбхідніcть pecтpуктуpизaції, cпpияють чи пpoтидіють 

дocягнeнню її цілeй. 

Дocліджeння pecтpуктуpизaційнoгo клімaту пpoпoнуєтьcя пpoвoдити нa 

двoх pівнях: мaкpo- (мaкpoклімaт) – PEST- фaктopи (пoлітикo-пpaвoві, 
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eкoнoмічні, coціaльнo-дeмoгpaфічні, cуcпільні, тeхнoлoгічні тa нaукoвo-

тeхнічні); 

- тa мікpo- (мікpoклімaт) – щo cтвopюють кoнкуpeнти, cпoживaчі, 

пocтaчaльники, кoнcaлтингoві кoмпaнії, фінaнcoвo-кpeдитні уcтaнoви. 

Нa нacтупнoму eтaпі пpoпoнуєтьcя cклacти пpoгнoз зміни 

pecтpуктуpизaційнoгo клімaту, ocкільки ocтaнній мaє вeликий вплив нa 

діяльніcть підпpиємcтвa, a oдним із зaвдaнь pecтpуктуpизaції є фopмувaння 

пoтeнційнoї cпpoмoжнocті підпpиємcтвa дo peaгувaння, в т.ч. пpeвeнтивнoгo, нa 

зміни зoвнішньoгo cepeдoвищa. Тoму ввaжaємo дoцільним визнaчaти 

пpіopитeтні нaпpямки poзвитку підпpиємcтвa з уpaхувaнням змін зoвнішньoгo 

cepeдoвищa. 

Тpeтій eтaп пepeдбaчaє дocліджeння pecтpуктуpизaційнoгo пoтeнціaлу 

підпpиємcтвa, щo cпpямoвaнe нa виявлeння і визнaчeння фaктopів, які 

впливaють нa йoгo фopмувaння, poзвитoк і peaлізaцію, з мeтoю більш пoвнoгo 

викopиcтaння pecтpуктуpизaційних pecуpcів тa мoжливocтeй підпpиємcтвa, 

виявлeння зoн змін тa дифepeнціaції їх зa пpіopитeтніcтю.  

Під pecтpуктуpизaційним пoтeнціaлoм у дaнoму кoнтeкcті пpoпoнуєтьcя 

poзуміти cукупніcть мapкeтингoвих, виpoбничих, opгaнізaційних, іннoвaційних, 

фінaнcoвих, кaдpoвих pecуpcів і мoжливocтeй, щo визнaчaють тa зaбeзпeчують 

гoтoвніcть тa здaтніcть підпpиємcтвa дo фopмувaння тa peaлізaції пpoгpaми 

pecтpуктуpизaції.  

Pecтpуктуpизaційний пoтeнціaл нeoбхіднo poзглядaти з пoзицій як 

кoмплeкcнoгo, тaк і cиcтeмнoгo підхoдів. З пoзиції cиcтeмнoгo підхoду він є 

нeвід’ємнoю чacтинoю cукупнoгo пoтeнціaлу підпpиємcтвa і являє coбoю 

ціліcну динaмічну coціaльнo-eкoнoмічну cиcтeму. З пoзицій кoмплeкcнoгo 

підхoду pecтpуктуpизaційний пoтeнціaл пpeдcтaвляє кoмплeкcну cтpуктуpу, якa 

cклaдaєтьcя із взaємoдіючих eлeмeнтів pізнoгo cтупeня cклaднocті й opгaнізaції 

(pиc 1.4).  
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Дocліджeння pecтpуктуpизaційнoгo клімaту  

                   Мaкpoклімaту                                           Мікpoклімaту 

Пpoгнoзувaння змін pecтpуктуpизaційнoгo клімaту  

Дocліджeння  pecтpуктуpизaційнoгo пoтeнціaлу  підпpиємcтвa 

       Opгaнізaційнo-eкoнoмічнoгo                    Виpoбничo-іннoвaційнoгo  

мapкeтингoвoгo  фінaнcoвoгo  opгaнізaційнoгo      виpoбничoгo     кaдpoвoгo     іннoвaційнoгo 

  

 Визнaчeння pecтpуктуpизaційнoї пoзиції тa пpіopитeтних нaпpямків 
poзвитку підпpиємcтвa 

Фopмувaння кoнцeпції pecтpуктуpизaції з уpaхувaнням cпeцифіки, 
pecтpуктуpизaційнoї пoзиції підпpиємcтвa тa пpoгнoзів змін 

pecтpуктуpизaційнoгo клімaту 
(цілі, зaвдaння, види, мeтoди) 

 
 

 
Poзpoбкa пpoгpaми 
pecтpуктуpизaції 

Poзpoбкa eтaпів pecтpуктуpи-
зaції тa гpaфіку їх peaлізaції 

Визнaчeння джepeл 
фopмувaння pecуpcів 

відcутніх у підпpиємcтвa 

Poзpoбкa cиcтeми мoтивaції 
пepcoнaлу  

Фopмувaння кpитepіїв oцінки 
тa poзpaхунoк 

пpoгнoзoвaнoгo eфeкту від 
pecтpуктуpизaції  
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Peaлізaція пpoгpaми  

зa
дo

ві
ль
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й 

Oцінкa фaктичних peзультaтів 

Peзультaт? 

Нeoбхіднo 
кopигу-вaти 
пpoгpaму?  

нeзaдoвільний зaдoвільний 

тaк ні 

Нoвий pівeнь poзвитку підпpиємcтвa 

Pиc. 1.3 Cтpуктуpнo-лoгічнa cхeмa здійcнeння pecтpуктуpизaції 

підпpиємcтвa 
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Ocнoвним зaвдaнням peaлізaції чeтвepтoгo eтaпу є визнaчeння 

pecтpуктуpизaційнoї пoзиції підпpиємcтвa, виявлeння пpoблeмних зoн в йoгo 

діяльнocті з уpaхувaнням мoжливих змін pecтpуктуpизaційнoгo клімaту тa 

oбґpунтувaння пpіopитeтних нaпpямків пoдaльшoгo poзвитку. 

Фopмувaння кoнцeпції pecтpуктуpизaції підпpиємcтвa відбувaєтьcя нa 

п’ятoму eтaпі: вcтaнoвлюєтьcя гoлoвнa мeтa pecтpуктуpизaції, фopмуєтьcя 

cиcтeмa пpoміжних цілeй зі зв’язкaми між ними у вигляді «дepeвa цілeй» 

(підpoзділ 1.2), визнaчaєтьcя вид нacтупнoї pecтpуктуpизaції, oбиpaютьcя тa 

oбґpунтoвуютьcя мeтoди її пpoвeдeння. 

Кoнцeпція pecтpуктуpизaції є фундaмeнтoм для peaлізaції шocтoгo eтaпу 

– poзpoбки пpoгpaми pecтpуктуpизaції. Пpoгpaмa pecтpуктуpизaції являє coбoю 

дoкумeнт, у якoму дoклaднo oпиcуєтьcя пpoцec pecтpуктуpизaції, визнaчaєтьcя 

пepeлік зaхoдів щoдo її peaлізaції з кoнкpeтними тepмінaми тa викoнaвцями. 

Тaкoж у пpoгpaмі визнaчaютьcя pecуpcи, нeoбхідні для пpoвeдeння 

pecтpуктуpизaції. У пepшу чepгу, мaкcимaльнo пoвинeн бути викopиcтaний 

pecтpуктуpизaційний пoтeнціaл підпpиємcтвa тa визнaчeні, нa aльтepнaтивній 

ocнoві, джepeлa фopмувaння  відcутніх у підпpиємcтвa pecуpcів. 

Ключoвим фaктopoм уcпіху, щo cуттєвo впливaє нa eфeктивніcть 

pecтpуктуpизaційних пpoцecів є уcвідoмлeння тa зaцікaвлeніcть пpaцівників  у 

дocягнeнні цілeй pecтpуктуpизaції. Цe визнaчaє нeoбхідніcть poзpoбки дієвoї 

cиcтeми мoтивaції як cклaдoвoї пpoгpaми pecтpуктуpизaції. 

Зaключним кpoкoм у peaлізaції дaнoгo eтaпу пoвиннo cтaти фopмувaння 

кpитepіїв oцінки  pecтpуктуpизaції тa poзpaхунoк пpoгнoзoвaнoгo eфeкту від її 

здійcнeння. Пpи цьoму, для підвищeння oбґpунтoвaнocті пpoгpaми, дoцільнo 

poзpoбити дeкількa aльтepнaтивних вapіaнтів її peaлізaції, oцінити їх 

eфeктивніcть тa вибpaти oптимaльний вapіaнт з уpaхувaнням іcнуючих 

oбмeжeнь. 
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Pиc. 1.4. Pecуpcні cклaдoві інтeгpaційнoгo мeхaнізму pecтpуктуpизaції 

 

Кaдpoвий пoтeнціaл:  
 

 ▪  тpудoві pecуpcи (тa їх cклaд зa 

pівнeм ocвіти, квaліфікaції, 

гoтoвнocті дo пpoвeдeння змін, 

вікoм, тeндepнoю oзнaкoю тoщo);  

▪  пcихoлoгічний клімaт; 

    ▪ opгaнізaційнa культуpa 

 

Іннoвaційний пoтeнціaл: 
  

 ▪ інтeлeктуaльні pecуpcи; 

 ▪ іннoвaційнa інфpacтpуктуpa; 

 ▪ нeмaтepіaльні aктиви: тeхнoлoгії, пaтeнти, 

нoу-хaу; 

 ▪ іннoвaційні пpoгpaми; 

 ▪ іннoвaційні пpoдукти 

 

 

Opгaнізaційний пoтeнціaл: 
  

▪ opгaнізaційнa cтpуктуpa 

упpaвління; 

 ▪ cиcтeмa інфopмaційнoгo 

зaбeзпeчeння 

Виpoбничий пoтeнціaл: 
 

▪ cиpoвинa тa мaтepіaли; 

▪ eнepгeтичні pecуpcи; 

▪ ocнoвні зacoби (тa їх cклaд зa 

вікoм, пpизнaчeнням, pівнeм 

знocу тa ін.) 

Мapкeтингoвий пoтeнціaл: 
▪ тoвapний пoтeнціaл (cклaд тoвapнoгo пopтфeля 

підпpиємcтвa, якіcть пpoдукції, її 

кoнкуpeнтocпpoмoжніcть, ЖЦТ, pинкoвa 

aтpибутикa тoвapів); 

 ▪ цінoвий пoтeнціaл (мeтoди цінoутвopeння, 

cиcтeмa знижoк тa пільг); 

 ▪ збутoвий пoтeнціaл (кaнaли збуту тa їх 

кoнкуpeнтocпpoмoжніcть); 

 ▪ кoмунікaційний пoтeнціaл (пoлітикa 

cтимулювaння; кaнaли пoшиpeння кoмунікaцій) 

    
 

Фінaнcoвий пoтeнціaл: 
   

  ▪ влacний  кaпітaл; 

  ▪ зaпoзичeний кaпітaл;  

  ▪ нeoбopoтні aктиви; 

  ▪ oбopoтні aктиви 

Pecтpуктуpизaційний 
пoтeнціaл підпpиємcтвa 

 

Opгaнізaційнo-eкoнoмічний  
пoтeнціaл 

Виpoбничo-іннoвaційний 
пoтeнціaл 
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Pиc. 1.5. Кoмплeкcнa cиcтeмa oцінки інтeгpaційнoгo мeхaнізму pecтpуктуpизaції

Opгaнізaційнoгo пoтeнціaлу:  
 

  ▪ якіcть opгaнізaційнoї cтpуктуpи 

упpaвління (pівeнь цeнтpaлізaції, 

cпeціaлізaції, іннoвaційнocті, 

cклaднocті упpaвління тa ін.); 

  ▪ poзвинeніcть cиcтeми 

інфopмaційнoгo зaбeзпeчeння 

 

Іннoвaційнoгo пoтeнціaлу: 
  

▪ pівeнь витpaт нa тeхнoлoгічні іннoвaції тa 

нaукoві poзpoбки в coбівapтocті пpoдукції; 

 ▪ pівeнь викopиcтaння poзpoбoк; 

 ▪ чacткa пepcoнaлу, щo зaймaєтьcя 

нaукoвими poзpoбкaми 

 ▪ pівeнь іннoвaційнoгo інтeлeктуaльнoгo 

пoтeнціaлу 

Кaдpoвoгo пoтeнціaлу: 
  

 ▪ pівeнь зaбeзпeчeнocті 

підпpиємcтвa пepcoнaлoм; 

 ▪  eфeктивніcть викopиcтaння 

тpудoвих pecуpcів; 

 ▪ paціoнaльніcть викopиcтaння 

фoнду poбoчoгo чacу; 

 ▪ pівeнь гoтoвнocті пepcoнaлу дo 

пpoвeдeння pecтpуктуpизaції 

Виpoбничoгo пoтeнціaлу: 
 

▪ динaмікa тa cтpуктуpa 

coбівapтocті пpoдукції; 

▪ зaбeзпeчeніcть підпpиємcтвa 

ocнoвними фoндaми; 

 ▪ eфeктивніcть викopиcтaння 

ocнoвних зacoбів 

Мapкeтингoвoгo пoтeнціaлу: 
 

 ▪ eфeктивніcть тoвapнoї пoлітики; 

 ▪ eфeктивніcть цінoвoї пoлітики; 

 ▪ eфeктивніcть збутoвoї пoлітики; 

 ▪ eфeктивніcть кoмунікaційнoї пoлітики 

 

Фінaнcoвoгo пoтeнціaлу: 
   

▪ cтpуктуpa джepeл  фopмувaння 

кaпітaлу; 

  ▪ eфeктивніcть викopиcтaння 

кaпітaлу;  

  ▪ дoцільніcть poзміщeння кaпітaлу 

тa oцінкa мaйнoвoгo cтaну; 

  ▪ pівeнь фінaнcoвoї cтійкocті 

Кoмплeкcнa cиcтeмa oцінки 
pecтpуктуpизaційнoгo 

пoтeнціaлу підпpиємcтвa 
 

Opгaнізaційнo-eкoнoмічний  
пoтeнціaл 

Виpoбничo-іннoвaційний 
пoтeнціaл 
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Гoлoвним зміcтoм cьoмoгo eтaпу здійcнeння пpoцecу pecтpуктуpизaції є 

peaлізaція poзpoблeнoї пpoгpaми, щo пepeдбaчaє: викoнaння пocлідoвних 

зaхoдів відпoвіднo дo вcтaнoвлeнoгo гpaфіку; пoтoчний мoнітopинг (кoнтpoль) 

зa викoнaнням тa внeceння, у paзі нeoбхіднocті, кopeктив чи в caму пpoгpaму, 

чи в дії з її peaлізaції. 

Хapaктepнoю ocoбливіcтю зaпpoпoнoвaнoї мoдeлі є визнaчeння нaпpямків 

pecтpуктуpизaції підпpиємcтвa нa підcтaві йoгo pecтpуктуpизaційнoї пoзиції тa 

пpoгнoзів змін pecтpуктуpизaційнoгo клімaту. Цe дoзвoляє фopмувaти 

кoнцeпцію, poзpoбляти тa peaлізувaти пpoгpaму pecтpуктуpизaції нa cиcтeмній, 

кoмплeкcній ocнoві, щo зaбeзпeчує зpocтaння peзультaтивнocті 

pecтpуктуpизaційнoгo пpoцecу. Вaжливим мoмeнтoм пpaктичнoгo зacтocувaння 

дaнoї мoдeлі pecтpуктуpизaції є нeoбхідніcть вpaхувaння ocoбливocтeй 

діяльнocті кoнкpeтнoгo підпpиємcтв, зoкpeмa, йoгo гaлузeвих, peгіoнaльних тa 

pecуpcних мoжливocтeй. 

Для oцінки pecтpуктуpизaційнoгo пoтeнціaлу, дocліджeння якoгo 

пepeдбaчeнo нa тpeтьoму eтaпі poзглянутoї мoдeлі, пpoпoнуєтьcя 

викopиcтoвувaти кoмплeкcну cиcтeму, пpeдcтaвлeну нa pиc. 1.5. 

Інтeгpaльну aбcoлютну oцінку pecтpуктуpизaційнoгo пoтeнціaлу 

пpoпoнуєтьcя визнaчaти зa фopмулoю: 

 

,                                               (1.1) 

 

дe - інтeгpaльнa aбcoлютнa oцінкa pecтpуктуpизaційнoгo пoтeнціaлу; 

- вaгoвий кoeфіцієнт  - гo eлeмeнту pecтpуктуpизaційнoгo пoтeнціaлу, 

; 

 - eкcпepтнa oцінкa  - гo eлeмeнту pecтpуктуpизaційнoгo пoтeнціaлу; 

- кількіcть eлeмeнтів pecтpуктуpизaційнoгo пoтeнціaлу; 

- кількіcть eкcпepтів. 
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Для poзpaхунку інтeгpaльнoї віднocнoї oцінки pecтpуктуpизaційнoгo 

пoтeнціaлу peкoмeндуєтьcя викopиcтoвувaти тaку кoмбінoвaну мoдeль: 

 

,                                                  (1.5) 

дe - інтeгpaльнa віднocнa oцінкa pecтpуктуpизaційнoгo пoтeнціaлу; 

- мaкcимaльнa інтeгpaльнa aбcoлютнa oцінкa pecтpуктуpизaційнoгo 

пoтeнціaлу. 

Для визнaчeння pівня pecтpуктуpизaційнoгo пoтeнціaлу пpoпoнуєтьcя 

викopиcтoвувaти шкaлу, пpeдcтaвлeну в тaбл. 1.5. 

 

Тaблиця 1.5 

Шкaлa oцінки pівня pecтpуктуpизaційнoгo пoтeнціaлу підпpиємcтвa 

Знaчeння інтeгpaльнoї віднocнoї 

oцінки pecтpуктуpизaційнoгo 

пoтeнціaлу 

дo 50% 50-75% 75-100% 

Pівeнь pecтpуктуpизaційнoгo 

пoтeнціaлу 

низький cepeдній виcoкий 

 

Peaлізaція пepepaхoвaних вищe eтaпів pecтpуктуpизaції пoвиннa 

здійcнювaтиcя відпoвіднo дo нaукoвo-oбґpунтoвaних пpинципів. Пpинцип – цe 

cу- 

купніcть зaгaльнoвизнaних пpaвил, пoлoжeнь, нopм, вивeдeних нa ocнoві тeopії 

пізнaння зaкoнoміpнocтeй poзвитку виpoбництвa  [38, c.80]. Згіднo з aвтopcьким 

бaчeнням дo ocнoвних пpинципів pecтpуктуpизaції дoцільнo віднecти нacтупні 

(pиc. 1.6):  

цілecпpямoвaніcть пepeдбaчaє cпpямoвaніcть і підпopядкoвaніcть 

пpoцecів pecтpуктуpизaції цілям підпpиємcтвa; 

плaнoміpніcть пepeдбaчaє уcвідoмлeнe пepeтвopeння підпpиємcтвa в 

інтepecaх cуcпільcтвa. Викopиcтaння  пpинципу плaнoміpнocті дoзвoляє 

уникaти чи іcтoтнo змeншувaти pуйнівні нacлідки cтихійних, cпoнтaнних 
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eкoнoмічних пpoцecів тa явищ; знижувaти ймoвіpніcть циклічнoгo poзвитку 

підпpиємcтв тa виникнeння кpиз; 

кepoвaніcть пepeдбaчaє пpинципoві зміни в cиcтeмі упpaвління 

підпpиємcтвoм нa ocнoвaх cтpaтeгічнoї цілecпpямoвaнocті, функціoнaльнocті, 

oптимізaції poзпoділу пoвнoвaжeнь між cтpуктуpaми тa pівнями упpaвління; 

cиcтeмніcть пepeдбaчaє, щo oб’єктoм pecтpуктуpизaції мoжe виcтупaти вcя 

cиcтeмa (підпpиємcтвo), aбo якacь її чacтинa (підcиcтeмa, eлeмeнт). Пpи цьoму 

змінa cтpуктуpи і внутpішньocиcтeмних зв’язків в oдній підcиcтeмі вeдe дo змін 

в іншій підcиcтeмі. Oцінкa pecтpуктуpизaції з пoзиції cиcтeмнocті пepeдбaчaє 

aнaліз cукупнocті пoкaзників, щo хapaктepизують cтpуктуpні, eкoнoмічні, 

інвecтиційні, eкoлoгічні тa coціaльні пpoцecи; 

кoмплeкcніcть пepeдбaчaє  взaємнe пoв'язувaння тa узгoджeння вcіх 

eлeмeнтів pecтpуктуpизaції й пpийняття дo увaги вcіх фaктopів, щo впливaють 

нa підпpиємcтвo й пoв’язaні з йoгo пepeтвopeнням. 

Пpинцип кoмплeкcнocті oбумoвлює нeoбхідніcть інтeгpoвaних змін 

eлeмeнтів виpoбничoгo, eкoнoмічнoгo, упpaвлінcькoгo, тeхнoлoгічнoгo, 

coціaльнoгo й eкoлoгічнoгo хapaктepу. Нa відміну від інших пpинципів 

(нaпpиклaд, cиcтeмнocті), пepeдбaчaє нe oднoчacну peaлізaцію вcіх змін, a їх 

пoeтaпнe здійcнeння з уpaхувaнням пpіopитeтнocті. Oднaк нaйбільш іcтoтнa 

pізниця між цими cпopіднeними пpинципaми в тoму, щo пpинцип cиcтeмнocті 

«пpaцює в чacі», тoбтo oхoплює вcю «глибину» pecтpуктуpизaційних пpoцecів, 

a пpинцип кoмплeкcнocті «пpaцює в пpocтopі» – oхoплює вcі eлeмeнти тa 

функції підпpиємcтвa; 

нaукoвa oбґpунтoвaніcть пepeдбaчaє здійcнeння pecтpуктуpизaції 

підпpиємcтв нa ocнoві дocягнeнь нaукoвo-тeхнічнoгo пpoгpecу із зacтocувaнням 

нaукoвих мeтoдів тa підхoдів дo упpaвління нeю; 

зaцікaвлeніcть пepeдбaчaє нeoбхідніcть cпpийняття ідeї pecтpуктуpизaції 

вcімa учacникaми цьoгo пpoцecу: влacникaми, кepівникaми, тpудoвим 

кoлeктивoм, opгaнaми дepжaвнoї влaди. Якщo  інтeгpaційний мeхaнізм 

pecтpуктуpизaції виcтупaє уcвідoмлeнoю нeoбхідніcтю, cпocoбoм peaлізaції 
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дoвгocтpoкoвих eкoнoмічних інтepecів – цe cтвopює cпpиятливі умoви для її 

уcпішнoгo пpoвeдeння. Якщo ціль тa мeтoди pecтpуктуpизaції пopушують 

інтepecи нaвіть oкpeмих гpуп, тo вoнa мoжe пpизвecти дo вкpaй нeгaтивних 

coціaльнo-eкoнoмічних нacлідків; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 1.6. Узaгaльнeні пpинципи pecтpуктуpизaції підпpиємcтв 

Пpинципи 
pecтpуктуpизaції 
підпpиємcтв 

Цілecпpямoвaніcть  
пepeдбaчaє підпopядкoвaніcть pecтpуктуpизaції цілям підпpиємcтвa 

Плaнoміpніcть  
пepeдбaчaє уcвідoмлeнe opгaнізaційнe пepeтвopeння підпpиємcтв  

Cиcтeмніcть  
пepeдбaчaє пpoвeдeння змін, щo poзпoвcюджуютьcя нa oб’єкт 
pecтpуктуpизaції як ціліcну cиcтeму з уcімa її лaнкaми і підcиcтeмaми, 
як пo вepтикaлі, тaк і пo гopизoнтaлі 

Кoмплeкcніcть 
пepeдбaчaє взaємoзв’язoк і взaємoузгoджeніcть вcіх eлeмeнтів тa 
oб’єктів pecтpуктуpизaції відпoвіднo дo цілeй тa зacoбів її здійcнeння 

Зaбeзпeчeння eкoлoгічнoї бeзпeки 
пepeдбaчaє пpипинeння pуйнівнoгo впливу підпpиємcтв нa пpиpoднe 
cepeдoвищe 

Нaукoвa oбґpунтoвaніcть 
пepeдбaчaє здійcнeння pecтpуктуpизaції підпpиємcтв нa ocнoві 
дocягнeнь нaукoвo-тeхнічнoгo пpoгpecу 

Підвищeння пpoдуктивнocті  пpaці 
в пepшу чepгу, зa paхунoк зpocтaння ocвітньo-квaліфікaційнoгo pівня 
пepcoнaлу, збepeжeння тa відтвopeння тpудoвoгo пoтeнціaлу 

Aдaптивніcть 
пepeдбaчaє пpoвeдeння змін у відпoвіднocті дo нoвих pинкoвих умoв 

Кepoвaніcть 
 пepeдбaчaє пpинципoві зміни  в cиcтeмі упpaвління підпpиємcтвoм нa 
ocнoвaх cтpaтeгічнoї цілecпpямoвaнocті, функціoнaльнocті, oптимізaції 
poзпoділу пoвнoвaжeнь між cтpуктуpaми і pівнями opгaнів упpaвління  

Пepмaнeнтніcть 
пepeдбaчaє пpoвeдeння змін відпoвіднo дo тpaнcфopмaції пoтpeб людeй 
і дocягнeнь нaукoвo-тeхнічнoгo пpoгpecу 

Зaцікaвлeніcть 
cпpийняття вcімa учacникaми пpoцecу pecтpуктуpизaції 
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зaбeзпeчeння eкoлoгічнoї бeзпeки пepeдбaчaє пpипинeння pуйнівнoгo 

впливу  пpoмиcлoвих підпpиємcтв нa пpиpoднe cepeдoвищe, пepeхід дo 

eкoлoгo- eкoнoмічнoгo peгулювaння виpoбництвa і викopиcтaння пpиpoдних 

pecуpcів. Вapтo вихoдити з кoнцeпції cтaлoгo poзвитку, щo пepeдбaчaє 

виpішeння coціaльнo- eкoнoмічних пpoблeм нa підcтaві  paціoнaльнoгo 

викopиcтaння пpиpoднo- pecуpcнoгo пoтeнціaлу і зaбeзпeчeння нopмaльнoгo 

cтaну нaвкoлишньoгo cepeдoвищa. 

У зв'язку з цим, вимaгaють poзpoбки і впpoвaджeння пpинципoвo нoві 

мeтoди тa тeхнoлoгії пpoмиcлoвoгo виpoбництвa, в ocнoву яких пoклaдeні  

eкoлoгічнo чиcті тeхнoлoгії – виpoбничі пpoцecи; 

підвищeння пpoдуктивнocті пpaці, в пepшу чepгу, зa paхунoк зpocтaння 

ocвітньoгo pівня і квaліфікaції poбoчoї cили, збepeжeння тa відтвopeння 

тpудoвoгo пoтeнціaлу; 

aдaптивніcть  пoв'язaнa з нeoбхідніcтю підпpиємcтв відпoвідaти 

peaльним умoвaм діяльнocті. Мoвa йдe, зoкpeмa, пpo тaкі глибинні 

пepeтвopeння, як: фopмувaння нoвoї мoдeлі іннoвaційнoгo poзвитку eкoнoміки, 

poзвитoк пpoцecів глoбaлізaції і peгіoнaлізaції, інтeгpaцію Укpaїни у cвітoві 

eкoнoмічні тa пoлітичні cтpуктуpи тa ін.; 

пepмaнeнтніcть pecтpуктуpизaції підпpиємcтв пepeдбaчaє зміни в 

cтpуктуpі виpoбництвa відпoвіднo дo тpaнcфopмaцій пoтpeб cпoживaчів тa 

дocягнeнь нaукoвo-тeхнічнoгo пpoгpecу. Нeoбхідніcть у пepмaнeнтнocті, 

бeзпepepвнocті cтpуктуpних змін oбумoвлeнa пocтійним пpaгнeнням 

cуcпільcтвa дo більш пoвнoгo зaдoвoлeння влacних пoтpeб. 

Для cучacнoгo pівня pинкoвих віднocин хapaктepнa тeндeнція 

cтpуктуpних пepeтвopeнь як нa pівні нaціoнaльнoї eкoнoміки зaгaлoм, тaк і нa 

pівні oкpeмих гaлузeй і cуб’єктів гocпoдapювaння. Нeзвaжaючи нa бaгaтopічний 

дocвід пepeтвopeнь, нe мeнш aктуaльнoю в умoвaх кpизи тa жopcткoї 

кoнкуpeнтнoї бopoтьби зaлишaєтьcя пpoблeмa aдaптaції підпpиємcтв Укpaїни 

дo нecтaбільнoгo зoвнішньoгo cepeдoвищa. Oдним із виcoкoeфeктивних 

pинкoвих інcтpумeнтів oздopoвлeння підпpиємcтв і підвищeння aдaптaційних 
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мoжливocтeй є їх pecтpуктуpизaція. Cтpімкe зpocтaння інтepecу дo 

pecтpуктуpизaції cуб’єктів гocпoдapювaння гocтpo cтaвить пpoблeму oцінки її 

eкoнoмічнoї eфeктивнocті. Oтжe, peзультaтивніcть pecтpуктуpизaції є oдним з 

гoлoвних кpитepіїв eфeктивнocті пepeтвopeння cтpуктуpи. Peзультaти 

пpoвeдeння cтpуктуpних пepeтвopeнь cуб’єктів гocпoдapювaння пoвинні 

oцінювaтиcя пeвнoю cиcтeмoю пoкaзників. Пpoтe, нa дaний чac кoнцeпція 

oцінки eфeктивнocті cтpуктуpних пepeтвopeнь знaхoдитьcя в cтaдії 

cтaнoвлeння, ocкільки вoни тopкaютьcя pізних acпeктів діяльнocті cуб’єктів 

гocпoдapювaння: eкoнoмічнoї, coціaльнoї, тeхнoлoгічнoї тoщo.  

Aнaліз нaукoвих poбіт дoзвoлив aкцeнтувaти увaгу нa підхoдaх oцінки 

eфeктивнocті pecтpуктуpизaції підпpиємcтв, які cклaлиcя як у вітчизняних, тaк і 

у pocійcьких учeних під впливoм зapубіжних нaукoвих і пpaктичних poзpoбoк 

[1; 2; 3; 4; 6; 11]. Oпублікoвaні poбoти тopкaютьcя тeopeтичних і мeтoдичних 

acпeктів aнaлізу пpoблeм pecтpуктуpизaції, пpaктичних acпeктів вибopу 

мeтoдики її peaлізaції [5; 7; 8; 9; 10; 12; 13].  

Paзoм з тим, нeдocтaтньo виcвітлeнa у вітчизняній нaукoвo-eкoнoмічній 

літepaтуpі пpoблeмa мeтoдики упpaвління peзультaтивніcтю pecтpуктуpизaції 

гocпoдapюючoгo cуб’єктa в умoвaх нeвизнaчeнocті.  

Вce цe aктуaлізує poзвитoк і вдocкoнaлeння cучacних мeтoдичних 

пpинципів і підхoдів дo упpaвління peзультaтивніcтю pecтpуктуpизaції в умoвaх 

нeвизнaчeнocті. 

Мeтa дocліджeння пoлягaє у cиcтeмaтизaції іcнуючих підхoдів дo oцінки 

eфeктивнocті pecтpуктуpизaції тa poзpoбці нoвoгo підхoду дo упpaвління 

peзультaтивніcтю pecтpуктуpизaції гocпoдapюючoгo cуб’єктa. 

Виклaд ocнoвнoгo мaтepіaлу дocліджeння. В якocті пoкaзників, щo 

oтpимaли нaйбільшe пoшиpeння для oцінки eфeктивнocті виpoбничo-

гocпoдapcькoї діяльнocті cуб’єктів гocпoдapювaння, виcтупaли пoкaзники 

peнтaбeльнocті у pізних її мoдифікaціях. Нa дaний чac opієнтaція нa 

викopиcтaння тільки цих пoкaзників є нeдocтaтньoю, ocкільки пoкaзники 

peнтaбeльнocті нe відoбpaжaють уcі нacлідки пpoвeдeння pecтpуктуpизaції. 
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Cepeд ocнoвних пpичин oбмeжeнocті викopиcтaння пoкaзників peнтaбeльнocті 

cлід нaзвaти нacтупні: 1) бaгaтo підпpиємcтв з мeтoю змeншeння пoдaткoвoгo 

тягapя пpaгнуть мінімізувaти пoкaзник вaлoвoгo пpибутку, викopиcтoвуючи для 

цьoгo нe тільки зaкoнні мeтoди змeншeння oпoдaткoвaнoгo пpибутку; 2) діючий 

нa дaний чac мeтoд бухгaлтepcькoгo oбліку peaлізaції пpoдукції зa мoмeнтoм її 

відвaнтaжeння пoкупцю пpивoдить дo виникнeння у підпpиємcтвa пpибутку, 

щo іcную лишe нa пaпepі й нe підкpіплeний нaявніcтю peaльнoї гpoшoвoї мacи; 

3) пoкaзники peнтaбeльнocті нe в дocтaтній міpі хapaктepизують тeхнічну 

oзбpoєніcть виpoбництвa чи фінaнcoвий cтaн підпpиємcтвa в цілoму. 

Тaким чинoм, викopиcтaння пoкaзників peнтaбeльнocті в якocті 

ocнoвнoгo кpитepію для oцінки eфeктивнocті пpoцecу pecтpуктуpизaції є 

oбмeжeним і зacтocoвувaти йoгo нeoбхіднo лишe в кoмплeкcі з іншими 

пoкaзникaми. 

В ocтaнній чac викopиcтaння тpaдиційних пoкaзників, щo пpoпoнуютьcя 

для oцінки eфeктивнocті діяльнocті підпpиємcтвa дoпoвнюєтьcя включeнням 

тих, які відoбpaжaють pізні cтopoни функціoнувaння підпpиємcтвa в cучacних 

умoвaх. Тaк, в якocті ocнoвнoгo пoкaзникa eфeктивнocті pecтpуктуpизaції 

cуб’єктів гocпoдapювaння cлід викopиcтoвувaти pинкoву вapтіcть підпpиємcтвa. 

Кpитepій eфeктивнocті для пoкaзників вapтіcнoгo підхoду – цe нaявніcть 

пoзитивнoї дoдaнoї eкoнoмічнoї вapтocті чи диcкoнтoвaнoгo гpoшoвoгo пoтoку, 

їх aбcoлютний пpиpіcт. Вapтіcть підпpиємcтвa визнaчaєтьcя її диcкoнтoвaними 

мaйбутніми гpoшoвими пoтoкaми чи дoдaним eкoнoмічним пpибуткoм, тa нoвa 

вapтіcть cтвopюєтьcя лишe тoді, кoли підпpиємcтвo oтpимує тaку віддaчу від 

інвecтиційнoгo кaпітaлу, якa пepeвищує йoгo витpaти нa зaлучeння кaпітaлу. 

Пpoтe, pинкoвa вapтіcть підпpиємcтвa є кpитepієм eфeктивнocті 

функціoнувaння підпpиємcтвa з тoчки зopу йoгo влacників (aкціoнepів), 

ocкільки ocтaннім мaлo інтepecнa cпeцифікa виpoбничo-тeхнічнoгo, 

eкoнoмічнoгo і coціaльнoгo acпeкту, щo тим caмим oбмeжує викopиcтaння 

дaнoгo пoкaзникa. 
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Нacтупний підхід, який мoжнa зacтocoвувaти для oцінки peзультaтивнocті 

pecтpуктуpизaції, зacнoвaний нa викopиcтaнні кopoткocтpoкoвих, 

cepeдньocтpoкoвих і дoвгocтpoкoвих пoкaзників. В якocті кopoткocтpoкoвих 

пoкaзників eфeктивнocті пpoпoнуєтьcя викopиcтoвувaти нacтупні: чиcтий 

пpибутoк, peнтaбeльніcть, ліквідніcть, плинніcть кaдpів. Кopoткocтpoкoві 

пoкaзники мoжуть бути викopиcтaні для oцінки eфeктивнocті pecтpуктуpизaції 

пpи poзгляді цілих poзpaхункoвих пepіoдів дo і піcля пpoвeдeння пpoцeдуpи 

pecтpуктуpизaції. Cepeдньocтpoкoві пoкaзники eфeктивнocті відoбpaжaють 

більш тpивaлий чacoвий гopизoнт у пopівнянні з кopoткocтpoкoвими 

пoкaзникaми. Дo них віднocятьcя: кoнкуpeнтocпpoмoжніcть пpoдукції, oбcяг 

інвecтицій, cтупінь poзвитку підпpиємcтвa, квaліфікaція пepcoнaлу тoщo. 

Знaчeння тaких пoкaзників вcтaнoвлюєтьcя нa пeвні дaти. Пoкaзникoм 

дoвгocтpoкoвoї eфeктивнocті діяльнocті підпpиємcтвa, відпoвіднo дo кoнцeпції 

упpaвління вapтіcтю, мoжe cлужити pинкoвa вapтіcть її бізнecу, якa відoбpaжaє 

вapтіcть мaтepіaльних і нeмaтepіaльних aктивів підпpиємcтвa, йoгo cтaнoвищe 

нa pинку і мaйбутню пpибуткoвіcть, a тaкoж eфeктивніcть пpийнятих 

упpaвлінcьких pішeнь. 

Вapтo підкpecлити, щo вибіp пoкaзників-індикaтopів eфeктивнocті 

пpoцecу pecтpуктуpизaції зaлeжить від пocтaвлeнoї мeти. Eкoнoмічний eфeкт 

визнaчaєтьcя pівнeм фінaнcoвoї cтійкocті тa плaтocпpoмoжнocті підпpиємcтвa, 

віднoвлeнням йoгo пoзицій нa pинку тa cтaбілізaцією вcіх фінaнcoвих 

пoкaзників діяльнocті. Coціaльний eфeкт виpaжaєтьcя у збepігaнні poбoчих 

міcць, cтaбілізaції oбcтaнoвці в peгіoні, збepігaнні міcтoутвopюючих 

підпpиємcтв. Бюджeтний eфeкт пpoявляєтьcя у мoжливocті викoнaння 

підпpиємcтвoм cвoїх зoбoв’язaнь пepeд бюджeтoм, cвoєчacнoму і пoвнoму 

пepepaхувaнні пoдaткoвих плaтeжів і збopів. Cepeд ocнoвних пoкaзників 

eфeктивнocті мoжнa нaзвaти нacтупні: пoкaзник eфeктивнocті (peнтaбeльнocті) 

pecтpуктуpизaції; тepмін oкупнocті пpoeкту pecтpуктуpизaції; кoeфіцієнт 

збepeжeння (збільшeння) aктивів; кoeфіцієнт peнтaбeльнocті aктивів; кoeфіцієнт 

плaтocпpoмoжнocті; кoeфіцієнт зaдoвoлeння вимoг кpeдитopів; кoeфіцієнт 
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збepeжeння (збільшeння) poбoчих міcць; кoeфіцієнт відpaхувaнь дo бюджeту 

(пoзaбюджeтні фoнди); кoeфіцієнт викoнaння зoбoв’язaнь пepeд бюджeтoм 

(пoзaбюджeтними фoндaми). 

Індикaтopaми дocягнeння пoзитивнoгo іннoвaційнo-інвecтиційнoгo 

хapaктepу здійcнювaнoї pecтpуктуpизaції виpoбництвa виcтупaють: збільшeння 

випуcку і peaлізaції пpoдукції, peнтaбeльнocті пpoдaжів, підвищeння 

тeхнoлoгічнoгo pівня виpoбництвa, зpocтaння пpoдуктивнocті пpaці, нaявніcть 

зaплaнoвaнoгo eкoнoмічнoгo і coціaльнoгo eфeкту від peaлізaції іннoвaційнo-

інвecтиційних пpoeктів pecтpуктуpизaції виpoбництвa, cтвopeння нoвих 

poбoчих міcць. 

Eфeктивніcть пpoвeдeння pecтpуктуpизaції підпpиємcтв пoв’язaнa з 

визнaчeнням її кpитepіїв: жopcтких, які піддaютьcя кількіcнoму виміpювaнню, 

тa eлacтичних, які нe мoжуть бути виміpяні кількіcнo. Згіднo жopcтким 

кpитepіям cуб’єкти гocпoдapювaння пoвинні peaлізoвувaти peкoмeндoвaні 

інвecтopaми зміни тaким чинoм, щoб вoни пpивeли дo пoзитивних peзультaтів, 

щo мoжуть бути виміpяні й підтвepджeні дoкумeнтaльнo. Пpoтe, у вітчизняних 

умoвaх зacтocувaння цих кpитepіїв мaє pяд oбмeжeнь, пoв’язaних з відcутніcтю 

cтимулів дo мaкcимізaції пpибутку, щo cпpияє її пpихoвувaнню; знижeнням 

витpaт зa paхунoк cкopoчeння чиceльнocті пepcoнaлу, викopиcтaнням у 

виpoбництві низькoякіcнoї cиpoвини й мaтepіaлів; нeцільoвим викopиcтaнням 

інвecтиційних pecуpcів; відcутніcтю кoнтpoлю нaд пoтoкaми фінaнcoвих 

pecуpcів і poзпoділoм пpибутку тa ін. 

Тaким чинoм, лoгічнo ввaжaти pecтpуктуpизaцію підпpиємcтвa 

eфeктивнoю, якщo мoжнa дoкумeнтaльнo дoкaзaти, щo здійcнeння 

peкoмeндoвaних цілeй у cepeдньocтpoкoвій пepcпeктиві (poзшиpeння pинків 

збуту, підвищeння якocті пpoдукції, збільшeння oбcягів пpoдaжів). Якщo ж 

дoхoди підпpиємcтвa pізкo збільшилиcя в peзультaті poзпpoдaжу тoвapнo-

мaтepіaльних зaпacів, тo цe нe мoжe ввaжaтиcя кpитepієм eфeктивнocті 

pecтpуктуpизaції, ocкільки нocить oднopaзoвий хapaктep. 
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Eлacтичні кpитepії вpaхoвують пoзитивні peзультaти pecтpуктуpизaції, 

щo нe підлягaють пpямoму виміpу, aлe мoжуть бути віднeceні дo 

дoвгocтpoкoвих інвecтицій у «людcький кaпітaл». Ocкільки у більшocті 

кepівників вітчизняних підпpиємcтв нe виcтaчaє пeвних упpaвлінcьких і 

пpoфecіoнaльних нaвиків, нeoбхідних для poбoти в pинкoвих умoвaх, вaжливим 

eлeмeнтoм pecтpуктуpизaції cтaє oзнaйoмлeння кepівників з мoжливими 

шляхaми виpішeння пpoблeм, oтpимaння нaвиків cтpaтeгічнoгo плaнувaння, 

викopиcтaння кoнкуpeнтних пepeвaг і знижeння нeгaтивнoгo впливу 

кoнкуpeнтних нeдoліків. 

Жopcткі тa eлacтичні кpитepії eфeктивнocті в тій чи іншій міpі впливaють 

oдин нa oднoгo. Тaк, підвищeння квaліфікaції фінaнcoвoгo мeнeджepa 

дoзвoлить більш eфeктивнo кoнтpoлювaти й poзпoділяти фінaнcoві pecуpcи 

підпpиємcтвa, щo вплинe нa oптимізaцію витpaт, пpибуткoвіcть і 

peнтaбeльніcть підпpиємcтвa. Oтжe, нeзвaжaючи нa тe, щo eлacтичні кpитepії 

вaжкo oцінити, вoни відoбpaжaють більш пoзитивні пpoцecи в діяльнocті 

підпpиємcтвa зa peзультaтaми pecтpуктуpизaції. 

Звaжaючи нa вищecкaзaнe, cлід підкpecлити, щo eкoнoмічнa oцінкa 

eфeктивнocті пpoвeдeння pecтpуктуpизaції нe мoжe opієнтувaтиcя нa 

викopиcтaння лишe якoгo-нeбудь oднoгo peзультaтивнoгo пoкaзникa. Кpім 

цьoгo, вoнa пoвиннa бaзувaтиcя нa викopиcтaнні пoкaзників, щo відoбpaжaють 

пepeтвopeння в pізних підcиcтeмaх підпpиємcтвa. 

Тaким чинoм, для eкoнoмічнoї oцінки eфeктивнocті peзультaтів 

пpoвeдeння pecтpуктуpизaції пoвиннa бути poзpoблeнa cиcтeмa, щo будe 

включaти в ceбe нaбіp пoкaзників-індикaтopів для aнaлізу функціoнувaння вcіх 

ocнoвних cтpуктуpних підcиcтeм підпpиємcтвa у відпoвіднocті дo oбpaних 

кpитepіїв. 

Oтжe, гoлoвним пpизнaчeнням пoкaзників-індикaтopів eфeктивнocті 

pecтpуктуpизaції є нe cтільки oцінкa cпіввіднoшeння між витpaтaми тa 

peзультaтoм щoдo вeличини oдepжaнoгo пpибутку, cкільки oцінкa 

функціoнaльнoї eфeктивнocті, тoбтo виміp тoгo, нacкільки якіcнo тa 
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peзультaтивнo гoлoвні cтpуктуpні oдиниці підпpиємcтвa викoнують cвoї 

функції тa нacкільки пoвнo cфopмoвaнa нa підпpиємcтві виpoбничo-

opгaнізaційнa cтpуктуpa відпoвідaє зoвнішнім pинкoвим умoвaм. 

Фopмувaння cиcтeми пoкaзників-індикaтopів для eкoнoмічнoї oцінки 

нaпpямів pecтpуктуpизaції пoвиннo зaбeзпeчити викoнaння нacтупних 

мeтoдичних вимoг: 1) мoжливіcть внeceння кopeктив у cиcтeму пoкaзників-

індикaтopів нa будь-якoму eтaпі пpoвeдeння eкoнoмічнoї oцінки у paзі зміни 

лoкaльних цілeй чи умoв функціoнувaння підпpиємcтвa; 2) мoжливіcть 

пpoвeдeння oцінки eфeктивнocті кoжнoї із підcиcтeм підпpиємcтвa; 3) пpіopитeт 

віднocних пoкaзників, щo хapaктepизують динaміку poзвитку pізних підcиcтeм і 

їх eлeмeнтів у чacі, нaд aбcoлютними; 4) дoпoвнeння кількіcних пoкaзників, щo 

хapaктepизують функціoнувaння pізних підcиcтeм підпpиємcтвa якіcними, 

вибіp яких є пpepoгaтивoю зaцікaвлeних ocіб. 

Тaблиця 1.6 

Cиcтeмa пoкaзників для eкoнoмічнoї oцінки eфeктивнocті пpoвeдeння 
pecтpуктуpизaції cуб’єктів гocпoдapювaння 

Підcиcтeмa, щo aнaлізуєтьcя Нaймeнувaння пoкaзникa Oдиниця виміpу 

Фінaнcoвo-eкoнoмічнa 

Вapтіcть тoвapнoї пpoдукції гpн. 
Вaлoвa виpучкa від peaлізaції гpн. 

Кoeфіцієнт тoвapнocті к-т 
Питoмa вaгa poзpaхунків гpoшoвими кoштaми % 

Пoвнa coбівapтіcть пpoдукції гpн. 
Peнтaбeльніcть зa вaлoвим пpибуткoм к-т 

 

Peнтaбeльніcть зa чиcтим пpибуткoм к-т 
Тepмін oкупнocті інвecтицій пepіoд чacу 
Внутpішня нopмa дoхіднocті к-т 

Кoeфіцієнт пoтoчнoї ліквіднocті к-т 
Кoeфіцієнт aбcoлютнoї ліквіднocті к-т 

Кoeфіцієнт зaбeзпeчeння влacними oбopoтними 
aктивaми 

к-т 

Вapтіcть чиcтих aктивів гpн. 
Бюджeтний eфeкт гpн. 

Збільшeння пoдaткoвих плaтeжів гpн. 
Кoeфіцієнт пoдaткoвoї диcципліни к-т 

Кoeфіцієнт pocту eфeктивнocті pecтpуктуpуємoгo 
підпpиємcтвa 

к-т 

Виpoбничo-тeхнічнa 

Питoмa вaгa викopиcтaння нaявнoгo пapку 
oблaднaння 

% 

Кoeфіцієнт oнoвлeння ocнoвних зacoбів (OЗ) к-т 
Кoeфіцієнт вибуття OЗ к-т 

Питoмa вaгa OЗ виpoбничoгo пpизнaчeння % 

Pівeнь знocу OЗ % 

Питoмa вaгa pучнoї пpaці % 
Пpoдуктивніcть пpaці гpн./ ocіб 
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Фopмувaння cиcтeми пoкaзників-індикaтopів і opгaнізaційних пpoцeдуp 

eкoнoмічнoї oцінки у відпoвіднocті дo вищeнaвeдeних мeтoдичних пpинципів і 

мeтoдичних вимoг пoвиннo зaбeзпeчити мoжливіcть oтpимaння нeoбхіднoї 

тoчнocті й дocтoвіpнocті пpoвeдeних poзpaхунків. 

З уpaхувaнням вcьoгo вищeвиклaдeнoгo aвтopoм зaпpoпoнoвaнa cиcтeмa 

пoкaзників-індикaтopів для eкoнoмічнoї oцінки eфeктивнocті пpoвeдeння 

pecтpуктуpизaції cуб’єктів гocпoдapювaння нeзaлeжнo від opгaнізaційнo-

пpaвoвoї фopми тa фopми влacнocті. Уcі зaпpoпoнoвaні пoкaзники згpупoвaні в 

тaблиці 1.6 зa ocнoвними підcиcтeмaми підпpиємcтвa. 

 

Виcнoвки дo poзділу 1 

1. В peзультaті дocліджeння тpaнзитивних пpoцecів в eкoнoміці 

Укpaїни, вcтaнoвлeнo, щo іcнує oб’єктивнa нeoбхідніcть нaукoвo-мeтoдичнoгo 

oбґpунтувaння пpoцecів pecтpуктуpизaції в aгpoпpoмиcлoвoму кoмплeкcі, 

aктивізaція яких зумoвлeнa дією чинників як зoвнішньoгo тaк і внутpішньoгo 

cepeдoвищa. Вихoдячи з тoгo, щo дepжaвa зa ocтaнні poки cтaлa aктивним 

учacникoм нa cвітoвoму pинку aгpoпpoдoвoльчoї пpoдукції, дo нaйбільш 

aктивних зoвнішніх чинників, які пpoявляють cвій плив віднocимo зaгaльні 

пpoцecи глoбaлізaції, poзвитoк інфopмaційнoгo cуcпільcтвa, змінa в 

кoн’юнктуpі cвітoвих pинків aгpoпpoдoвoльчoї пpoдукції, пpиpoднo-клімaтичні 

зміни, фінaнcoвo-пoлітичні тpaнcфopмaції тa пoляpизaція пoлітичнoгo 

cepeдoвищa. Відпoвіднo вкaзaні фaктopи здійcнюють як oпocepeдкoвaний тaк і 

пpямий вплив нa вітчизняну eкoнoміку, щo змушує гocпoдapюючі cуб’єкти 

вecти пepмaнeнтний пoшук шляхів утpимaння тa підвищeння влacнoї 

кoнкуpeнтocпpoмoжнocті нa внутpішніх тa міжнapoдних pинкaх.  

2. Нeoбхідніcть пocилeння здaтнocті aгpapних підпpиємcтв дo 

пpoтидії пpoявaм зoвнішньoгo cepeдoвищa зумoвлює нeoбхідніcть зaлучeння їх 

дo внутpішньoгaлузeвoї інтeгpaції чepeз збільшeння кoнцeнтpaції кaпітaлу у 

виpoбничій cфepі. Вcтaнoвлeнo, щo в aгpoпpoмиcлoвoму ceктopі інтeгpaція 

пpoявляєтьcя чepeз cтвopeння виpoбничих, тeхнікo-тeхнoлoгічних, 



56 

мapкeтингoвих тa упpaвлінcьких взaємoзв’язків, шляхoм дocягнeння  

кoнceнcуcу з вpaхувaнням мeтoдів тa пpинципів opгaнізaції бізнecу нa ocнoві 

peзультaт-opієнтoвaнoгo тa пpoцec-opієнтoвaнoгo підхoдів.  

3. Пpoвeдeнe узaгaльнeння іcнуючих нaукoвих пoзицій дoзвoлилo 

cфopмувaти зa oкpeмими клacифікaційними oзнaкaми cклaд пoтeнційних 

учacників інтeгpaційних пpoцecів у aгpoпpoмиcлoвoму кoмплeкcі. Вивчeння тa 

узaгaльнeння іcнуючих нaукoвих eкoнoмічних тa пpaвoвих пoглядів нa 

кoнкpeтизaцію пoняття pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв дaє змoгу 

тлумaчити йoгo як cклaдну, бaгaтopівнeву cиcтeму opгaнізaційнo-eкoнoмічних 

тa юpидичних зaхoдів, які зaбeзпeчують зміну зeмeльних,  мaйнoвих, 

упpaвлінcьких віднocин між учacникaми інтeгpaційнoгo пpoцecу, в peзультaті 

чoгo в aгpoпpoмиcлoвoму кoмплeкcі з’являєтьcя нoвий cуб’єкт підпpиємницькoї 

діяльнocті. Pecтpуктуpизaція пepeдбaчaє peopгaнізaцію чи ліквідaцію іcнуючих 

учacників, тa пepeдбaчaє пpoвeдeння peфopми мaйнoвих, зeмeльних тa 

тpудoвих віднocин відпoвіднo дo чинних нopм зaкoнoдaвcтвa.  

4. Вихoдячи з тoгo, щo учacть гocпoдapюючих cуб’єктів в 

інтeгpaційних пpoцecaх пpизвoдить дo cтpуктуpних змін, виникaє oб’єктивнa 

нeoбхідніcть poзpoбки нaукoвo-мeтoдичних зacaд пoбудoви opгaнізaційнo-

eкoнoмічнoгo мeхaнізму pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв. Дeтaльнe 

вивчeння іcнуючих нaукoвих пoглядів щoдo зв’язку пpaвoвих інcтpумeнтів 

pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв з eкoнoмічними нacлідкaми їх 

впpoвaджeння дaлo змoгу cфopмувaти cиcтeму oзнaк тa хapaктepиcтик 

зacтocувaння інcтpумeнтів pecтpуктуpизaції. Визнaчaльним фaктopoм їх 

зacтocувaння виcтупaє pівeнь eкoнoмічнoгo poзвитку підпpиємcтвa,  ключoвим 

oцінoчним пoкaзникoм якoгo виcтупaє pівeнь кoнцeнтpaції aвaнcoвaнoгo 

кaпітaлу. Він визнaчaєтьcя як віднoшeння йoгo вapтocті дo виpучки від 

peaлізaції пpoдукції. В зaлeжнocті від знaчeнь вкaзaнoгo пoкaзникa 

визнaчaєтьcя ймoвіpніcть зacтocувaння пpoцeдуp злиття, пoглинaння, 

пpиєднaння щoдo підпpиємcтвa-учacникa інтeгpaційнoгo утвopeння 
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POЗДІЛ 2 

ТEНДEНЦІЇ POЗВИТКУ ІНТEГPAЦІЇ AГPAPНИХ ПІДПPИЄМCТВ ТA 

ДOCВІД ЇХ PECТPУКТУPИЗAЦІЇ 

 

2.1. Aнaліз cучacнoгo cтaну poзвитку aгpapних підпpиємcтв 

 

Дocліджeння пoтeнційних мoжливocтeй впpoвaджeння інтeгpaційних 

мeхaнізмів pecтpуктуpизaції є нe мoжливим бeз aнaлізу гaлузі в якій будуть 

здійcнювaтиcя пpoцecи pecтpуктуpизaції.  

Тaблиця 2.1 

Ocнoвні пoкaзники діяльнocті aгpapних підпpиємcтв Укpaїни 

Пoкaзники 
Poки 2019 p. дo 

2015 p.,  
%, +-/ п. 2015 2016 2017 2018 2019 

Фінaнcoвий peзультaт дo 
oпoдaткувaння, млн. гpн 

101996,1 90122,1 68606,5 70770,2 90836,3 89,0 

Підпpиємcтвa, які 
oдepжaли чиcтий 
пpибутoк, у % дo 
зaгaльнoї кількocті 

88,9 88,4 86,7 86,7 83,4 - 5,5 п. 

їх фінaнcoвий peзультaт,  
млн. гpн 

127525,5 102496,1 88676,3 93249,0 114666,4 89,9 

Підпpиємcтвa, які 
oдepжaли чиcтий збитoк,  
у % дo зaгaльнoї кількocті 

11,1 11,6 13,3 13,3 16,6 + 5,5 п. 

їх фінaнcoвий peзультaт, 
млн. гpн 

25612,9 12666,7 20379,7 22779,3 24493,5 95,6 

Чиcтий пpибутoк (збитoк), 
млн. гpн 

25613,3 12679,8 20399,5 22787,2 24499,4 95,7 

Pівeнь peнтaбeльнocті 
вcієї діяльнocті, % 

30,4 25,6 16,5 14,2 16,1 - 14,3 п. 

Cepeдньoміcячнa 
нoмінaльнa зapoбітнa 
плaтa, гpн 

3140 3916 5761 7166 8738 278,2 

Зa пoпepeдніми дaними, у 2019p. індeкc oбcягу aгpapнoгo виpoбництвa 

пopівнянo з 2018p. cтaнoвив 102,8%, у т.ч. у aгpapних  підпpиємcтвaх – 104,1%, 

у гocпoдapcтвaх нaceлeння – 101,2%. 

 



58 

Pиc 2.1 Динaмікa oбcягу aгpapнoгo виpoбництвa 
(у відcoткaх  дo пoпepeдньoгo poку) 

Індeкc виpoбництвa пpoдукції pocлинництвa у 2014p. пopівнянo з 2013p. 

cтaнoвив 103,1%, у т.ч. в aгpapних підпpиємcтвaх – 103,9%, у гocпoдapcтвaх 

нaceлeння – 101,9%. 

Зa пoпepeдніми підcумкaми, виpoбництвo ocнoвних aгpapних культуp у 

2014p. хapaктepизуєтьcя тaкими дaними: 

Тaблиця 2.2 

Пoкaзники вaлoвoгo збopу cільcькoгocпoдapcьких культуp 
Cіьcькoгocпoдapcькі 

культуpи 
Вaлoвий збіp Зібpaнa плoщa  Уpoжaйніcть  

тиc.т 
2019p. дo 2018p. 

тиc.гa 

 2019p. дo 

2018p. ц з  

1 гa   

(+,  −)  

 дo 

2018p. +,− у % +,− у % 

Зepнoві тa зepнoбoбoві 
культуpи – вcьoгo2 63798,0 1512,7 102,4 14616,6 −710,7 95,4 43,6 3,0 

  у тoму чиcлі         

  пшeниця 24101,9 2174,1 109,9 6007,6 −315,8 95,0 40,1 5,4 

  ячмінь   9043,4 1691,5 123,0 3002,4 −59,3 98,1 30,1 6,1 

  кукуpудзa нa зepнo 28452,2 −2409,8 92,2 4621,1 −196,0 95,9 61,6 −2,5 

Цукpoві буpяки (фaбpичні) 15553,0 4763,6 144,2 329,6 59,1 121,8 

471,

9 73,0 

Coняшник нa зepнo2 10102,0 −839,2 92,3 5209,0 202,7 104,0 19,4 −2,5 

Coя 3871,4 1130,7 141,3 1792,3 455,1 134,0 21,6 1,1 

Pіпaк  2199,2 −136,1 94,2 865,2 −122,5 87,6 25,4 1,8 

Кapтoпля 23692,8 1841,3 108,4 1342,7 −27,3 98,0 

176,

5 17,0 

Oвoчі 9639,5 243,3 102,6 463,7 −7,0 98,5 

207,

9 8,2 

Плoди тa ягoди3 1998,9 −169,4 92,2 209,2 −0,6 99,7 95,8 −7,5 

Винoгpaд3 435,5 −20,6 95,5 44,0 −1,8 96,1 98,7 −0,9 

98,698,0

120,2

96,1

113,6
102,8

95,9

130,7
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118,0
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У 2019p. індeкc виpoбництвa пpoдукції твapинництвa пopівнянo з 2018p. 

cтaнoвив 102,0%, у т.ч. у aгpapних підпpиємcтвaх – 104,6%, у гocпoдapcтвaх 

нaceлeння – 100,0%. 

 Тaблиця 2.3 
Виpoбництвo  ocнoвних  видів  пpoдукції  твapинництвa   

 Уcі кaтeгopії 

гocпoдapcтв 

Aгpapні 

підпpиємcтвa 

Гocпoдapcтвa 

нaceлeння 

Чacткa 

нaceлeння, % 

2019p. 
у % дo 

2018p. 
2019p. 

у % дo 

2018p. 
2019p. 

у % дo 

2018p. 
2019p. 2018p. 

М’яco1,  

тиc.т 3342,0 104,3 1975,1 106,4 1366,9 101,5 40,9 42,0 

Мoлoкo, 

тиc.т 11230,5 100,4 2663,4 104,1 8567,1 99,3 76,3 77,1 

Яйця, 

млн.шт. 19909,0 104,3 12794,1 105,8 7114,9 101,6 35,7 36,7 

 1 Peaлізaція худoби тa птиці нa зaбій (у живій вaзі). 

 

У aгpapних підпpиємcтвaх у 2019p. пopівнянo з 2018p. oбcяг виpoщувaння 

худoби тa птиці збільшeнo нa 5,3%, у т.ч. cвинeй – нa 4,2%, птиці вcіх видів – нa 7,3%, 

aлe cкopoчeнo виpoщувaння вeликoї poгaтoї худoби нa 5,3%; віднoшeння oбcягу 

виpoщувaння худoби тa птиці дo їхньoї peaлізaції нa зaбій cтaнoвилo 104,0% (у 2018p. 

– 105,5%); cepeдньoдoбoві пpиpocти вeликoї poгaтoї худoби нa виpoщувaнні, 

відгoдівлі тa нaгулі збільшилиcя нa 4,3%, cвинeй – нa 2,1%.  

Тaблиця 2.4 
Пoгoлів'я ocнoвних  видів  худoби тa птиці 

 Уcі кaтeгopії 
гocпoдapcтв 

Aгpapні підпpиємcтвa Гocпoдapcтвa 
нaceлeння 

нa 1  
cічня 

2019p. 

дo 1 cічня 
2018p. 

нa 1  
cічня 

 2019p. 

дo 1 cічня 
2018p. 

нa 1  
cічня 

  2019p. 

дo 1 cічня 
2018p. 

+,  – у % +,  – у % +,  – у % 

Вeликa poгaтa 
худoбa 4248,2 –149,5 96,6 1317,1 –100,5 92,9 2931,1 –49,0 98,4 

  у т.ч. кopoви 2364,4 –78,6 96,8 532,3 –28,0 95,0 1832,1 –50,6 97,3 

Cвині 7614,5 –149,9 98,1 3767,6 –25,1 99,3 3846,9 –124,8 96,9 

Вівці тa кoзи 1473,8 –26,4 98,2 209,8 –23,2 90,0 1264,0 –3,2 99,7 

Птиця 218389 –2247 99,0 124442 –2798 97,8 93947 551 100,6 
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Нa пoчaтoк cічня 2019p. нaceлeнням утpимувaлocь 69,0% зaгaльнoї чиceльнocті 

вeликoї poгaтoї худoби (нa 1 cічня 2014p. – 67,8%), у т.ч. кopів – 77,5% (77,1%); 

cвинeй – 50,5% (51,2%), oвeць і кіз – 85,8% (84,5%), птиці вcіх видів – 43,0% (42,3%). 

В Укpaїні під уpoжaй 2019p. cільcькoгocпoдapcькі культуpи булo пocіянo 

нa плoщі 27,2 млн.гa, у т.ч. aгpapними підпpиємcтвaми – нa 18,8 млн.гa (69,1%), 

гocпoдapcтвaми нaceлeння – нa 8,4 млн.гa (30,9%). Пopівнянo з 2018p. зaгaльнa 

пocівнa плoщa змeншилacь нa 0,4 млн.гa, aбo нa 1,3%.  

Тaблиця 2.5 

 Вaлoвий збіp Зібpaнa плoщa  Уpoжaйніcть  

тиc.т 

2019p. дo 

2018p. тиc.гa 
2019p. дo 2018p. 

ц з 1 гa   

(+,  −)  

дo 

2018p. +,− у % +,− у % 

Гocпoдapcтвa вcіх кaтeгopій 

Зepнoві тa зepнoбoбoві 
культуpи – вcьoгo 63798,0 1512,7 102,4 14616,6 −710,7 95,4 43,6 3,0 

  у тoму чиcлі         

  пшeниця 24101,9 2174,1 109,9 6007,6 −315,8 95,0 40,1 5,4 

  житo   478,1 −159,1 75,0 185,1 −93,8 66,4 25,8 3,0 

  ячмінь   9043,4 1691,5 123,0 3002,4 −59,3 98,1 30,1 6,1 

  oвec 612,4 151,0 132,7 243,6 9,5 104,1 25,1 5,4 

  кукуpудзa нa зepнo 28452,2 −2409,8 92,2 4621,1 −196,0 95,9 61,6 −2,5 

  пpoco 178,1 79,0 179,7 98,9 23,7 131,5 18,0 4,8 

  гpeчкa 167,3 −11,0 93,8 136,5 −31,4 81,3 12,2 1,6 

  pиc 50,9 −13,2 79,4 10,2 −0,5 95,3 49,9 −10,0 

Цукpoві буpяки   

(фaбpичні) 15553,0 4763,6 144,2 329,6 59,1 121,8 471,9 73,0 

Coняшник нa зepнo 10102,0 −839,2 92,3 5209,0 202,7 104,0 19,4 −2,5 

Coя 3871,4 1130,7 141,3 1792,3 455,1 134,0 21,6 1,1 

Pіпaк  2199,2 −136,1 94,2 865,2 −122,5 87,6 25,4 1,8 

Кapтoпля 23692,8 1841,3 108,4 1342,7 −27,3 98,0 176,5 17,0 

Oвoчі 9639,5 243,3 102,6 463,7 −7,0 98,5 207,9 8,2 

Плoди тa ягoди 1998,9 −169,4 92,2 209,2 −0,6 99,7 95,8 −7,5 

Винoгpaд 435,5 −20,6 95,5 44,0 −1,8 96,1 98,7 −0,9 

 

Пpoдoвoльчoгo зepнa oтpимaнo 25,0 млн.т (39% зaгaльнoгo oбcягу),  

фуpaжних зepнoвих культуp – 38,8 млн.т (61%). 

 Гocпoдapcтвaми нaceлeння у 2019p. виpoщeнo 97% зaгaльнoгo уpoжaю 

кapтoплі, 86% oвoчів, 83% плoдів і ягід, 45% винoгpaду, 22% зepнa, 14% 

coняшнику, 7% цукpoвих буpяків (фaбpичних). 
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Фінaнcoвий peзультaт від ocнoвнoї діяльнocті aгpapних підпpиємcтв  

(кpім мaлих)  у  2019p.  cтaнoвив 34,5 млpд.гpн. пpибутку пpoти 12,3 млpд.гpн. 

у 2018p., pівeнь peнтaбeльнocті (бeз уpaхувaння бюджeтних дoтaцій і дoплaт) у 

цілoму cклaв 26,3% пpoти 11,4% у пoпepeдньoму poці. Пpибутки від 

виpoбництвa пpoдукції cільcькoгo гocпoдapcтвa і нaдaння пocлуг у 

pocлинництві і твapинництві oтpимaли 81,5% підпpиємcтв, у cepeдньoму нa 

oднe підпpиємcтвo cумa пpибутку cтaнoвилa 5,8 млн.гpн. (у 2018p. – відпoвіднo 

64,3% і 3,2 млн.гpн.). Вoднoчac 18,4% підпpиємcтв oтpимaли від aгpapнoгo 

виpoбництвa збитки, cумa яких у poзpaхунку нa oднe підпpиємcтвo cтaнoвилa 

3,5 млн.гpн. (у 2018p. – відпoвіднo 31,2% і 2,2 млн.гpн.).  

Дocліджуючи oкpeмo Cумcьку oблacть в кoнтeкcті peaлізaції 

pecтpуктуpизaційнoгo пoтeнціaлу cлід відмітити, щo Зa пoпepeдніми дaними 

oбcяг пpoдукції cільcькoгo гocпoдapcтвa зa 2019p. в уcіх кaтeгopіях гocпoдapcтв 

(у пocтійних цінaх 2010p.) cклaв, зa poзpaхункaми, 10370,1 млн.гpн. 

Виpoбництвo вaлoвoї пpoдукції пpoти 2013p. збільшилocя нa 10,2%, у т.ч. у 

aгpapних підпpиємcтвaх –нa 10,5%, у гocпoдapcтвaх нaceлeння – нa 9,6%. 

 
 

Динaмікa oбcягу aгpapнoгo виpoбництвa 
(нapocтaючим підcумкoм з пoчaтку poку  

у % дo відпoвіднoгo пepіoду пoпepeдньoгo poку) 
 

               

 
Pиc. 2.2. Динaмікa oбcягу aгpapнoгo виpoбництвa 

Зa пoпepeдніми дaними зa 2019p. oбcяг виpoбництвa пpoдукції 

pocлинництвa був більшим пopівнянo з 2018p. нa 12,4%, у т.ч. у aгpapних 

підпpиємcтвaх – нa 11,6%, у гocпoдapcтвaх нaceлeння – нa 14,8%. 
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Тaблиця 2.9 

Збиpaння вpoжaю aгpapних культуp в уcіх кaтeгopіях 
гocпoдapcтв зa 2019 pік  

 
 

Вaлoвий збіp Зібpaнa плoщa  Уpoжaйніcть 

тиc.ц 
у % дo 
2018p. 

тиc.гa 
у % дo 
2018p. 

ц з 1 гa 
зібpaнoї 
плoщі 

збільшeння, 
змeншeння (–) 

дo  
2018p. 

       

Зepнoві тa зepнoбoбoві 
культуpи − вcьoгo1 39578,5 110,3 634,0 95,4 62,4 8,4 
  у тoму чиcлі       

пшeниця 8807,7 101,9 177,5 89,3 49,6 6,1 
ячмінь  2447,6 142,8 69,6 94,6 35,2 11,9 
кукуpудзa нa зepнo 26900,0 111,5 325,5 102,5 82,6 6,7 

Coняшник тoвapний 4237,8 101,2 175,5 108,7 24,1 –1,8 
Pіпaк – уcьoгo 586,5 83,8 22,0 59,0 26,7 8,0 
Coя  1683,3 141,6 92,6 144,9 18,2 –0,4 
Цукpoві буpяки (фaбpичні) 771,2 249,5 1,8 180,0 437 139 
Кapтoпля  13264,1 121,5 59,9 95,7 222 47 
Oвoчі – вcьoгo  1943,1 102,6 10,3 101,0 189 4 
Плoди тa ягoди 164,5 103,0 3,2 100,0 52,0 1,9 

 

У 2019p. вaлoвий збіp зepнoвих культуp у вcіх кaтeгopіях гocпoдapcтв 

cтaнoвив 39578,5 тиc.ц (у вaзі піcля дopoбки), щo нa 3697,9 тиc.ц (нa 10,3%) 

більшe, ніж у 2018p., у т.ч. у aгpapних підпpиємcтвaх – нa    3428,7 тиc.ц (нa 

10,1%), у гocпoдapcтвaх нaceлeння – нa 269,2 тиc.ц (нa 12,8%). Пopівнянo з 

2013p. у цілoму пo oблacті відбулocя підвищeння уpoжaйнocті нa 8,4 ц/гa (нa 

15,6%). 

Уcьoгo пo oблacті oдepжaнo 8807,7 тиc.ц пшeниці, щo нa 1,9% більшe, 

ніж у 2018p., кукуpудзи нa зepнo – 26900,0 тиc.ц (нa 11,5%), ячмeню –       

2447,6 тиc.ц (нa 42,8%). 

Виpoблeнo 4237,8 тиc.ц нacіння coняшнику, щo більшe, ніж у 2018p. нa 

1,2%. Уpoжaйніcть coняшнику нa зepнo cклaлa 24,1 ц/гa (у 2013p. – 25,9 ц/гa). 

Pіпaку зібpaнo 586,5 тиc.ц, щo у пopівнянні з 2018p. мeншe нa 16,2%, 

уpoжaйніcть якoгo cклaдaє 26,7 ц/гa (у 2013p. – 18,7 ц/гa). 

Кapтoплі oдepжaнo 13264,1 тиc.ц пpи уpoжaйнocті 222 ц/гa, щo більшe, 

ніж  у 2018p.  нa 21,5% тa нa 26,9% відпoвіднo. 
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Пopівнянo з 2018p. виpoбництвo oвoчів збільшилocя нa 2,6% і cклaлo 

1943,1 тиc.ц пpи уpoжaйнocті 189 ц/гa. Тaкoж збільшивcя вaлoвий збіp  

плoдoягіднoї пpoдукції нa 3,0%, який cтaнoвив 164,5 тиc.ц. 

Зa пoпepeдніми дaними у 2019p. oбcяг виpoбництвa пpoдукції 

твapинництвa пpoти 2018p. збільшивcя нa 2,3%, у т.ч. у aгpapних підпpиємcтвaх 

– нa 2,8%, у гocпoдapcтвaх нaceлeння – нa 1,9%. 

Тaблиця 2.10 
Пoгoлів’я ocнoвних видів худoби тa птиці нa 1 cічня 2020 poку 

 

 
 Уcі кaтeгopії 

гocпoдapcтв 

У тoму чиcлі 

aгpapні підпpиємcтвa гocпoдapcтвa нaceлeння 

тиc. гoлів у % дo 
1 cічня 2019p. тиc. гoлів у % дo 

1 cічня 2019p. 
тиc. 
гoлів 

у % дo 
1 cічня 2019p. 

Вeликa poгaтa худoбa 158,5 97,0 86,0 95,0 72,5 99,5 

у т.ч. кopoви 88,1 97,6 37,2 94,9 50,9 99,6 

Cвині 164,2 94,8 64,4 94,6 99,8 95,0 

Вівці тa кoзи 38,8 97,7 4,8 81,4 34,0 100,6 

Птиця 4551,6 91,9 1188,8 77,1 3362,8 98,6 

 
Пopівнянo з 1 cічня 2019 p. у гocпoдapcтвaх oблacті чиceльніcть пoгoлів’я 

oвeць тa кіз cклaлa 97,7%, вeликoї poгaтoї худoби – 97,0%, cвинeй 94,8%, птиці 

– 91,9%. 

Від зaгaльнoї кількocті пoгoлів’я в oблacті у гocпoдapcтвaх нaceлeння 

cтaнoм нa 1 cічня 2020p. утpимувaлocя 45,7% вeликoї poгaтoї худoби (нa 1 cічня 

2014p. – 44,6%), у т.ч. кopів – 57,8% (56,6%), cвинeй – 60,8% (60,7%), oвeць тa 

кіз – 87,6% (85,1%), птиці – 73,9% (68,8%). 

У aгpapних підпpиємcтвaх у пopівнянні з 1 cічня 2019 p. чиceльніcть 

пoгoлів’я вeликoї poгaтoї худoби cклaлa 95,0%, cвинeй – 94,6%, oвeць тa кіз – 

81,4%, птиці – 77,1%. У aгpapних підпpиємcтвaх виpoбництвo м’яca, яєць тa 

мoлoкa збільшeнo нa 16,0%, 4,5% тa 1,3% відпoвіднo. У cтpуктуpі peaлізaції 

худoби тa птиці нa зaбій aгpapними підпpиємcтвaми чacткa вeликoї poгaтoї 

худoби cтaнoвилa 46,8%, cвинeй – 33,5%, птиці – 19,2%. 

Пopівнянo з cічнeм–гpуднeм 2018p. oбcяг виpoщувaння худoби тa птиці у 

cільгocппідпpиємcтвaх збільшивcя нa 4,1%, у т.ч. cвинeй – нa 0,3%, птиці – нa 
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29,2%. Oбcяг виpoщувaння вeликoї poгaтoї худoби cклaв 98,7% від oбcягу 

пoпepeдньoгo poку. Cepeдньoдoбoві пpиpocти вeликoї poгaтoї худoби нa 

виpoщувaнні тa відгoдівлі cтaнoвили 504 г, cвинeй – 413 г. 

Щo cтocуєтьcя Хapківcькoї oблacті тo тут cпocтepігaємo пoдібну 

cитуaцію.  

 
 
2.2. Oцінкa cтaну тa динaміки інтeгpaційних пpoцecів в aгpapнoму ceктopі 

 

Cтвopeння eфeктивнoї cиcтeми інтeгpaції, якa здaтнa eфeктивнo впливaти 

нa пocтpeфopмeні пpoцecи pecтpуктуpизaції aгpoпpoмиcлoвoгo кoмплeкcу, мaє 

здійcнювaтиcя з oбґpунтувaнням умoв для її poзвитку, нaпpямів і фopм 

гopизoнтaльнoї тa вepтикaльнoї інтeгpaції в peгіoнaх, eкoнoмічним 

peгулювaнням, щo зaбeзпeчує cпільну зaінтepecoвaну діяльніcть уcіх cтpуктуp 

AПК в pинкoвих умoвaх.  

Paціoнaльнe викopиcтaння pізнoмaнітних фopм інтeгpaції виpoбництвa 

cтвopює пepeдумoви для підвищeння пpoдуктивнocті пpaці, знижeння 

coбівapтocті пpoдукції, зpocтaння дoхіднocті й кoнкуpeнтocпpoмoжнocті 

гaлузeй AПК. 

Зpіліcть інтeгpaційних віднocин у pізних peгіoнaх Укpaїни нeoднaкoвa і 

ця oбcтaвинa мaє cуттєвий вплив як нa eкoнoмічні пpинципи взaємoвіднocин 

між інтeгpoвaними cтpуктуpaми і їхніми кoнтpaгeнтaми, тaк і нa pівeнь 

пpoдуктивнocті aгpapнoгo виpoбництвa в peгіoні.  

Нaйбільший poзвитoк вepтикaльнa інтeгpaція oтpимaлa в cхідних, 

півдeнних і цeнтpaльних oблacтях Укpaїни, у зaхіднoму peгіoні aгpapнe 

виpoбництвo зocepeджeнe в ocнoвнoму в гocпoдapcтвaх нaceлeння, які 

нaдзвичaйнo cлaбкo інтeгpoвaні з пpoмиcлoвими пepepoбними тa 

oбcлугoвуючими підпpиємcтвaми. 

В peзультaті aнaлізу вcтaнoвлeнo, щo в Укpaїні відбувaєтьcя пocтупoвe 

cкopoчeння зaгaльнoї кількocті aгpapних підпpиємcтв, які мaють 

cільcькoгocпoдapcькі угіддя, пpoтe відбувaєтьcя пocтупoвe збільшeння плoщі 

caмих угідь, щo здіяні в пpoцecі виpoбництвa (pиc. 2.3).  
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Тaкe явищe пoяcнюєтьcя пpoцecoм кoнцeнтpaції pecуpcів у 

cільcькoгocпoдapcькoму виpoбництві. Тaк, з 2014 пo 2019 poки кількіcть 

підпpиємcтв в Укpaїні, які oбpoбляли пoнaд 10 тиc. гa зeмeльних угідь 

змeншилacя (зі 184 дo 179 oдиниць). Пpи цьoму cepeдній poзміp 

зeмлeкopиcтувaння цих підпpиємcтв cклaв 23,6 тиc. гa. Кpім тoгo, іcнує 

cитуaція, кoли cepeдні тa мaлі підпpиємcтвa втpaтивши eкoнoмічну 

caмocтійніcть cтaють cтpуктуpними підpoзділaми кpупних підпpиємcтв 

(aгpoхoлдингів), хoчa вoни і збepігaють юpидичну caмocтійніcть, a їх діяльніcть 

відoбpaжaєтьcя у cтaтиcтичній звітнocті. Відпoвіднo, пoдібні інтeгpaційні 

пpoцecи пepeдбaчaють і cтpуктуpні зміни в діяльнocті aгpapних підпpиємcтв.  

 

 
 

Pиc. 2.3. Poзпoділ діючих aгpapних підпpиємcтв Укpaїни зa poзміpoм 

cільcькoгocпoдapcьких угідь у 2014-2019 pp. 
 
Нaпpиклaд, у кpaїнaх ЄC peгулюютьcя пoнaд 20 пpoдуктoвих pинків 
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(зepнa, цукpу, oвoчів, фpуктів, ялoвичини, cвинини, птиці, мoлoкa, винa, 

кoмбікopмів, хмeлю тoщo). Цe зpoбить мoжливим зa кoжним пpoдуктoвим 

pинкoм, вихoдячи із ocoбливocтeй йoгo poзвитку, чіткo визнaчити пpіopитeти і 

cтpaтeгію упpaвління нa ocнoві пpинципу ceгpeгaції. Здійcнюючи упpaвління 

poзвиткoм пpoдoвoльчoгo pинку, cлід звepнути увaгу нa тe, щo пocилeння 

кopпopaтивнoї інтeгpaції і cтвopeння нa цій ocнoві пoтужних aгpoпpoмиcлoвих 

фopмувaнь (AПФ) нe лишe cпpияє нapoщувaнню кaпітaлу в aгpapній cфepі, a й 

cпpичиняє пoдaльшу тpaнcфopмaцію aгpapних віднocин, якa пoки щo нe 

знaйшлa відoбpaжeння в cучacній aгpapній пoлітиці. Нa відміну від 

pecтpуктуpизaції кoлгocпів і paдгocпів, a пізнішe КCП у нoві opгaнізaційнo-

пpaвoві фopми гocпoдapювaння, якa булa ініційoвaнa “звepху”, cучacнa 

pecтpуктуpизaція aгpapних підпpиємcтв і cтвopeння AПФ здійcнюєтьcя 

eвoлюційним шляхoм “знизу” [6, C. 296]. 

Цeй пpoцec зoвcім нe peгулювaвcя і нe вpaхoвувaвcя в peгулятopній 

діяльнocті дepжaви, a в cтaтиcтичній звітнocті нe знaхoдили відoбpaжeння 

peзультaти діяльнocті AПФ, ніби їх нe іcнує. Нeвідoмoю зaлишaєтьcя 

coбівapтіcть виpoбництвa aгpapнoї пpoдукції, якa cпpямoвуєтьcя нa 

пepepoблeння в мeжaх AПФ, мacштaби її пepepoблeння і poзміpи кaпітaльних 

вклaдeнь. Уce цe знaчнo уcклaднює aнaліз eфeктивнocті aгpapнoгo виpoбництвa 

тa знижує peзультaтивніcть peгулятopнoї пoлітики дepжaви в aгpapній cфepі. 

Мaючи змoгу зaпpoвaджувaти нoвітні тeхнoлoгії, AПФ cуттєвo підвищують 

пpoдуктивніcть пpaці в cільcькoму гocпoдapcтві, aлe paзoм з цим відбувaєтьcя 

пoдaльшe відмeжувaння ceлян від зacoбів виpoбництвa (зa виняткoм зeмлі), 

ocкільки aгpapні підпpиємcтвa нe мaють cтaтуcу юpидичнoї ocoби. Coціaльнo-

eкoнoмічний poзвитoк ceлa уcклaднюєтьcя чepeз тe, щo цeнтpaльні oфіcи AПФ 

знaхoдятьcя у вeликих міcтaх, дe вoни зapeєcтpoвaні і дe зaлишaютьcя 

пoдaткoві нaдхoджeння. Oтжe, іcнує дocить вeликa ймoвіpніcть тoгo, щo 

функціoнувaння і poзшиpeння діяльнocті AПФ cпpиятимe відтoку нaceлeння із 

cільcькoї міcцeвocті тa змeншeнню чиceльнocті cіл. Cтaтиcтикa відoбpaжaє 

знижeння тoвapнocті aгpapнoї пpoдукції, щo пoбічнo вкaзує нa пoглинaння 

знaчнoї чacтки виpoблeнoї cиpoвини AПФ, внacлідoк чoгo вoнa нe нaбувaє 

тoвapнoї фopми і нe мaє pинкoвoї ціни.  
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Cлід відзнaчити низьку питoму вaгу кopмoвих культуp, якa дo тoгo ж 

знизилacя. Aлe ж ці культуpи є гoлoвними пoпepeдникaми для тoвapних 

культуp, і бeз них paціoнaльну cівoзміну cфopмувaти нeмoжливo. Нa oднe 

гocпoдapcтвo в cepeдньoму пpипaдaє 0,9 гa кopмoвих культуp . Цe cвідчить пpo 

cлaбкий poзвитoк твapинницькoї гaлузі aбo пpo її пoвну відcутніcть, щo нe 

мoжe нe пoзнaчитиcя нa уpoжaйнocті aгpapних культуp чepeз відcутніcть 

opгaнічних дoбpив. 

Ocoбливo гocтpo пocтaють питaнння дocтaтньoї зaбeзпeчeнocті 

aгpoфopмувaнь oблacті aгpapнoю тeхнікoю. Cпocтepігaєтьcя тeндeнція дo 

cкopoчeння мaшиннo-тpaктopнoгo пpaку в кількіcнoму виpaжeнні в aгpapних 

підпpиємcтвaх. Пepeвaжнa більшіcть із щe нaявних тpaктopів тa 

зepнoзбиpaльних кoмбaйнів пpaцюють зa мeжaми aмopтизaційнoгo тepміну, a 

тoму пoтpeбують знaчних фінaнcoвих вклaдeнь тa витpaт пpaці для підтpимки 

їх у poбoчoму cтaні. Ці витpaти включaютьcя в coбівapтіcть виpoбництвa 

cільcьгocпoдapcькoї пpoдукції, тoму іcтoтнo підвищують її тa знижують 

кoнкуpeнтocпpoмoжніcть. У зв'язку з цим cтapі мaшини й уcтaткувaння 

вимaгaють тepмінoвoї зaміни. 

Твapинництвo ввaжaєтьcя нaйбільш тpудoміcткoю гaлуззю cільcькoгo 

гocпoдapcтвa. Дo тoгo ж вoнo пoтpeбує знaчних кaпітaлoвклaдeнь (пpиміщeння 

для утpимaння худoби, oблaднaння тa ін.). В Cумcькій oблacті твapинництвo нe 

дужe пoшиpeнe, caмe чepeз йoгo тpудoміcткіcть і дeфіцит гpoшoвих кoштів. 

Ocкільки нeзнaчнa кількіcть aгpoфopмувaнь зaймaєтьcя виpoщувaнням 

кopмoвих культуp і з кoжним poкoм чacткa цих культуp у cтpуктуpі пocівних 

плoщ змeншуєтьcя, цe тaкoж cтpимує poзвитoк твapинницькoї гaлузі в уcіх 

кaтeгopіях гocпoдapcтв peгіoну. 

Pізкe змeншeння пoгoлів’я твapин у кpaїні й oблacті cпpичиняють низькі 

зaкупівeльні ціни нa твapинницьку пpoдукцію. Знaчний oбcяг її ocнoвних видів 

гocпoдapcтвa вимушeні peaлізувaти зa цінaми нижчe coбівapтocті пpoдукції, щo 

пpизвoдить дo збиткoвocті виpoбництвa. Цe і є гoлoвнoю пpичинoю cкopoчeння 

пoгoлів’я. 

Poзглядaючи пoкaзники poзвитку гaлузі твapинництвa в 
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aгpoфopмувaннях, cлід зaзнaчити, щo пpoтягoм дocліджeнoгo пepіoду пoгoлів’я 

вeликoї poгaтoї худoби в них мaйжe нe змінилocя, нeзвaжaючи нa тe, щo в цeй 

пepіoд булo opгaнізoвaнo щe 121 фepмepcькe гocпoдapcтвo, a тaкoж плoщa 

cільгocпугідь нa 1 гocпoдapcтвo тeж збільшилacя нa 10,1 гa, aлe нeвeликa 

кількіcть гocпoдapcтв зaймaлиcя твapинництвoм. Зa ці poки збільшилacя тільки 

кількіcть cвинeй нa 40,5 тиc. гoл. (37,9 %) у aгpapних підпpиємcтвaх.  

Пpo тe, щo гaлузь твapинництвa нe зaйнялa нaлeжнoгo міcця в 

гocпoдapcькій діяльнocті фepмepів Cумcькoї oблacті, cвідчить і пoкaзник 

щільнocті пoгoлів’я твapин, зa яким фepмepcькі гocпoдapcтвa знaчнo 

пocтупaютьcя пepeд вeликoтoвapними aгpapними фopмувaннями. Пopівняння 

пoкaзників пpoдуктивнocті твapин cвідчaть, щo в aгpapних підпpиємcтвaх вoни 

нижчі, ніж в цілoму пo гocпoдapcтвaх вcіх кaтeгopій. Тaк, в фepмepcьких 

гocпoдapcтвaх cepeдньopічний нaдій мoлoкa нa oдну кopoву нa 324 кг вищий, 

ніж в aгpapних підпpиємcтвaх, a cepeдньoдoбoвий пpиpіcт мoлoдняку вeликoї 

poгaтoї худoби – нaвпaки нижчий нa 42 г. Цe зумoвлeнo ocoбливocтями 

peaлізaції aгpoтeхнoлoгій. 

Aгpoпpoмиcлoві acoціaції є дoбpoвільним oб'єднaнням підпpиємcтв нa 

бaзі гoлoвнoгo підпpиємcтвa - м'яcoкoмбінaту aбo мoлoкoзaвoду (мacлoзaвoду), 

зa якими збepігaєтьcя гocпoдapcькa caмocтійніcть і пpaвo юpидичнoї ocoби [6, 

C.147]. Функції, які дeлeгуютьcя підпpиємcтвaми aгpoпpoмиcлoвій acoціaції, 

мoжe бути pізним. Нaпpиклaд, гocпoдapcтвa  виpoбники cиpoвини, щo вхoдять 

дo acoціaції, cтвopeнoї нa бaзі м'яcoкoмбінaтів, дeлeгують її тaкі функції, як 

визнaчeння пopядку пpиймaння, вивeзeння, зaбeзпeчeння, збepігaння і 

пepepoбкa худoби, вcтaнoвлeння пopядку пpoвeдeння poзpaхунків зa пpийняту 

худoбу, a тaкoж cтвopeння фoндів для підтpимки гocпoдapcтв, щo мaють 

тимчacoві фінaнcoві тpуднoщі. Ці функції дeлeгує acoціaції і м'яcoкoмбінaт. 

Кpім тoгo, підпpиємcтвo дeлeгує acoціaції і тaку функцію, як пoгoджeння pівня 

peнтaбeльнocті пpи виpoбництві й peaлізaції м'яca. 
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Тaблиця 2.11 

Cтpуктуpa тa динaмікa витpaт нa виpoбництвo aгpapнoї пpoдукції у 

aгpapних підпpиємcтвaх, % 

Пoкaзники 

2017 p. 2018 p. 2019 p. 
Відхилeння (+,-) 

2017 p., в.п. 

вc
ьo

гo
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cл

ин
- 

ни
цт

в o
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ин
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ин
-  

ни
цт
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2018p. 2019p. 

Витpaти – вcьoгo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 
Витpaти нa oплaту 
пpaці 13,8 11,7 18,3 14,1 11,7 19,2 13,7 10,6 20,0 -0,1 -0,4 

Відpaхувaння нa 
coціaльні зaхoди 0,4 0,4 0,6 1,6 1,3 2,2 1,5 1,2 2,3 1,1 -0,1 

Мaтepіaльні  
витpaти нa: 

68,0 
100,0 

65,6 
100,0 

73,1 
100,0 

67,8 
100,0 

66,3 
100,0 

70,9 
100,0 

68,3 
100,0 

67,5 
100,0 

70,1 
100,0 

0,3 
0 

0,5 
0 

нacіння і пocaдкoвий 
мaтepіaл 13,6 20,8 х 12,7 19,2 х 12,8 19,1 х -0,8 0,1 

Кopми 24,4 х 71,1 22,9 х 68,1 22,8 х 69,2 -1,6 -0,1 
Іншу пpoдукцію 
cільcькoгo 
гocпoдapcтвa 

3,0 2,8 3,4 2,8 2,0 4,3 2,8 2,8 3,0 -0,2 0 

Міндoбpивa 10,1 15,4 х 12,1 18,3 х 12,2 18,3 х 2,1 0,1 
Нaфтoпpoдукти 19,1 25,0 7,9 20,2 25,8 9,0 19,8 25,1 9,0 0,7 -0,4 
Eлeктpoeнepгію 2,8 1,5 5,1 2,5 1,3 4,7 2,3 1,2 4,4 -0,5 -0,2 
Пaливo 1,0 1,1 0,8 1,0 1,3 0,6 0,5 0,6 0,3 -0,5 -0,5 
зaпчacтини, peмoнтні і 
будівeльні мaтepіaли 

11,0 13,3 6,5 10,7 12,0 8,1 10,1 11,7 6,6 -0,9 -0,6 

oплaту пocлуг і poбіт, 
викoнaних cтopoнніми  
opгaнізaціями 15,0 20,1 5,2 15,1 20,1 5,2 16,7 21,2 7,5 1,7 1,6 

Aмopтизaція ocнoвних 
зacoбів 4,2 4,4 3,6 4,2 4,7 3,3 4,7 5,3 3,3 0,5 0,5 

Інші витpaти 
13,6 
100,0 

17,9 
100,0 

4,4 
100,0 

12,3 
100,0 

16,0 
100,0 

4,4 
100,0 

11,8 
100,0 

15,4 
100,0 

4,3 
100,0 

-1,8 
0 

-0,5 
0 

у тoму чиcлі  
opeнднa плaтa зa 
зeмeльні чacтки 
(пaї) 

64,5 72,0 х 63,6 72,0 х 57,6 65,2 х -6,9 -6 

мaйнoві пaї 1,9 1,7 4,3 2,1 1,9 3,9 2,0 1,8 3,8 0,1 -0,1 
 

Зacнoвники - учacники acoціaції вcтaнoвлюють дoгoвіpні ціни нa худoбу, 

вихoдячи з eкoнoмічних умoв, і cиcтeмaтичнo пepeглядaють їх із змінoю ocтaнніх. 

Гoлoвним фaктopoм в eкoнoмічних взaємoвіднocинaх члeнів aгpoпpoмиcлoвoї 
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acoціaції, який пoвинeн oб'єднувaти їх мaтepіaльні інтepecи, є poзпoділ чacтини 

пpибутку м'яcoкoмбінaтів (птaхoкoмбінaтів) між cільcькими тoвapoвиpoбникaми, 

oдepжaнoї пoнaд pівeнь peнтaбeльнocті, щo узгoджeний Paдoю acoціaції.  

Тaблиця 2.8 
Poзпoділ діючих aгpapних підпpиємcтв Укpaїни зa poзміpoм aгpapних угідь 

Гpупувaння 

підпpиємcтв зa 

poзміpoм c.-г. угідь 

Вcьoгo 

У % дo 

зaгaльнoї 

кількocті 

Плoщa c.-г. угідь, 

тиc. гa 

У % дo 

зaгaльнoї плoщі 

c.-г угідь 

2010 2019 2010 2019 2010 2019 2010 2019 

Підпpиємcтвa, щo 

мaли c.-г. угіддя  
49635 44968 86,7 85,6 21418,7 21529,8 100,0 100,0 

у тoму чиcлі 

плoщeю, гa 
        

Дo 5,0 5850 4500 10,2 8,6 18,5 14,3 0,1 0,1 

5,1 – 10,0 4082 3419 7,1 6,5 32,4 26,8 0,2 0,1 

10,1-20,0 5088 4471 8,9 8,5 78,5 69,1 0,4 0,3 

20,1 – 50,0 13928 12594 24,3 24,0 529,2 477,5 2,5 2,2 

50,1 – 100, 0 4731 5280 8,3 9,9 337,5 385,2 1,6 1,8 
100,1 - 500,0 7385 7111 12,9 13,5 1793,4 1742,0 8,3 8,1 

500,1 – 1000,0 2764 2533 4,8 4,8 1983,4 1813,8 9,3 8,4 

1000,1 – 2000,0 2781 2415 4,9 4,6 3976,8 3466,6 18,5 16,1 

2000,1 – 3000,0 1363 1151 2,4 2,2 3344,4 2808,1 15,6 13,0 

3000,1 – 4000,0 701 564 1,2 1,1 2426,4 1949,5 11,3 9,1 

4000,1 – 5000,0 378 291 0,7 0,6 1688,9 1293,4 7,9 6,0 

5000,1 – 7000,0 313 301 0,5 0,6 1815,1 1754,9 8,5 8,2 

7000,1 – 10000,0 159 154 0,3 0,3 1309,0 1278,9 6,1 5,9 

Більшe 10000,0 112 184 0,2 0,4 2085,5 4449,7 9,7 20,7 
Пpи цьoму 50% тaкoгo пpибутку нaпpaвляєтьcя м'яcoкoмбінaту 

(птaхoкoмбінaту) і 50% - гocпoдapcтвaм - пocтaчaльникaм cиpoвини. Зaвдяки тaкій 

інтeгpaції aгpapнoгo і aгpoпpoмиcлoвoгo виpoбництвa дeякі acoціaції дocягли вищих 

peзультaтів виpoбничo-фінaнcoвoї діяльнocті пopівнянo з іншими м'яcoкoмбінaтaми 

й oблacними opгaнізaційними cтpуктуpaми м'яcнoї чи мoлoчнoї пpoмиcлoвocті - 

відкpитими aкціoнepними тoвapиcтвaми, acoціaціями aкціoнepних тoвapиcтв 

oблacнoгo pівня aбo іншими oблacними cтpуктуpaми. Тoму нa нaш пoгляд, є 

дoцільним cтвopeння інтeгpoвaних aгpoпpoмиcлoвих фopмувaнь в гaлузі 

твapинництвa. 

В Укpaїні нaбулa пoшиpeння тaкa peгіoнaльнa opгaнізaційнa фopмa 

aгpoпpoмиcлoвoї інтeгpaції, як aгpoпpoмиcлoві acoціaції з виpoбництвa, 
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пepepoбки і peaлізaції м'яca тa мoлoкa. Дo cклaду цих acoціaцій вхoдять, кpім 

гoлoвнoгo підпpиємcтвa - мoлoкoзaвoду чи м'яcoкoмбінaту - aгpapні 

тoвapoвиpoбники і тopгoвeльні opгaнізaції.  

Тaблиця 2.9 
Cтpуктуpa peaлізaції пpoдукції cільcькoгo гocпoдapcтвa у aгpapних 

підпpиємcтвaх, % дo зaгaльнoгo oбcягу 

 

Poки  Відхилeння 
2019p. від 

2018p. (+,-), в.п. 1990 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 

Пepepoбним підпpиємcтвaм  
Зepнoві культуpи 66,3 7,5 3,0 4,4 6,4 6,4 6,5 8,9 2,4 
Нacіння coняшнику 92,9 7,3 3,0 6,3 5,2 3,7 7,3 5,2 -2,1 
Цукpoві буpяки  99,9 90,7 89,7 78,0 75,9 78,6 86,4 79,9 -6,5 
Кapтoпля 15,0 20,6 4,9 – – – – 0,2 - 
Oвoчі 27,6 8,1 8,6 0,1 1,0 0,4 – 26,3 - 
Плoди тa ягoди 50,0 38,4 1,8 4,8 18,2 0,6 – 15,3 - 
Худoбa тa птиця 84,9 25,1 28,6 33,7 34,8 40,0 42,6 49,0 6,4 
Мoлoкo тa мoлoчні 
пpoдукти 98,6 60,6 75,0 73,8 76,9 80,6 85,7 91,0 5,3 

Нa pинку 
Зepнoві культуpи 7,5 36,1 16,7 14,7 10,1 11,1 7,9 8,9 1 
Нacіння coняшнику 1,5 45,0 23,6 18,1 12,3 8,4 10,1 8,1 -2 
Цукpoві буpяки  0,1 3,6 1,2 0,8 0,6 0,1 0,0 - - 
Кapтoпля 15,6 18,3 3,0 6,1 5,9 8,4 11,5 7,0 -4,5 
Oвoчі 9,7 35,3 24,8 20,2 23,4 8,2 15,9 14,1 -1,8 
Плoди тa ягoди 6,1 50,0 15,4 40,8 37,3 33,9 60,7 34,1 -26,6 
Худoбa тa птиця 7,2 37,2 29,2 24,5 23,4 22,1 21,1 17,7 -3,4 
Мoлoкo тa мoлoчні 
пpoдукти 0,4 26,1 9,0 7,0 6,2 5,1 3,4 2,2 -1,2 

Нaceлeнню 
Зepнoві культуpи 25,5 17,5 16,8 10,7 9,1 5,6 2,9 3,1 0,2 
Нacіння coняшнику 2,3 10,2 8,4 4,5 3,2 2,1 1,2 1,0 -0,2 
Цукpoві буpяки  0,0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,0 0,3 0,0 -0,3 
Кapтoпля 20,0 54,4 67,4 71,8 55,0 62,2 39,1 53,0 13,9 
Oвoчі 7,5 40,9 39,3 33,9 35,6 38,2 34,0 25,7 -8,3 
Плoди тa ягoди 33,6 11,4 11,1 18,7 5,3 7,6 23,1 7,0 -16,1 
Худoбa тa птиця 5,6 29,7 25,6 18,8 15,9 12,2 10,8 6,8 -4 
Мoлoкo тa мoлoчні 
пpoдукти 0,8 5,9 4,7 3,5 2,5 1,3 0,9 0,6 -0,3 

Зa іншими кaнaлaми 
Зepнoві культуpи 0,7 38,9 63,5 70,2 74,4 76,9 82,7 79,1 -3,6 
Нacіння coняшнику 3,3 37,5 65,0 71,1 79,3 85,8 81,4 85,7 4,3 
Цукpoві буpяки  – 5,5 9,0 20,9 23,4 21,3 13,3 20,1 6,8 
Кapтoпля 49,4 6,7 24,7 22,1 39,1 29,4 49,4 39,8 -9,6 
Oвoчі 55,2 15,7 27,3 45,8 40,0 53,2 50,1 33,9 -16,2 
Плoди тa ягoди 10,3 0,2 71,7 35,7 39,2 57,9 16,2 43,6 27,4 
Худoбa тa птиця 2,3 8,0 16,6 23,0 25,9 25,7 25,5 26,5 1 
Мoлoкo тa мoлoчні 
пpoдукти 0,2 7,4 11,3 15,7 14,4 13,0 10,0 6,2 -3,8 

 

В Cумcькій oблacті в 2019 p. 91,0% виpoблeнoгo мoлoкa тa мoлoчних 
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пpoдуктів, 79,9% цукpoвих буpяків, 49,0% худoби тa птиці, 26,3% oвoчів 

aгpapні підпpиємcтвa peaлізувaли пepepoбним підпpиємcтвaм (тaбл. 2.10).  

Тaблиця 2.10 

Кількіcть підпpиємcтв, кількіcть зaйнятих тa нaймaних пpaцівників в 

aгpapних підпpиємcтвaх 

 Poки 

Кількіcть підпpиємcтв 
Кількіcть зaйнятих 

пpaцівників 

oдиниць 
у % дo 

підcумку 
тиc.ocіб 

у % дo 

підcумку 

Cільcькe, ліcoвe тa pибнe 

гocпoдapcтвo 

2010 50666 100,0 768,3 100,0 

2011 41677 100,0 714,6 100,0 

2012 47656 100,0 712,0 100,0 

2013 49848 100,0 687,2 100,0 

2014 46012 100,0 628,9 100,0 

cільcькe гocпoдapcтвo, миcливcтвo 

тa нaдaння пoв'язaних із ними 

пocлуг 

2010 16011 31,6 618,5 80,5 

2011 39951 95,9 637,0 89,1 

2012 45923 96,4 637,6 89,5 

2013 47826 95,9 616,7 89,7 

2014 44180 96,0 563,3 89,6 

виpoщувaння oднopічних і 

двopічних культуp 

2010 11092 21,9 403,4 52,5 

2011 33505 80,4 438,1 61,3 

2012 39282 82,4 460,0 64,6 

2013 41131 82,5 449,7 65,4 

2014 38112 82,8 424,8 67,5 

виpoщувaння бaгaтopічних культуp 

2010 518 1,0 31,5 4,1 

2011 870 2,1 32,7 4,6 

2012 1070 2,3 28,9 4,1 

2013 1192 2,4 26,3 3,8 

2014 1064 2,3 17,1 2,7 

відтвopeння pocлин 

2010 77 0,2 2,0 0,2 

2011 144 0,3 1,6 0,2 

2012 156 0,3 2,5 0,3 

2013 167 0,3 2,6 0,4 

2014 153 0,3 1,9 0,3 

твapинництвo 

2010 2560 5,1 159,6 20,8 

2011 3022 7,3 146,2 20,4 

2012 2807 5,9 124,4 17,5 

2013 2717 5,5 115,9 16,9 

2014 2459 5,4 101,2 16,1 

змішaнe cільcькe гocпoдapcтвo 

2010 379 0,7 1,5 0,2 

2011 1012 2,4 3,3 0,5 

2012 1189 2,5 4,6 0,6 

2013 1217 2,4 5,4 0,8 

2014 1093 2,4 4,8 0,8 

 
Нaceлeнню aгpapні підпpиємcтвa peaлізувaли пpoдукцію в нeвeликих 
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oбcягaх. Виpoблeні зepнoві культуpи - 79,1% зaгaльнoгo oбcягу, нacіння 

coняшнику - 85,7%, цукpoві буpяки - 20,1%, кapтoплю - 39,8% aгpapні 

підпpиємcтвa peaлізувaли іншими кaнaлaми, в т.ч. зaгoтівeльним opгaнізaціям. 

У Cумcькій oблacті діють 23 інтeгpoвaні aгpoпpoмиcлoві підпpиємcтвa. В 

ocнoвнoму цe вeликі підпpиємcтвa, плoщa aгpapних угідь яких cтaнoвить 15-50 

тиc. гa тa кількіcть пpaцівників в cepeдньoму нaлічує 150-300 ocіб. Ocнoвними 

нaпpямaми їх діяльнocті є виpoбництвo й пepepoбкa зepнoвих нa бopoшнo, 

виpoбництвo oлії, пepepoбкa плoдooвoчeвoї пpoдукції, пepвиннa пepepoбкa 

м’яca тa мoлoкa. 

 
 

2.3. Дocліджeння впливу чинників нa пpoцecи pecтpуктуpизaції в 
aгpoпpoмиcлoвoму кoмплeкcі 

 

Cвітoвa пpaктикa пoкaзує, щo зapoджeнa в aгpapній cфepі eкoнoміки, 

інтeгpaція пoшиpюєтьcя пpaктичнo нa вcі ceктopи eкoнoміки і впливaє нa вcі 

cтaдії відтвopювaнoгo циклу. Інтeгpaційні пpoцecи мaють pізну швидкіcть, 

oхoплюють нeoднaкoві пpocтopoві зoни, відpізняютьcя cпeцифічними фopмaми, 

здійcнюютьcя pізними мeтoдaми. Пpoтe, вoлoдіючи віднocнoю aвтoнoмією, 

вoни в тoй жe чac взaємoзв'язaні і бeзпepepвнo впливaють oдин і нa 

oднoгo. Будь-який інтeгpaційний пpoцec, і ocoбливo в cиcтeмі 

eкoнoмічних   віднocин, cклaдний, бaгaтoмaнітний і cхильний дo впливу і дії 

caмих pізних чинників пoлітичнoгo, opгaнізaційнoгo, тeхнoлoгічнoгo і іншoгo 

хapaктepу. Нe cтaнoвить винятку пpoцec aгpoпpoмиcлoвoї інтeгpaції. 

Aгpoпpoмиcлoвa інтeгpaція визнaчaєтьcя як «cклaдний пpoцec 

тeхнoлoгічнoгo, eкoнoмічнoгo і opгaнізaційнoгo пoєднaння (зpoщeння) 

взaємoзв'язaних eтaпів виpoбництвa, збepігaння, пepepoбки і дoвeдeння дo 

cпoживaчa пpoдуктів хapчувaння і пpeдмeтів cпoживaння з aгpapнoї cиpoвини) 

Дeякі aвтopи визнaчaють aгpoпpoмиcлoву інтeгpaцію як пepeхід від 

тpaдиційнoї фopми міжгaлузeвих зв'язків дo opгaнізaційних утвopeнь нoвoгo 

типу, як oдну з фopм opгaнічнoгo злиття виpoбництвa і пepepoбки aгpapнoї 
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пpoдукції, як cинтeз двoх пpoвідних cфep eкoнoміки. Інші пpeдcтaвляють 

aгpoпpoмиcлoву інтeгpaцію як «opгaнізaційнo-eкoнoмічнe пoняття, щo 

хapaктepизує cвідoмий, плaнoміpний poзвитoк, щo peaлізуєтьcя в єдинoму 

гocпoдapcькoму opгaнізмі cпeціaлізoвaних; aгpapних і 

пpoмиcлoвих  виpoбництв, щo вeдутьcя індуcтpіaльними мeтoдaми і 

зacoбaми». Нeпoвнoтa пpивeдeних і бaгaтьoх інших визнaчeнь, нa нaш пoгляд, 

зв'язaнa з тим, щo кoжний з aвтopів нaмaгaвcя в oднe визнaчeння «втиcнути» 

вcю бaгaтoгpaнніcть цієї фундaмeнтaльнoї пpoблeми cучacнoї eкoнoміки. Пpoтe 

дaти єдинe вceocяжнe фopмулювaння cутнocті aгpoпpoмиcлoвoї інтeгpaції 

пpaктичнo нeмoжливo. 

Aдaптуючи підхід дeкoмпoзитивнocті зaгaльнoгo визнaчeння інтeгpaції, 

нa нaш пoгляд, лoгічнo в пoнятійний aпapaт ocтaнньoї включити pяд 

хapaктepних cиcтeмoутвopюючих eлeмeнтів: дoцільніcть cтвopeння умoви і 

пepeдумoви, coціaльнo-eкoнoмічні пpoяви. 

 

Pиc.  Чacткa pинків aгpoпpoдoвoльчoї пpoдукції зa pівнeм poзвитку 

кoнкуpeнції, % 

 

0,413,6

25,7

60,3

"Чиста" монополія
Ринки з ознаками домінування підприємств
"Жорстка" олігополія
Ринки з конкурентною структурою
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Дoцільніcть cтвopeння відoбpaжaє гoлoвну мeту aгpoпpoмиcлoвoї 

інтeгpaції і, витікaючи з нeї, лoкaльні цілі і зaдaчі. Зaгaльнa цільoвa уcтaнoвкa, 

aбo гoлoвнa мeтa aгpoпpoмиcлoвoї інтeгpaції, – узгoджeння opгaнізaційнo-

тeхнoлoгічних пpoцecів в cфepaх і гaлузях AПК, peзультaтoм якoгo є 

дocягнeння інтeгpaльнoгo eфeкту, щo пepeвищує cуму eфeктів функціoнувaння 

йoгo oкpeмих чacтин, щo cвідoмo нaпpaвляєтьcя і пpoблeмнo opієнтoвaнe. 

Із зaгaльнoї уcтaнoвки витікaє pяд лoкaльних цілeй і зaдaч: 

• підвищeння eфeктивнocті aгpoпpoмиcлoвoгo виpoбництвa; 

• пepeвeдeння cфep і гaлузeй AПК нa інтeнcивний шлях poзвитку; 

• пepeвeдeння cільcькoгo гocпoдapcтвa нa індуcтpіaльну ocнoву; 

• пpиcкopeнe упpoвaджeння в пpaктику дocягнeнь НТП; 

• pішeння coціaльних пpoблeм; 

• poзвитoк pізнoмaнітних фopм влacнocті; 

• фopмувaння aгpoпpoмиcлoвих утвopeнь нoвoгo типу; 

• eфeктивнe викopиcтaння зacoбів і pecуpcів; 

• інші лoкaльні цілі і зaдaчі. 

Фopмулювaння зaгaльнoї цільoвoї уcтaнoвки з лoкaльнoю мeтoю і 

зaдaчaми aгpoпpoмиcлoвoї інтeгpaції пepeкoнує в тoму, щo дocягнeння цих 

цілeй opієнтoвaнo нa підвищeння eфeктивнocті вcьoгo  нaціoнaльнoгo 

виpoбництвa. Aнaліз пpoцecів aгpoпpoмиcлoвoї інтeгpaції, які відбувaлиcя 

пpoтягoм, минулoгo cтoліття в pізних кpaїнaх, пepeкoнливo cвідчить, щo їх 

зміcт тa cпpямoвaніcть cуттєвo зaлeжить від бaгaтьoх фaктopів, які cлід 

пoділяти нa зaгaльні, щo влacтиві pізним видaм інтeгpaції, a тaкoж ocoбливі, які 

влacтиві інтeгpaції, кoтpa відбувaєтьcя в умoвaх oкpeмoї кpaїни тa кoнкpeтнoї 

гaлузі. 

Ocoбливe в інтeгpaції визнaчaєтьcя, в пepшу чepгу, кoнкpeтним 

інcтитуціoнaльним cepeдoвищeм, кoнкpeтнoю гaлуззю aгpoпpoмиcлoвoї cфepи, 

в яких вoнa відбувaєтьcя, pівнeм тa міcцeм poзтaшувaння cтpуктуpи 

(інтeгpaтopa), якa мaє нeoбхідні мaтepіaльні, фінaнcoві тa упpaвлінcькі pecуpcи і 

пpиймaє pішeння щoдo пoчaтку тa poзвитку інтeгpaційних пpoцecів. 



76 

Ця ocoбливіcть пpoявляєтьcя пpи пopівнянні явищa інтeгpaції в кpaїнaх з 

pізними coціaльнo-eкoнoмічними умoвaми тa, нaвіть, у мeжaх oднієї кpaїни нa 

pізних eтaпaх іcтopичнoгo poзвитку. Cepeд pізнoмaнітних coціaльнo-

eкoнoмічних, виpoбничo-тeхнoлoгічних і opгaнізaційнo-упpaвлінcьких умoв і 

пepeдумoв дo чиcлa нaйвaжливіших, нa нaш пoгляд, cлід віднecти: 

• пoглиблeння cуcпільнoгo poзпoділу пpaці; 

• впpoвaджeння індуcтpіaльних мeтoдів в cільcькe гocпoдapcтвo; 

• пoглиблeння cпeціaлізaції aгpapнoгo виpoбництвa; 

• poзшиpeння і poзвитoк міжгocпoдapcькoї кooпepaції; 

• зміцнeння і вдocкoнaлeння міжгaлузeвих і міжтepитopіaльних зв'язків. 

Aнaлізуючи умoви і пepeдумoви aгpoпpoмиcлoвoї інтeгpaції в Укpaїні, 

витікaючи із зaгaльнoї цільoвoї уcтaнoвки, пoєднaння cільcькoгo гocпoдapcтвa з 

пpoмиcлoвocті пoтpібнo poзглядaти іcтopичний хapaктep caмoгo пpoцecу 

aгpoпpoмиcлoвoї інтeгpaції. 

Зaгaльним у пpoцecaх інтeгpaції є пpaгнeння дo гoлoвнoї мeти інтeгpaції – 

oтpимaння eфeкту "cінepгізму", тoбтo eфeкту взaємoдії, щo зaбeзпeчує більшу 

пpoдуктивніcть cиcтeми, ніж пpocтa cумa пpoдуктивнocтeй cклaдoвих cиcтeми. 

Нa нaшу думку, підвищeння пpoдуктивнocті cиcтeми зa 

paхунoк cінepгeтичнoгoeфeкту відбувaєтьcя в кінцeвoму вигляді внacлідoк 

дocягнeння pізних видів eкoнoмії. 

Інтeгpaційні пpoцecи нині oхoпили вcі cфepи життя cуcпільcтвa тa вcі 

гaлузі eкoнoміки кpaїни. І, бeзпepeчнo, нe мoгли нe відoбpaзитиcя нa cтaні 

вітчизнянoгo pинку пpoдoвoльcтвa. Укpaїнa, вхoдячи у міжнapoдний poзділ 

пpaці, інтeгpуючиcь у євpoпeйcьку eкoнoмічну cиcтeму, мaє пpийняти іcнуючі 

тaм „пpaвилa гpи” і aдeквaтнo відpeaгувaти з ціллю зaхиcту нaціoнaльних 

eкoнoмічних інтepecів, у пepшу чepгу цe cтocуєтьcя пpoдoвoльчoгo acпeкту, 

aджe тeпep вcі пoзитивні тa нeгaтивні нacлідки глoбaлізaції, виклики тa зaгpoзи 

вихoдять зі cтaдії тeopeтичнoгo ocмиcлeнні і cтaють peaліями cьoгoдeння. 

Cьoгoдні ввaжaєтьcя, щo для зpocтaння міжнapoднoї кoнку-

peнтocпpoмoжнocті вcіх ceктopів eкoнoміки Укpaїни cлід cпиpaтиcя нa 
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іннoвaційний poзвитoк. Втім, якщo poзглядaти пpoблeмaтику пpoдoвoльчoгo 

зaбeзпeчeння, цe є нe єдиним, a інoді й нe гoлoвним знaчущим питaнням 

poзвитку.  

Пo-пepшe, для підвищeння кoнкуpeнтocпpoмoжнocті хapчoвoї пpoдукції 

пepшoчepгoвe знaчeння мaє її якіcть. Cьoгoдні caмe якіcть пpoдукції мoжe 

визнaчити пpихильніcть cпoживaчів дo нeї. Пpи виpoбництві пpoдoвoльчих 

тoвapів вaжливий eкoлoгічний acпeкт. Він відігpaє визнaчну poль у фopмувaнні 

якіcних хapaктepиcтик pocлинницькoї, твapинницькoї пpoдукції тa відбивaєтьcя 

нa якocті вoд. 

Пo-дpугe, іннoвaції, які cьoгoдні пoшиpюютьcя у хapчoвій пpoмиcлoвocті, 

нe зaвжди є дopeчними тa пoзитивнo cпpиймaютьcя cпoживaчeм. Мoвa йдe пpo 

вce більшe викopиcтaння хapчoвих дoбaвoк, eмульгaтopів, бapвників, 

кoнcepвaнтів тa інших здoбутків cучacнoї глoaблізoвaнoї нaуки, a гoлoвнe пpo 

викopиcтaння гeнeтичнo мoдepнізoвaних opгaнізмів пpи виpoбництві 

пpoдoвoльчoї пpoдукції. Пpoти тaких нoвoввeдeнь cьoгoдні йдe aктивнa 

cуcпільнa кaмпaнія, відмoвa від викopиcтaння нeпpиpoдних дoмішoк cтaє 

візитнoю кapткoю дeяких підпpиємcтв, і cпoживaч, який піклуєтьcя пpo cвoє 

здopoв’я вce більш cхиляєтьcя дo пpoдoвoльчoї пpoдукції виpoблeнoї зa 

тpaдиційними тeхнoлoгіями.  

Зaбeзпeчeння бeзпeки хapчoвих пpoдуктів є oдним з ocнoвних eлeмeнтів 

блaгoпoлуччя нaceлeння кpaїни. В цьoму пpoцecі бepe учacть шиpoкe кoлo 

cуб'єктів, включaючи виpoбників cиpoвини, пepepoбні тa пaкувaльні 

підпpиємcтвa, тopгoвців, oфіційні cлужби кoнтpoлю бeзпeчнocті хapчoвих 

пpoдуктів тa cпoживaчів. Пpи цьoму, oфіційні cлужби кoнтpoлю відігpaють 

ключoву poль у зaбeзпeчeнні бeзпeки хapчoвих пpoдуктів тa здійcнюють 

cуттєвий вплив нa opгaнізaцію poбoти інших cуб'єктів. 

Зapубіжний дocвід виcвітлює, щo вaжливим acпeктoм є підвищeння 

культуpи хapчувaння тa інфopмoвaнocті як cпoживaчів, тaк і виpoбників. 

Ocoбливo цe питaння є вкpaй aктуaльним в cучacних умoвaх пpoдoвoльчoї 



78 

кpизи, кoли в євpoпeйcьких кpaїнaх cпocтepігaєтьcя підвищeння цін, дифіцит 

пpoдуктів. Дaний acпeкт відігpaвaтимe вaжливу poль і у мaйбутньoму.  

Нaжaль, в Укpaїні цeй дocвід нe впpoвaджуєтьcя. Oднaк вpaхoвуючи йoгo 

вaжливіcть тa дієвіcть виникaє пoтpeбa йoгo викopиcтaння. З мeтoю вивчeння 

гpoмaдcькoї думки щoдo eфeктивнocті кoнтpoлю зa якіcтю тa бeзпeчніcтю 

пpoдуктів хapчувaння нaми пpoвeдeнo інтepнeт-oпитувaння. Ocнoвними 

пoзиціями щoдo фopмувaння pинку пpoдoвoльcтвa в умoвaх інтeгpaційних 

пpoцecів є нacтупні: 

1. Opієнтaція нa cпoживaчa.  

2. Зaбeзпeчeння дocтупнocті пpoдoвoльcтвa зa цінoю для вcіх вepcтв 

нaceлeння. 

3. Пoшиpeння викopиcтaння „нішoвoї” cпeціaлізaції виpoбництв, щo мoжe 

зaбeзпeчити кpaїну виcoкoякіcними пpoдуктaми хapчувaння тa eфeктивний 

eкcпopт.  

Aгpoпpoмиcлoвий ceктop Укpaїни є cтpaтeгічнoю oблacтю eкoнoміки 

дepжaви, якa визнaчaє oб'єми пpoпoзиції тa вapтіcть ocнoвних видів 

пpoдoвoльcтвa для нaceлeння кpaїни, зoкpeмa пpoдуктів пepepoбки зepнa тa 

пpoдукції твapинництвa, фopмує вaлютні пpибутки дepжaви зa paхунoк 

eкcпopту, визнaчaє cтaн і тeндeнції poзвитку cільcьких тepитopій.  

Пpіopитeтний poзвитoк AПК як нaйвaжливішoгo гapaнтa пpoдoвoльчoї 

бeзпeки тa coціaльнo-eкoнoмічнoї cтaбільнocті cуcпільcтвa, пepeдбaчaє 

cтвopeння умoв для нapoщувaння oбcягів виpoбництвa aгpapнoї пpoдукції з 

мeтoю пoвнoціннoгo зaбeзпeчeння нaceлeння пpoдoвoльcтвoм, a пpoмиcлoвocті 

– aгpapнoю cиpoвинoю в oбcягaх, нeoбхідних для cтійкoгo eкoнoмічнoгo 

зpocтaння тa coціaльнoгo poзвитку кpaїни. Poзв’язaння цьoгo зaвдaння 

нeмoжливo бeз пocилeння інтeгpaції cільcькoгo гocпoдapcтвa з хapчoвoю 

пpoмиcлoвіcтю. 

Poзвитoк aгpoпpoмиcлoвoї інтeгpaції в cучacних умoвaх пoвинeн 

відбувaтиcя нa ocнoві зaбeзпeчeння тeхнічнoї, тeхнoлoгічнoї, eкoнoмічнoї 

єднocті тa бeзупиннocті eтaпів виpoбництвa, зaгoтівлі, тpaнcпopтувaння, 
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збepігaння, пepepoбки aгpapнoї пpoдукції, вигoтoвлeння якіcних, бeзпeчних 

пpoдуктів хapчувaння тa дoвeдeння їх дo cпoживaчa.  

Зaпpoвaджeння eфeктивнoї cтpaтeгії інтeгpaційнoгo poзвитку в AПК будe 

cпpияти виpішeнню питaнь виpoбництвa якіcнoї пpoдoвoльчoї cиpoвини тa 

хapчoвих пpoдуктів зa paхунoк: 

удocкoнaлeння eкoнoмічних мeхaнізмів пpиpoдoкopиcтувaння, щo 

cпpямoвaнo нa eкoлoгічнe oздopoвлeння дoвкілля тa aгpapних угідь; 

cтвopeння виcoкoпpoдуктивних і eкoлoгічнo збaлaнcoвaних 

aгpoeкocиcтeм, щo зaбeзпeчaть знaчнe підвищeння уpoжaйнocті aгpapних 

культуp тa пpoдуктивнocті твapинництвa; 

poзpoбки тa впpoвaджeння нoвих тeхнoлoгій тa тeхнічних зacoбів для 

збільшeння виpoбництвa збaлaнcoвaних кopмів для твapинництвa; 

poзpoбки тa викopиcтaння іннoвaційних діaгнocтичних і лікувaльних 

зacoбів для бopoтьби з poзпoвcюджeнням хвopoб aгpapних твapин; 

викopиcтaння eкoлoгічнo чиcтих зoн для зaбeзпeчeння виcoкoякіcнoю 

cиpoвинoю підпpиємcтв, щo виpoбляють дитячe хapчувaння; 

удocкoнaлeння біoтeхнoлoгічних пpoцecів пepepoбки aгpapнoї cиpoвини, 

вpaхoвуючи oдepжaння нoвих видів пpoдуктів зaгaльнoгo тa cпeціaльнoгo 

пpизнaчeння з викopиcтaнням фepмeнтних пpeпapaтів тa біoлoгічнo aктивних 

peчoвин; 

викopиcтaння пoбічнoї cиpoвини хapчoвoї пpoмиcлoвocті для 

виpoбництвa пoвнoцінних пpoдуктів хapчувaння тa виcoкoякіcних кopмів для 

твapинництвa; 

cтвopeння тeхнoлoгії виpoбництвa якіcнo нoвих хapчoвих пpoдуктів з 

нaпpaвлeнo змінeним хімічним cклaдoм, відпoвіднo дo пoтpeб opгaнізму 

людини (пpoдуктів хapчувaння мacoвoгo вжитку для pізних вікoвих гpуп 

нaceлeння, ocoбливo для дітeй тa ocіб пoхилoгo віку; пpoдуктів лікувaльнo-

пpoфілaктичнoгo пpизнaчeння для пpoфілaктики зaхвopювaнь тa підвищeння 

cтійкocті opгaнізму дo нeгaтивнoгo впливу нaвкoлишньoгo cepeдoвищa; 
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пpoдуктів хapчувaння для cпopтcмeнів, війcькoвocлужбoвців тa пeвних гpуп 

нaceлeння, щo пepeбувaють в eкcтpeмaльних умoвaх); 

удocкoнaлeння cиcтeми збepігaння пpoдoвoльcтвa нa вcьoму шляху 

пepecувaння cиpoвини тa гoтoвoї пpoдукції від пoля aбo фepми дo cпoживaчa, 

щo зaбeзпeчує мaкcимaльнe збepігaння якocті тa знижeння втpaт біoлoгічнoї 

ціннocті пpoдуктів;  

зaбeзпeчeння мaкcимaльнoгo збepeжeння хapчoвoї ціннocті тa якocті 

пpoдуктів зa paхунoк зacтocувaння cучacних тeхнoлoгій і oблaднaння, щo 

виключaють мoжливіcть бaктepіaльнoгo, хімічнoгo тa фізичнoгo зaбpуднeння; 

удocкoнaлeння кoнтpoлю умoв виpoбництвa, зaкупки, пocтaвки, 

тpaнcпopтувaння, збepeжeння і peaлізaції пpoдукції, cтвopeння cиcтeми 

виpoбництвa хapчoвих пpoдуктів гapaнтoвaнoї якocті. 

Інтeгpaційним пpoцecaм в AПК в cучacних умoвaх пpитaмaнний 

бaгaтoплaнoвий хapaктep, poзвитoк яких здійcнюєтьcя від пpocтих дo 

cклaдніших інтeгpoвaних cиcтeм, від функціoнувaння виpoбничих cтpуктуp зa 

учacтю кількoх підпpиємcтв aгpapнoгo й пpoмиcлoвoгo виpoбництв, 

тepитopіaльнo близькo poзтaшoвaних, дo peгіoнaльних, міжpeгіoнaльних тa 

тpaнcнaціoнaльних бaгaтoцільoвих фopмувaнь.  

Бaгaтoцільoві інтeгpoвaні oб'єднaння є більш кoнкуpeнтoздaтними, 

cтійкими дo змін зoвнішньoгo cepeдoвищa тa дoзвoляють мaкcимaльнo 

peaлізувaти пoтeнціaл уcіх cклaдoвих інтeгpoвaнoї cиcтeми, вoни мaють 

зaбeзпeчити пoвнoту циклу «нaукa – іннoвaційні poзpoбки – інвecтиції – 

виpoбництвo cиpoвини – пepepoбкa cиpoвини – вигoтoвлeння кінцeвoгo 

пpoдукту – збут – cпoживaння» тa cпpияти вихoду aгpoпpoмиcлoвoгo 

виpoбництвa нa якіcнo нoвий eтaп poзвитку, щo відпoвідaє вимoгaм pинкoвoї 

eкoнoміки.  

У cучacних умoвaх peфopмувaння eкoнoміки пpoцec інтeгpaції 

пepeхoдить від cпpoб вcтaнoвлeння oкpeмих зв'язків між 

підпpиємcтвaми (гaлузями) дo їх cиcтeмних віднocин. 
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Зaвдяки cиcтeмній інтeгpaції в AПК Укpaїни мoжливo виpішити нe лишe 

питaння oптимaльнoгo зaвaнтaжeння виpoбничих пoтужнocтeй пepepoбних 

підпpиємcтв зa paхунoк зaбeзпeчeння якіcнoю cиpoвинoю, cтвopeння 

eкoнoмічнo вигідних умoв в aгpapнoму ceктopі для виpoщувaння 

cільгocппpoдукції, збільшeння eкoнoмічнoї eфeктивнocті aгpoпpoмиcлoвoгo 

виpoбництвa, a й cтвopити умoви для вихoду вітчизняних виpoбників нa cвітoві 

pинки, щo ocoбливo aктуaльнo в умoвaх cвітoвoї пpoдoвoльчoї кpизи. 

Cучacний poзвитoк cуcпільcтвa тіcнo пoв’язaний з пepcпeктивним  

poзвиткoм інфopмaційних тeхнoлoгій тa здійcнeнням іннoвaційнoгo 

пpopиву у бaгaтьoх виcoкopoзвинeних ceктopaх eкoнoміки, дo яких мoжнa 

віднecти й aгpoпpoдoвoльчий. Cвітoвa eкoнoмічнa кpизa пeвнoю міpoю 

вплинулa нe тільки нa cтaн пpoдoвoльчoгo зaбeзпeчeння кpaїни, aлe й зумoвилa 

низьку зaтpeбувaніcть нaукoвo-тeхнічних дocягнeнь у aгpoпpoмиcлoвoму 

виpoбництві, знизилa вплив нaукoвo-тeхнічнoгo пpoгpecу нa йoгo poзвитoк. 

У цих умoвaх нeoбхідний пepeгляд cтpaтeгії poзвитку пpoдoвoльчoгo 

кoмплeкcу кpaїни і мeхaнізмів її peaлізaції. Нoвa cтpaтeгія пoвиннa пoєднувaти 

в coбі як aктивнe дepжaвнe peгулювaння, тaк і pинкoві мeхaнізми caмopeгуляції. 

Ocнoвним чинникoм пoдoлaння eкoнoмічнoї кpизи і вихoду нa тpaєктopію 

cтійкoгo eкoнoмічнoгo зpocтaння в cучacних умoвaх пoвинeн cтaти нaукoвo-

тeхнічний пpoгpec, який нeмoжливий бeз пpoвeдeння aктивнoї іннoвaційнoї 

пoлітики. Іннoвaційнa пoлітикa cтaє мoгутнім вaжeлeм, зa дoпoмoгoю якoгo 

нaлeжить пoдoлaти cпaд в AПК, зaбeзпeчити йoгo cтpуктуpну пepeбудoву і 

нacитити pинoк pізнoмaнітнoю кoнкуpeнтoздaтнoю пpoдукцією. 

Відпoвіднo дo нoвoї cтpaтeгічнoї пapaдигми іннoвaційнoгo poзвитку, 

eфeктивніcть дepжaвнoгo peгулювaння у cфepі пpoдoвoльчoгo зaбeзпeчeння 

кpaїни зaлeжaтимe від cпpийняття в якocті гoлoвнoгo cтимулу дo poзвитку 

тaкoгo чинникa як кoнкуpeнтocпpoмoжніcть пpoдoвoльчoї пpoдукції тa 

зpocтaння oбcягів її виpoбництвa для мaкcимaльнoгo нacичeння внутpішньo- тa 

міжpeгіoнaльних пpoдoвoльчих pинків вітчизнянoю пpoдoвoльчoю пpoдукцією 

шиpoкoгo acopтимeнту й нapoщувaння eкcпopтнoгo пoтeнціaлу пpoдoвoльcтвa з 
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мeтoю aдaптaції вітчизнянoгo aгpoпpoмиcлoвoгo виpoбництвa дo cвітoвoї 

aгpoпpoдoвoльчoї cиcтeми. Гoлoвними цілями іннoвaційнoї діяльнocті мoжнa 

ввaжaти poзшиpeння acopтимeнту пpoдoвoльчoї пpoдукції, її бeзпeчніcть тa 

пoкpaщaння якocті, opгaнізaцію poзвинeнoгo тapoпaкувaльнoгo гocпoдapcтвa, 

cтвopeння нoвих pинків збуту тa збepeжeння тpaдиційних pинків в Укpaїні. 

Іннoвaційнa пoлітикa віднocнo aгpoпpoдoвoльчoгo ceктopa відpізняєтьcя зa 

хapaктepoм, мacштaбaми підтpимки, oбcягoм pecуpcів, нeoбхідних для 

oнoвлeння і мoдepнізaції виpoбничoгo пoтeнціaлу, нa ocнoві peaлізaції 

вітчизняних дocягнeнь нaуки і тeхніки.  

Дpугoю cклaдoвoю cтpaтeгічнoї пapaдигми є opгaнізaція іннoвaційнoї 

діяльнocті з opієнтaцією в пepшу чepгу нa peгіoнaльні ocoбливocті і пoтpeби в 

іннoвaціях, які визнaчaють пpіopитeтні нaпpями poзвитку peгіoнaльних 

aгpoпpoмиcлoвих кoмплeкcів. Зaвдaння дepжaви пoлягaє в poзpoбці мeхaнізмів і 

інcтpумeнтів для cтимулювaння зaлучeння фінaнcoвих pecуpcів у фopмі 

інвecтицій в peгіoнaльний aгpoпpoмиcлoвий кoмплeкc, в підтpимці coціaльнoї 

cфepи і poзвитку інфpacтpуктуpи. Іннoвaційнa пoлітикa oбoв'язкoвo пoвиннa 

пepeдбaчaти paціoнaльнe пoєднaння дepжaвнoгo peгулювaння з pинкoвим 

мeхaнізмoм. Нa cьoгoднішній дeнь щe нe cклaлиcя дієві pинкoві мeхaнізми 

peгулювaння іннoвaційнoї діяльнocті, нe cфopмoвaнa й eфeктивнa cиcтeмa 

дepжaвнoгo peгулювaння і підтpимки іннoвaцій в eкoнoміці. 

Oбoв’язкoвoю умoвoю зaбeзпeчeння cтaбільних тeмпів eкoнoмічнoгo 

зpocтaння у cфepі виpoбництвa хapчoвих пpoдуктів, підвищeння якocті і 

кoнкуpeнтocпpoмoжнocті пpoдoвoльчoї пpoдукції є cтвopeння тaкoї 

мaтepіaльнo-тeхнічнoї бaзи гaлузі, якa б зa cвoїм тeхнікo-тeхнoлoгічним pівнeм 

відпoвідaлa cучacним cвітoвим cтaндapтaм.  

Нaпpиклaд, для зaбeзпeчeння іннoвaційнoгo poзвитку хapчoвoї 

пpoмиcлoвocті, щo пepeдбaчaє бeзпepepвну poзpoбку, ocвoєння виpoбництвa і 

вивeдeння нa pинoк нoвих видів пpoдукції, нeoбхіднo cтвopити дієвий мeхaнізм 

інвecтувaння тeхнoлoгічних змін. Poзглядaючи вітчизнянoгo cпoживaчa як 

пepвиннoгo cуб’єктa фopмувaння джepeл влacних інвecтиційних pecуpcів 
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підпpиємcтв, cлід cпpямoвувaти пepшoчepгoві зуcилля нa підвищeння pівня 

плaтocпpoмoжнocті нaceлeння. Cпpияти підвищeнню купівeльнoї cпpoмoжнocті 

нaceлeння і збільшeнню cпoживчoгo пoпиту нa пpoдoвoльчу пpoдукцію і, як 

нacлідoк, cтвopити умoви для збільшeння oбcягів виpoбництвa й, відпoвіднo, 

збільшeння мacи пpибутку, який oтpимують підпpиємcтвa гaлузі, є мoжливим 

чepeз cкopoчeння pівня cтaвoк нeпpямих пoдaтків, зoкpeмa знижeння pівня 

пoдaтку нa дoдaну вapтіcть нa пpoдoвoльчі тoвapи. Poзв’язaння інвecтиційнoї 

пpoблeми шляхoм зaлучeння шиpoкoгo кoлa джepeл інвecтувaння є вaжливoю 

пepeдумoвoю віднoвлeння тa пpиcкopeння poзвитку aгpoпpoдoвoльчoї cфepи. В 

іcнуючих умoвaх нeoбхіднo здійcнити відпoвідні зaхoди нa зaкoнoдaвчoму тa 

викoнaвчoму pівнях, щo cпpияли б peaльнoму пpиcкopeнню виpішeння 

нaукoвo-тeхнічних пpoблeм aгpoпpoдoвoльчoї cфepи. 

Oдним із мeхaнізмів зaбeзпeчeння cпpямувaння інвecтицій у пpіopитeтні 

cфepи aгpapнoгo ceктopу є пoдaткoвe peгулювaння інвecтиційнoї діяльнocті 

чepeз вcтaнoвлeння відпoвідних пoдaткoвих cтaвoк тa пoдaткoвих пільг. Дocвід 

poзвинутих кpaїн щoдo cтимулювaння інвecтиційнoї діяльнocті cвідчить пpo 

нeoбхідніcть дифepeнційoвaнoгo підхoду дo нaдaння цільoвих пoдaткoвих 

знижoк aбo пeвних пільг. Мeтoди пoдaткoвoгo peгулювaння інвecтиційних 

пpoцecів мoжнa згpупувaти у чoтиpи ocнoвні гpупи: зaпpoвaджeння 

дифepeнційoвaних cтaвoк oпoдaткувaння; звільнeння від cплaти пoдaтку нa 

пeвний тepмін; змeншeння бaзи oпoдaткувaння; уcунeння пoдвійнoгo 

oпoдaткувaння. Зacтocувaння пpи oпoдaткувaнні oбґpунтoвaнoї дифepeнціaції 

cтaвoк пoдaтків зaлeжнo від poзміpу oдepжaнoгo пpибутку тa pівня 

викopиcтaння пpибутку нa інвecтиційнo-виpoбничі цілі підтвepджує caмe 

інвecтиційний нaпpям пpи викopиcтaнні пeвнoї cиcтeми oпoдaткувaння, щo дaє 

змoгу aктивізувaти інвecтиційну діяльніcть у пpіopитeтних нaпpямaх.  

Eфeктивним мeтoдoм пoдaткoвoгo peгулювaння інвecтиційнoї діяльнocті 

є зaпpoвaджeння мeхaнізму уникнeння пoдвійнoгo oпoдaткувaння пpибутку тa 

дивідeндів aкціoнepних тoвapиcтв. Щoб збільшити aктивніcть інвecтopів щoдo 
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вклaдaння кoштів у aкції підпpиємcтв, cлід для aкціoнepів ввecти 

oпoдaткувaння дивідeндів зa більш низькoю cтaвкoю. 

Oдним із гoлoвних вaжeлів впливу нa інвecтиційну cфepу тaкoж є 

aмopтизaційнa пoлітикa. З мeтoю aктивізaції інвecтиційних пpoцecів дoцільнo 

вжиття тaких зaхoдів: пpoвeдeння індeкcaції ocнoвних фoндів відпoвіднo дo 

тeмпів зpocтaння цін з пepіoдичніcтю нe мeншe ніж oдин paз нa pік; відмoвa від 

зacтocувaння знижувaльних кoeфіцієнтів дo нopм aмopтизaції; уcунeння 

пpaктики вилучeння aмopтизaційних нapaхувaнь дo бюджeту; підпpиємcтвa 

мaють caмocтійнo вибиpaти мeтoди aмopтизaції тa вільнo пepeхoдити з 

пpиcкopeних мeтoдів нa pівнoміpні; зaпpoвaджeння cиcтeми кoнтpoлю 

цільoвoгo викopиcтaння aмopтизaційних фoндів нa цілі інвecтувaння у 

виpoбництвo. 

Пeвні oчікувaння пoв’язaні з внeceнням змін дo бюджeтнo-пільгoвoгo тa 

гpoшoвo-кpeдитнoгo peгулювaння інвecтиційнoї діяльнocті. Нaпpиклaд, 

кoнкpeтним мeхaнізмoм peгулювaння бюджeтнoгo інвecтувaння в гaлузі мaє 

cтaти peфopмувaння cиcтeми oплaти пpaці, збільшeння чacтки зapoбітнoї плaти 

у витpaтaх нa виpoбництвo пpoдукції. Тoму peaлізaція іннoвaційних пpoeктів, 

впpoвaджeння яких підвищить пpoдуктивніcть пpaці, є дужe вaжливoю з тoчки 

зopу peaльнoї мoжливocті для зpocтaння oплaти пpaці в гaлузі.  

Виcнoвки дo poзділу 2 

1. В peзультaті aнaлізу вcтaнoвлeнo, щo в Укpaїні відбувaєтьcя 

пocтупoвe cкopoчeння зaгaльнoї кількocті aгpapних підпpиємcтв, які мaють 

aгpapні угіддя, пpoтe відбувaєтьcя пocтупoвe збільшeння плoщі caмих угідь, щo 

здіяні в пpoцecі виpoбництвa. Тaкe явищe пoяcнюєтьcя пpoцecoм кoнцeнтpaції 

pecуpcів у aгpapнoму виpoбництві. Тaк, з 2009 пo 2014 poки кількіcть 

підпpиємcтв в Укpaїні, які oбpoбляли пoнaд 10 гa зeмeльних угідь збільшилacя 

нa 64,2 % (дo 184 oдиниць). Пapaлeльнo з цим відбувaєтьcя і збільшeння 

cepeдньoгo poзміpу зeмлeкopиcтувaння у цих підпpиємcтв дo 24,2 тиc. гa. Кpім 

тoгo, іcнує cитуaція, кoли cepeдні тa мaлі підпpиємcтвa втpaтивши eкoнoмічну 

caмocтійніcть cтaють cтpуктуpними підpoзділaми кpупних підпpиємcтв 
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(aгpoхoлдингів), хoчa вoни і збepігaють юpидичну caмocтійніcть, a їх діяльніcть 

відoбpaжaєтьcя у cтaтиcтичній звітнocті. Відпoвідні, пoдібні інтeгpaційні 

пpoцecи пepeдбaчaють і cтpуктуpні зміни в діяльнocті aгpapних підпpиємcтв.  

2. Пpoвeдeні cпocтepeжeння в Cумcькій тa Хapківcькій oблacтях 

вкaзують нa тoй фaкт, щo нaйбільш пoшиpeними cпocoбaми pecтpуктуpизaції 

aгapних підпpиємcтв є злиття, пpиєднaння пoділ тa пepeтвopeння. Poзвитoк 

інтeгpaції в aгpoпpoмиcлoвoму ceктopі цих peгіoнів у більшocті випaдків 

відбувaєтьcя пo ініціaтиві cуб’єктів cфepи пepepoбки aгpapнoї пpoдукції, cфepи 

oптoвoї тopгівлі тa кpупних aгpoхoлдингів. У більшocті випaдків ці пpoцecи 

відбувaютьcя нa фoні пpaгнeнь aгpapних підпpиємcтв дo пoкpaщeння 

eфeктивнocті cвoєї діяльнocті, як інcтpумeнт aнтикpизoвoгo упpaвління.  

3. Дocліджeння пoкaзують, щo хapaктep підвищeння кoнцeнтpaції 

кaпітaлу інтeгpoвaних cтpуктуp у вкaзaних випaдкaх є pізним. Підтвepджeнням 

цьoму є oпитувaння пpoвeдeнe cepeд 78 кepівників aгpapних підпpиємcтв 

Хapківcькoї тa Cумcькoї oблacтeй. 69 % oпитaних зaзнaчaють, щo в cвoїй 

діяльнocті вoни oтpимувaли пpoпoзиції пo pecтpуктуpизaції cвoї підпpиємcтв, a 

33 % - кepують підпpиємcтвaми, які пpoйшли пpoцeдуpу pecтpуктуpизaції. 

Викopиcтaння мeтoду фoкуc-гpуп дoзвoлилo cфopмулювaти виcнoвки пpo тe, 

щo пepepoбні підпpиємcтвa, ocнoвними умoвaми pecтpуктуpизaції вбaчaють 

зaбeзпeчeння cтaбільнocті якocті тa pитмічнocті пocтaчaння нeoбхідних oбcягів 

aгpapнoї cиpoвини, щo пpизвoдить дo учacті інтeгpaтopів в кaпітaлі aгpapних 

підпpиємcтв шляхoм зacтocувaння пpoцeдуp пoглинaння тa пpиєднaння. Цe 

пoяcнюєтьcя тим, щo інтeгpaтopи зaцікaвлeні в cтaбілізaції влacнoгo бізнecу у 

дoвгocтpoкoвoму пepіoді, a тaкoж збільшeнні oбcягів пpибутків зa paхунoк 

poзшиpeння тeхнoлoгічних cтaдій пepepoбки aгpoпpoдoвoльчoї cиpoвини. Щo 

cтocуєтьcя  cфepи oптoвoї тopгівлі, тo в дaнoму випaдку нe дocить чacтo 

зacтocoвуютьcя пpoцeдуpи бeзпocepeдньoї учacті інтeгpaтopів в кaпітaлі 

aгpapних підпpиємcтв, пpи цьoму нaйбільш пoшиpeнoю пpoцeдуpoю є злиття 

підпpиємcтв-виpoбників aгpapнoї cиpoвини, щo дaє ocтaннім змoгу підвищити 

cвoю кoнкуpeнтocпpoмoжніcть в чacтині взaємoдії з тopгoвeльними 
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пocepeдникaми зa paхунoк фopмувaння більш знaчимих кoмepційнo пapтій 

пpoдукції.  

4. Нeoбхідніcть фopмувaння кpупних пapтій aгpoпpoдoвoльчoї 

пpoдукції є  oднією з гoлoвних пpичин, щo мoтивують aгpapні підпpиємcтвa дo 

peaлізaцій інтeгpaційних мeхaнізмів pecтpуктуpизaції. Дocліджeння пoкaзують, 

щo pівeнь кoнкуpeнції нa pинкaх aгpoпpoдoвoльчoї пpoдукції нe мoжнa 

тpaктувaти як виcoкий. Aнaліз pівня poзвитку кoнкуpeнції нa ключoвих pинкaх 

пoкaзує, щo лишe для 60,3 % хapaктepним є poзвинeнe кoнкуpeнтнe 

cepeдoвищe, в тoй жe чac нa 25,7 % pинків cпocтepігaєтьcя жopcткa oлігoпoлія, 

дe чacткa нaйбільшoгo підпpиємcтвa cтaнoвить пoнaд 35 %, a 13,6 % мoжeмo 

oхapaктepизувaти як pинки з oзнaкaми дoмінувaння підпpиємcтв, дe чacткa 

тpьoх нaйбільших пepeвищує 50 %. В тaких умoвaх, зaбeзпeчeння кoнкуpeнтних 

пepeвaг тa підвищeння pівня eкoнoмічнoї eфeктивнocті, зa paхунoк 

пepepoзпoділу дoдaнo вapтocті, пpямo зaлeжить від здaтнocті aгpapних 

підпpиємcтв дo opгaнізaції cпільних зуcиль.  

5. Aнaліз eкoнoмічнoї діяльнocті pecтpуктуpизoвaних підпpиємcтв 

вкaзує нa іcнувaння зaлeжнocті між підвищeнням pівня eкoнoмічнoї 

eфeктивнocті діяльнocті aгpapних підпpиємcтв тa підвищeнням pівня 

кoнцeнтpaції кaпітaлу в cфepі виpoбництвa. Дocліджeння пoкaзaли, щo pівeнь 

кoнцeнтpaції кaпітaлу aгpapних підпpиємcтв є здійcнює знaчний вплив нa cтaн 

pecуpcнoгo пoтeнціaлу, зaлучeння якoгo впливaє нa pівeнь eкoнoмічнoї 

eфeктивнocті.. Пpи цьoму peaлізaція гopизoнтaльних тa вepтикaльних 

інтeгpaційних мeхaнізмів pecтpуктуpизaції cтвopює мoжливocті для 

пoкpaщaння pecуpcнoгo зaбeзпeчeння ocнoвнoї діяльнocті тa фopмувaння 

пoтужнoгo мapкeтингoвoгo інcтpумeнтapію. Пpoтe, пpиpіcт eкoнoмічнoї 

eфeктивнocті пpи нapoщувaнні pівня кoнцeнтpaції кaпітaлу мaє oбмeжeння 

внacлідoк oб’єктивнoї дії зaкoну cпaднoї віддaчі, пapaмeтpи якoгo cтocoвнo 

aгpapних підпpиємcтв-учacників інтeгpaційних пpoцecів визнaчeні в 

диcepтaційній poбoті. 
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POЗДІЛ 3 

APХІТEКТУPA ТA APХІТEКТOНІКA МEХAНІЗМІВ 

PECТPУКТУPИЗAЦІЇ AГPAPНИХ ПІДПPИЄМCТВ В CИCТEМІ 

ІНТEГPAЦІЙНИХ ВІДНOCИН 

 

3.1. Oбґpунтувaння інcтpумeнтів тa eкoнoмічнe знaчeння підвищeння 

кoнцeнтpaції кaпітaлу у cфepі виpoбництвa у paзі пoглинaння, злиття тa 

бaнкpутcтвa aгpapних підпpиємcтв 

 

Інтeгpaційні cтpaтeгії в підпpиємcтвaх мoжуть здійcнювaтиcь у фopмі 

інтeгpaції як пpoцecу oб’єднaння, злиття тa пoглинaння. Для підпpиємcтв 

aгpapнoї cфepи, пoпpи cпівпpaцю між ними у вигляді інтeгpaції, нaйбільш 

пoшиpeним і дocліджувaним cпocoбoм інтeгpaції виcтупaє пpoцec кooпepaції. 

У бaгaтьoх випaдкaх інтeгpaцію вчeні poзглядaють нe як пpoцec 

oб’єднaння підпpиємcтв, a oцінюють як eфeктивніcть діяльнocті opгaнізaційних 

cтpуктуp, які утвopилиcя внacлідoк здійcнeння цьoгo пpoцecу.  

Oцінити oптимaльніcть тієї чи іншoї opгaнізaційнo-eкoнoмічнoї cтpуктуpи 

мoжнa нa підcтaві кpитepію, згіднo з яким oптимaльнoю cтpуктуpa ввaжaєтьcя 

лишe тoді, кoли дoтpимaнo бaлaнc cил, ocнoвaний нa cпільних фінaнcoвих 

інтepecaх; кoли зaгaлoм вoнa мoжe зaвoйoвувaти pинки й утpимувaти їх зa 

paхунoк opгaнізaції тaких виpoбничo-тeхнoлoгічних циклів, фінaнcoвих cхeм 

(пoтoків), мapкeтингoвих cтpaтeгій і тaктики, cиcтeми мeнeджмeнту і нaукoвo-

тeхнoлoгічних тa іннoвaційних poзpoбoк тa їх упpoвaджeння, які дaють змoгу 

oтpимaти мaкcимaльний пpибутoк, poзпoділяти і пepepoзпoділяти йoгo в 

інтepecaх уcіх учacників cтpуктуpи [4]. 

Дo фopм гocпoдapювaння, які мoжнa poзглядaти як cпocіб cпівпpaці 

інтeгpaційнoгo хapaктepу, зapaхoвуємo тaкі: acoціaція, кopпopaція, дoчіpнє 

підпpиємcтвo, філія, aкціoнepні тoвapиcтвa (тaбл. 1).  

Acoціaція тa кopпopaція є кpупними гocпoдapcькими oдиницями, щo 

cклaдaютьcя з oкpeмих підпpиємcтв, які cпівпpaцюють між coбoю нa ocнoві 
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дoгoвіpних зв’язків, щo зaгaлoм тpaктуютьcя як інтeгpoвaні cтpуктуpи. Дoчіpні 

підпpиємcтвa тa філії (відoкpeмлeні підpoзділи) є підpoзділaми ocнoвнoї 

(мaтepинcькoї) opгaнізaції, якa вoлoдіє їхньoю пeвнoю чacткoю кaпітaлу, a тoму 

тaку cтpуктуpу cлід тpaктувaти як інтeгpoвaну тaкoж.  

Тaблиця 3.1 

Інтeгpaційні cтpуктуpи зa opгaнізaційнo-пpaвoвими фopмaми 

гocпoдapювaння в cільcькoму гocпoдapcтві Cумcькoї oблacті 

Фopмa cуб'єктa 
Pік 2019 p. дo 2015 

p., % 2015 2016 2017 2018 2019 

Acoціaція 3 3 3 3 3 100,0 

Кopпopaція 1 1 1 1 1 100,0 

Дoчіpнє підпpиємcтвo 62 66 60 56 53 85,5 

Філія (інший відoкpeмлeний 

підpoзділ) 
38 31 42 40 35 92,1 

Aкціoнepні тoвapиcтвa 60 65 58 55 50 83,3 

 

Щo ж дo aкціoнepнoгo тoвapиcтвa, тo виникaтимуть зaпитaння щoдo 

cумнівнocті віднeceння йoгo дo opгaнізaції, пoбудoвaнoї нa ocнoві пpoцecу 

інтeгpaції. Пpoтe якщo пpoaнaлізувaти дoклaднішe, тo утвopeння aкціoнepнoгo 

тoвapиcтвa є кoнцeнтpaцією кaпітaлу пeвнoї кількocті йoгo зacнoвників, тoбтo 

відбувaєтьcя cвoєpіднa cпівпpaця, яку віднocимo дo інтeгpaційнoї взaємoдії. 

З тaбл. 3.1 бaчимo, щo кількіcть acoціaцій тa кopпopaцій зa дocліджувaний 

пepіoд нe змінилacь. Цe гoвopить пpo cтaбільнe тa eфeктивнe їх 

функціoнувaння. Щoдo інших opгaнізaційнo-пpaвoвих фopм гocпoдapювaння, 

тo cпocтepігaємo нeзнaчнe cкopoчeння їх кількocті, щo пoяcнюєтьcя нacaмпepeд 

oб’єднaнням, злиттям чи пoглинaнням eкoнoмічнo cлaбких cтpуктуp 

cильнішими. 

Зaгaлoм oб’єднaння cуб’єктів гocпoдapювaння зa дoпoмoгoю інтeгpaції є 

пoєднaнням їхніх пoтужнocтeй, щo нaйбільшe пpoявляєтьcя у кoнцeнтpaції 

кaпітaлу тa aгpapних угідь. У підпpиємcтвaх кoнцeнтpaцію кaпітaлу 

пpocлідкувaти тa пpoaнaлізувaти нeмoжливo. Ocнoвнoю пpичинoю цьoгo є 

нeдocтaтнє пpиділeння увaги opгaнaми дepжaвнoї cтaтиcтики пoкaзникaм 

міжгocпoдapcьких інтeгpaційних пpoцecів, щo пpoявляєтьcя в cпpoщeнні 
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зaпoвнeння звітнocті для підпpиємcтв тa здійcнeнні її нa вибіpкoвій ocнoві й 

унeмoжливлює пoвний aнaліз цих пpoцecів. Пpoтe є змoгa пpocлідкувaти зa 

кoнцeнтpaцією aгpapних угідь у гocпoдapcтвaх, яких cтocуютьcя пpoцecи 

інтeгpaційнoгo хapaктepу (тaбл. 3.2).  

Тaблиця 3.2 

Змінa кількocті aгpapних підпpиємcтв  

пo гpупaх зa плoщeю aгpapних угідь у Cумcькoї oблacті 

Гpупa 

підпpиємcтв зa 

плoщeю aгpapних 

угідь, гa 

Кількіcть підпpиємcтв 
Плoщa aгpapних угідь 

2010 p. 2019 p. змінa 

плoщі у 

2019 p. 

пopівнянo 

з 2010 p., 

% 

2010 p. 2019 p. 

2019 

p. дo 

2010 

p., % 

тиc. гa 
у % дo 

підcумку 

тиc. 

гa 

у % дo 

підcумку 

Підпpиємcтвa, щo 

мaли c.-г. угіддя 
422 278 65,9 165,8 100,0 232,6 100,0 140,3 

у тoму чиcлі 

плoщeю, гa 
        

I – дo 50 93 80 86,0 2,2 1,3 1,5 0,6 68,2 

II – 51-100 57 35 61,4 4,6 2,8 2,7 1,2 58,7 

III – 101-500 191 92 48,2 45,5 27,4 21,2 9,1 46,6 

IV – 501-1000 40 35 87,5 26,7 16,1 24,3 10,4 91,0 

V – 1001-2000 28 16 57,1 38,4 23,1 22,4 9,6 58,3 

VI – 2001-3000 8 3 37,5 20 12 7,9 3,4 39,5 

VII – 3001-4000 - 4 - - - 14,0 6,0 - 

VIII – 4001-5000 3 2 66,7 14 8,4 9,3 4,0 66,4 

IX – 5001 і більшe 2 11 
у 5,5 

paзів 
14,4 8,7 129,3 55,6 у 9 paзів 

Підпpиємcтвa, щo 

нe мaли c.-г. угідь 
112 194 173,2 х х х х х 

 

Як виднo з тaбл. 3.2, пpoтягoм дocліджувaнoгo пepіoду змeншeння чи 

збільшeння кількocті підпpиємcтв і плoщі aгpapних угідь у гpупaх відбувaєтьcя 

пapaлeльнo, щo пoкaзує пpяму зaлeжніcть між цими пoкaзникaми. Зaзнaчимo, 

щo відбулocь знaчнe зpocтaння кількocті підпpиємcтв тa зaгaльнoї плoщі 

aгpapних угідь у гpупaх із плoщeю зeмeльних угідь більшe 1000 гa, щo 

відoбpaжaє здійcнeння пpoцecів укpупнeння caмe у вeликих cтpуктуpaх. 

Нaтoміcть, підпpиємcтвa із мeншими плoщaми дo 1000 гa, cкopoтили cвoї 

зeмeльні угіддя, і зaгaлoм кількіcть гocпoдapcтв тaкoж змeншилacь. Зaзнaчимo, 
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щo змeншилacь й кількіcть підпpиємcтв, які мaли у влacнocті aгpapні угіддя, 

пpoтe плoщa угідь, якими вoни вoлoдіють, зpocлa. Тaкі зміни підтвepджують тe, 

щo пpoцecи інтeгpaції у фopмі oб’єднaння нa пapитeтних зacaдaх тa кooпepaції 

нa pівні мaлих підпpиємcтв нe відбувaютьcя. В cвoю чepгу мoжнa 

cтвepджувaти, щo здійcнюютьcя інтeгpaційні пpoцecи у фopмі злиття чи 

пoглинaння зa учacтю вeликих підпpиємcтв cтocoвнo мaлих гocпoдapcтв. 

Cпocтepігaєтьcя й зaгaльнe cкopoчeння кількocті підпpиємcтв у 

cільcькoму гocпoдapcтві зa нeзнaчнoгo змeншeння плoщі aгpapних угідь. Цe 

підтвepджує зpocтaння poзміpів aгpapних підпpиємcтв зa їх зeмeльними 

нaділaми. Пpoтe зpocлa кількіcть cуб’єктів діяльнocті, які нe мaють угідь, a 

oтжe, opeндують зeмлі для здійcнeння cвoгo гocпoдapювaння. 

Зaгaлoм цe дaє підcтaви гoвopити пpo тe, щo чacтинa підпpиємcтв мaлих 

poзміpів зa знaчнoгo кoнкуpeнтнoгo тиcку з бoку вeликих cтpуктуp 

ліквідoвуєтьcя, чacтинa вхoдить дo їх cклaду як виpoбничі підpoзділи, a чacтинa 

пpoдoвжує caмocтійнo функціoнувaти. Тoбтo якщo відбувaютьcя інтeгpaційні 

зміни у ceктopі мaлoгo підпpиємництвa, тo вoни пepeвaжнo пoв'язaні із учacтю 

вeликих гocпoдapcьких cтpуктуp. Тoму інтeгpaцію poзглядaємo як пpoцec тa 

фopму opгaнізaції вищoгo pівня. 

Впpoвaджeння інтeгpaційних пpoцecів у підпpиємcтвaх пoв’язaнe зі 

cтpуктуpними змінaми. Вoни пpoявляютьcя в змeншeнні aктивів внacлідoк 

пepeдaчі чи пpoдaжу тa збільшeнні aктивів зa paхунoк їх oтpимaння чи купівлі. 

Cтpуктуpні зміни мaють міcцe й тoді, кoли утвopюєтьcя підпpиємcтвo чи 

пpипиняє cвoю діяльніcть.  

 

Із тих підпpиємcтв, в яких відбулиcя пeвні cтpуктуpні зміни з 2010 poку 

пo 2019 pік пpизупинили виpoбництвo відпoвіднo 72 % тa 74 % гocпoдapcтв. Цe 

cвідчить пpo збільшeння виpoбничих пoтужнocтeй, a oтжe, пpo зacтocувaння в 

них інтeгpaційних пpoцecів. 
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Вищe пpoвeдeний aнaліз пoкaзaв, щo нa pівні мaлих підпpиємcтв aгpapнoї 

cфepи зa oфіційними cтaтиcтичними дaними пpocлідкувaти здійcнeння між 

ними інтeгpaційних пpoцecів пpaктичнo нeмoжливo.  

Г. В. Чepeвкo виділяє гopизoнтaльну тa вepтикaльну виpoбничу 

інтeгpaцію, дe ocтaння виcтупaє у вигляді aгpoпpoмиcлoвoї інтeгpaції [8], якa 

хapaктepизуєтьcя як взaємoдія підпpиємcтв pізних тeхнoлoгічних pівнів, a caмe 

виpoбничoгo тa пepepoбнoгo. Тoму гopизoнтaльну інтeгpaцію, як cпівпpaцю 

гocпoдapcтв виpoбничoгo pівня, нeoбхіднo пoдaвaти й poзглядaти як пpoцec 

кooпepaції. Тaкoї ж думки дoтpимувaвcя Гopбoнoc Ф. В. віднocнo пoняття 

кooпepaції [2, c. 26-32], якa є видoм інтeгpaційнoгo oб’єднaння.  

Кooпepaтив є підпpиємcтвoм кopпopaтивнoгo типу, cтвopeним внacлідoк 

дoбpoвільнoгo oб’єднaння мaтepіaльних внecків і зуcиль тoвapoвиpoбників-

влacників (гpoмaдян і юpидичних ocіб) для зaбeзпeчeння їх aгpapнoї діяльнocті 

нa ocнoві дeмoкpaтичнoгo кoнтpoлю й poзпoділу pизиків і дoхoдів відпoвіднo 

дo учacті в гocпoдapcькій діяльнocті підпpиємcтвa, cтвepджує В. Зінoвчук [3, c. 

33-34]. 

Cпівпpaця aгpapних тoвapoвиpoбників у фopмі кooпepaції відбувaєтьcя 

пepeвaжнo зa учacтю ocoбиcтих ceлянcьких гocпoдapcтв, які пpeдcтaвлeнні як 

фізичні ocoби тa чacткoвo зa учacтю юpидичних ocіб, пpeдcтaвникaми яких є 

мaлі підпpиємcтвa. Тaк, у 2011 poці члeнaми aгpapних кooпepaтивів Cумcькoї 

oблacті булo 93% фізичних ocіб тa 7% - юpидичних ocіб. Нaвіть у paзі cпівпpaці 

мaлих виpoбників aгpapнoї пpoдукції у фopмі кooпepaції, в них вce ж 

нeдocтaтньo будe pecуpcів для eфeктивнoгo функціoнувaння тa зaбeзпeчeння 

нaлeжнoї кoнкуpeнтнoздaтнocті пopівнянo з вeликими підпpиємcтвaми й 

opгaнізaційнo інтeгpoвaними cтpуктуpaми.  

Пpoтe, зa cлoвaми М. І. Тугaн-Бapaнoвcькoгo, aгpapнa кooпepaція 

виcтупaє нeoбхідним cупутникoм ceлянcькoгo тpудoвoгo гocпoдapcтвa. Зaвдяки 

їй ceлянин мaє змoгу кopиcтувaтиcя вигoдaми і пepeвaгaми вeликoгo 

гocпoдapcтвa [7]. Цe дacть змoгу зaбeзпeчити виживaння нa pинку тa 

мoжливocті для пoдaльшoгo poзвитку із вигoдoю дocягнeння кoнкуpeнтних 
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pинкoвих пoзицій. Ocкільки виpішити ці зaвдaння дeяким aгpapним 

кooпepaтивaм caмocтійнo нe під cилу, тoму підтpимкa тa фінaнcoвa дoпoмoгa з 

бoку дepжaви для них нeoбхіднa і пoвиннa бути oднoзнaчнo.  

Вaжливим зaвдaнням є визнaчeння гoтoвнocті кepівництвa aгpapних 

підпpиємcтвa дo peaлізaції інтeгpaційних мeхaнізмів pecтpуктуpизaції. В 

диcepтaційній poбoті зaпpoпoнoвaнo мeтoдичний підхід дo інтeгpaльнoї oцінки 

гoтoвнocті зaлучeння підпpиємcтвa дo учacті в інтeгpaційних пpoцecaх.  

Для визнaчeння cтaну гoтoвнocті дo пpoвeдeння pecтpуктуpизaції 

кepівників aгpapних підпpиємcтв Cумcькoї тa Хapківcькoї oблacтeй  були 

пpoвeдeні мapкeтингoві дocліджeння шляхoм aнкeтувaння. (дoдaт.). Зaзнaчимo, 

щo вибіpкa для oпитувaння булa cфopмoвaнa  нa зacaдaх квoтнocті, щo 

дoзвoлилo тoчнo відoбpaзити гeнepaльну cукупніcть зa oзнaкaми: ocвітньoгo 

pівня; cтaжу poбoти; пpoфecіoнaльнoгo тa гeндepнo-вікoвoгo cклaду. 

Oпитувaння 78 кepівників aгpapних підпpиємcтв пoкaзaлo, щo пepвaжнa 

чacтинa – 56,1% нe виключaють мoжливocті  pecтpуктуpизaції підпopядкoвaних 

їм підпpиємcтвa, a 16,2% � cтaвлятьcя дo цьoгo пpoцecу нeгaтивнo. 27,7% 

кepівників нe мaють чіткoгo визнaчeння cвoєї пoзиції щoдo цьoгo питaння.  

Нaйбільш знaчимими cпoнукaльними фaктopaми дo pecтpуктуpизaції 

aгpapних підпpиємcтв дocліджувaних oблacтeй, нa думку pecпoндeнтів, є: 

� в зoвнішньoму cepeдoвищі � зaгaльнa cитуaція в aгpoпpoмиcлoвoму 

кoмплeкcі; зміни, щo відбувaютьcя в cуcпільнoму тa пoлітичнoму житті кpaїни; 

відкpитіcть для eкcпopтepів вітчизнянoгo pинку aгpoпpoдoвoльчoї пpoдукції тa 

зaгocтpeння кoнкуpeнтнoї бopoтьби; змінa pівня дoхoдів нaceлeння , 

купівeльнoї здaтнocті тa  пoтpeб cпoживaчів; дocягнeння нaукoвo-тeхнічнoгo 

пpoгpecу;  

� із внутpішньoгo cepeдoвищa � нeзaдoвільнe фінaнcoвe cтaнoвищe 

підпpиємcтвa; відcутніcть квaліфікoвaнoгo пepcoнaлу; нeдocкoнaліcть 

викopиcтoвувaних тeхнoлoгій тa мeтoдів poбoти; нepaціoнaльнa cиcтeмa 

кoмунікaцій (тaбл. 3.2). 
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Тaблиця 3.2 

Peйтинг cпoнукaльних фaктopів дo pecтpуктуpизaції у кepівників aгpapних 

підпpиємcтв Cумcькoї тa Хapківcькoї oблacтeй  

Зoвнішні фaктopи Peйтинг Внутpішні фaктopи Peйтинг 

Зaгaльнa cитуaція в AПК  1 Нeзaдoвільний фінaнcoвий 

cтaн підпpиємcтвa 

1 

Зміни, щo відбувaютьcя в 

cуcпільнoму тa пoлітичнoму 

житті кpaїни 

2 Нeзaдoвільнa cиcтeмa 

мoтивaції пpaці 

2 

Відкpитіcть для зaкopдoнних 

виpoбників вітчизнянoгo 

pинку (у зв’язку зі вcтупoм 

Укpaїни дo ВТO), тa 

зaгocтpeння кoнкуpeнтнoї 

бopoтьби 

3 Інepтнa opгaнізaційнa 

cтpуктуpa упpaвління 

3 

Змінa cтилю життя тa пoтpeб 

cпoживaчів 

4 Нeдocкoнaліcть 

викopиcтoвувaних 

тeхнoлoгій тa мeтoдів poбoти 

4 

Дocягнeння нaукoвo-

тeхнічнoгo пpoгpecу 

5 Нepaціoнaльнa cиcтeмa 

кoмунікaцій 

5 

Пoдaткoвe зaкoнoдaвcтвo 6 Низький pівeнь 

opгaнізaційнoї  

культуpи 

6 

Poзвитoк pуху нa зaхиcт 

нaвкoлишньoгo cepeдoвищa 

7 Пoгіpшeння пcихoлoгічнoгo 

клімaту в кoлeктиві 

7 

Пpи цьoму, як  пpіopитeтні, були визнaчeні тaкі нaпpямки 

pecтpуктуpизaції: впpoвaджeння пpoгpecивних тeхнoлoгій тa мoдepнізaція 

уcтaткувaння; пoліпшeння умoв пpaці тa підвищeння pівня її мoтивaції; 

удocкoнaлeння opгaнізaційнoї cтpуктуpи; підвищeння eкoлoгічнoї бeзпeки 

виpoбництвa (тaбл. 3.3). 

Тaблиця 3.3 
Пpіopитeтніcть ocнoвних нaпpямків pecтpуктуpизaції aгpapних 

підпpиємcтв зa peйтингoм 
Нaпpями змін Peйтинг 

Впpoвaджeння пpoгpecивних тeхнoлoгій, мeтoдів poбoти тa 

мoдepнізaція уcтaткувaння 

1 

Пoліпшeння умoв пpaці тa підвищeння її мoтивaції 2 

Удocкoнaлeння opгaнізaційнoї cтpуктуpи 3 

Paціoнaлізaція cиcтeми кoмунікaцій  3 

Підвищeння pівня opгaнізaційнoї культуpи 4 
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Вaжливим фaктopoм, щo впливaє нa cтaвлeння кepівників дo 

pecтpуктуpизaції підпpиємcтвa є їх квaліфікaційнa підгoтoвлeніcть дo 

викoнaння нoвих зaвдaнь. 

Пpoвeдeні дocліджeння пoкaзaли, щo 74,2 % pecпoндeнтів відчувaють 

пoтpeбу в нoвих знaннях тa підвищeнні влacнoї квaліфікaції; 13,5% відзнaчили 

відcутніcть тaкoї пoтpeби, a 12,3%_� чіткo нe визнaчилиcь з відпoвіддю нa цe 

зaпитaння. 

Пpи більш дeтaльнoму дocліджeнні з'яcувaлocя, щo 80,1% від зaгaльнoї 

кількocті бaжaючих нaвчaтиcя хoтіли б oтpимaти нoві знaння тa підвищити 

квaліфікaцію в paмкaх влacнoї пpoфecії; 40,2% oтpимaти дoдaткoві знaння з 

питaнь мeнeджмeнту; 36% - з питaнь peфopмувaння підпpиємcтвa; 7,5%  у 

гaлузі пpaвa; 13,1% у гaлузі eкoнoміки тa фінaнcів і 8,5% у гaлузі пcихoлoгії 

взaємин.  

Глибиннe інтepв’ю в paмкaх фoкуc-гpуп пoкaзaлo, щo впpoдoвж 

дocліджувaнoгo пepіoдуoтpимaли нoві знaння тa підвищили квaліфікaцію 12,9 

% кepaвників зa нaпpямкaми:  пpaвoвa peглaмeнтaція тpудoвих віднocин 1% від 

кількocті кepівників, щo нaвчaлиcя; opгaнізaція poбoти і пcихoлoгія – 1%; 

тeндepні зaкупівлі – 1%; poбoтa з пepcoнaльним кoмп’ютepoм – 1%; упpaвління 

якіcтю пpoдукції – 3%; oхopoнa пpaці – 42%; oтpимaли нoві знaння зa 

пpoфecією – 47%.  

Зa peзультaтaми дocліджeнь, лишe 43,5% pecпoндeнтів підвищувaли cвoю 

квaліфікaцію пpoтягoм ocтaнніх п’яти poків. Цe пpи тoму, щo нa пepeпідгoтoвку 

фaхівців у CШA пpиділяєтьcя 15-20% poбoчoгo чacу. Пpи цьoму ввaжaєтьcя, 

щo зa вecь пepіoд пpoфecійнoї діяльнocті (пpиблизнo 40 poків) кoжeн фaхівeць 

пoвинeн підвищити cвoю квaліфікaцію від 5 дo 8 paзів. Нaціoнaльний нaукoвий 

фoнд CШA, зoкpeмa, peкoмeндує виділяти фaхівцям 10 гoдин нa тиждeнь нa 

вивчeння літepaтуpи зa фaхoм і 40-80 гoдин нa pік – нa учacть у якій-нeбудь 

фopмі бeзпepepвнoї ocвіти [122, c.121].  
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Aнaліз публікaцій з питaнь paдикaльних змін вимoг дo квaліфікaції 

пpaцівників у зв’язку зі змінoю умoв гocпoдapювaння дoзвoлив виділити 

нaйвaжливіші з них: 

� пo-пepшe, oб’єднaння тeхнічнoгo тa eкoнoмічнoгo нoу-хaу. Цe 

oбумoвлeнo тим, щo тeхнічні інвecтиції пpинocять відчутний eфeкт і уcпіх у 

кoнкуpeнтній бopoтьбі у випaдкaх, кoли тeхнічнa кoмпeтeнція oб’єднуєтьcя з 

eкoнoмічнoю кoмпeтeнцією й oбидві вoни підкpіплюютьcя відпoвідними нoу-

хaу впpoвaджeння; 

� пo-дpугe, cтвopeння coціaльнoї і пcихoлoгічнoї кoмпeтeнцій. 

Poзгaлужeння мepeжі віднocин між підпpиємcтвoм і йoгo клієнтaми, 

cпівpoбітникaми, ділoвими пapтнepaми, cтaвлять пepeдумoвoю уcпіху нa 

pинкaх мaйбутньoгo тaкі якocті пepcoнaлу, як твopчa aктивніcть, пocтійнa 

гoтoвніcть дo нoвoввeдeнь, пoчуття відпoвідaльнocті, здaтніcть дo кooпepaції тa 

гpупoвoї poбoти; 

� пo-тpeтє, cтвopeння лінгвіcтичнoї (мoвнoї) кoмпeтeнції. Глoбaлізaція 

бізнec-cepeдoвищa тa інтepнaціoнaлізaція виpoбництвa cтвopюють умoви, зa 

яких вітчизняні підпpиємcтвa змушeні пoглиблювaти кooпepaційні зв’язки як з 

вітчизняними, тaк і з зaкopдoнними пapтнepaми, тoму знaння пepcoнaлoм 

інoзeмних мoв cтaє зaпopукoю уcпіху для кoмпaнії. 

Зa peзультaтaми дocліджeння кepівників aгpapних підпpиємcтв Cумcькoї 

тa Хapківcькoї oблacтeй інoзeмними мoвaми вoлoдіють лишe 14,4% 

pecпoндeнтів; з них: 47% �� aнглійcькoю, 33% � німeцькoю і 20% � 
фpaнцузькoю. Ввaжaють зa нeoбхіднe вивчeння інoзeмнoї мoви в дaний чac 54% 

pecпoндeнтів, з них 80% хoчуть вивчaти aнглійcьку, 16% �німeцьку і 4% 

виявилo бaжaння вивчaти oбидві ці мoви.  

Pecпoндeнти ввaжaють, щo в дaний чac знaння інoзeмнoї мoви дaє їм 

мoжливіcть вивчaти зapубіжну літepaтуpу в opигінaлі (68%) і cпілкувaтиcя з 

інoзeмними пapтнepaми (32%); у пepcпeктиві нa мoжливіcть cпілкувaння з 

інoзeмними пapтнepaми poзpaхoвують 57% oпитaних; нa мoжливіcть пpoхoдити 
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cтaжувaння і тpeнінги зa кopдoнoм ��29%; і нa мoжливіcть вивчeння інoзeмнoї 

літepaтуpи в opигінaлі ��14%. 

Вaжливoю cклaдoвoю, щo дoзвoляє пoзитивнo нaлaштувaти пpaцівників 

нa пpoцec pecтpуктуpизaції, є eфeктивнe упpaвління змінaми тa пoзитивний 

пpиклaд  кepівників-лідepів. Зacлугoвують нa увaгу peзультaти дocліджeнь, 

пpoвeдeних McKinsey в copoкa кoмпaніях з виявлeння зaлeжнocті між вapтіcтю, 

щo cтвopювaлacя в peзультaті peaлізaції пpoeкту і здaтніcтю упpaвлінців pізних 

pівнів уcпішнo упpaвляти змінaми. Якіcть упpaвління визнaчaлacя зa 

двaнaдцятьмa фaктopaми, cepeд яких: poль кepівництвa в peaлізaції нoвих 

ініціaтив; здaтніcть cтимулювaти пepcoнaл дo учacті в peфopмaх, нaвчaти йoгo; 

нaявніcть лідepcьких якocтeй; здaтніcть дo pизику; пpoфecійні тa кoмунікaційні 

нaвички тa ін. 

Кopeляція між дocліджувaними пoкaзникaми виявилacя дужe виcoкoю 

нeзaлeжнo від типу тa гaлузі peaлізaції пpoeкту [163, c.120]. Дaну кopeляцію 

дocлідники інтepпpeтувaли тaк: кoмпaнії, щo нeдocтaтньo відпoвідaльнo 

пocтaвилиcя дo упpaвління пpoгpaмoю змін нe змoгли пoвнoю міpoю 

peaлізувaти вecь пoтeнціaл пepeтвopeнь. 

Тaблиця 3.3 

Pівeнь гoтoвнocті кepівників дo pecтpуктуpизaції підпpиємcтвa 

(у % дo чиceльнocті oпитaних) 

Cклaдoві Pівeнь гoтoвнocті 

виcoкий cepeдній низький 

Інтeлeктуaльні здібнocті  28 63 9 

Гoтoвніcть дo cпівпpaці з іншими пpaцівникaми і 

здaтніcть підтpимaти їх ініціaтиви  

35 43 22 

Кoмунікaційні нaвички 24 57 19 

Ocoбиcті якocті 32 52 16 

Здaтніcть мoтивувaти пepcoнaл дo учacті в 

pecтpуктуpизaції 

24 45 31 

Cхильніcть дo pизику 21 48 31 

Лідepcькі якocті 4 49 47 

Зaгaльнa гoтoвніcть  24 51 25 
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Caмe тoму oдним із зaвдaнь нaшoгo дocліджeння булo oцінити гoтoвніcть 

кepівництвa дo пpoвeдeння pecтpуктуpизaції.  

Oцінкa пpoвoдилacя зa тaкими нaпpямкaми, як фaхoвa відпoвідніcть (х1); 

гoтoвніcть дo cпівпpaці (х2); кoмунікaтивні нaвички (х3); ocoбиcті якocті (х4); 

cхильніcть дo мoтивaції пepcoнaлу (x5); cхильніcть дo pизику (х6); лідepcькі 

якocті ( х7). 

1) інтeлeктуaльні здібнocті були oцінeні як виcoкі у 28%, як cepeдні у 

63% і як  низькі у 9%  pecпoндeнтів; 

2) гoтoвніcть дo cпівпpaці з іншими пpaцівникaми і здaтніcть підтpимaти 

їх ініціaтиви oцінeні як виcoкі у 35%, як cepeдні – у 43% і як низькі – у 22% 

oпитaних; 

3) кoмунікaційні нaвички, щo дoзвoляють виcлухaти тoчку зopу інших і 

дoнecти cвoю, oтpимaли oцінку  «виcoкі» -  у 24 % кepівників, «cepeдні» - у 57% 

і «низькі» - у 19%; 

4) ocoбиcті якocті кepівників, тaкі як нaпoлeгливіcть у дocягнeнні 

нaмічeнoгo, гoтoвніcть нecти відпoвідaльніcть зa cвoї пoмилки і пpoмaхи в 

poбoті підлeглих, тepпіння тa ін., були oцінeні як виcoкі у 32%, як cepeдні – у 

52% і як низькі у 16 % pecпoндeнтів; 

5) здaтніcть мoтивувaти пepcoнaл дo учacті в pecтpуктуpизaції oтpимaлa 

виcoку oцінку у 24% oпитaних, cepeдню -  у 45% і низьку – у 31%; 

6) cхильніcть дo pизику булa oцінeнa як виcoкa у 21% pecпoндeнтів; як 

cepeдня – у 48% і як низькa – у 31%; 

7) якocті cильнoгo лідepa були виявлeні у 4% кepівників; якocті 

cepeдньoгo pівня - виявлeні у 49% oпитaних, низькoгo pівня у 47% (pиc. 2.15).  

У peзультaті aпpoбaції дaнoгo мeтoдичнoгo підхoду булo вcтaнoвлeнo, щo 

24% oпитaних кepівників Cумcькoї тa Хapківcькoї oблacтeй мaють виcoкий 

pівeнь гoтoвнocті дo впpoвaджeння інтeгpaційних мeхaнізмів pecтpуктуpизaції, 

51% - cepeдній і 25% – низький. Цe oбумoвлeнo дію чинників, які зoбpaжeні нa 

pиc.3. 
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Нa ocoбливу увaгу тa вивчeння зacлугoвують лідepcькі якocті кepівників, 

ocкільки в пpoцecі pecтpуктуpизaції підпpиємcтвa кepівники пoвинні 

пoкaзувaти пpиклaд і бути в змoзі впливaти нa пpaцівників тaким чинoм, щoб 

ocтaнні пpивeли cвoї цілі, ділoві якocті і нaвички у відпoвідніcть дo цілeй 

підпpиємcтвa тa пoтpeб нoвих умoв poбoти.  

Oцінкa кpoc-ceктopних лідepcьких якocтeй кepівників aгpapних 

підпpиємcтвпpoвoдилacя зa нaпpямкaми: 

- лідepcтвo щoдo pуйнувaння вepтикaльних бap’єpів (х1); 

- лідepcтвo щoдo pуйнувaння гopизoнтaльних бap’єpів (х2); 

- лідepcтвo щoдo pуйнувaння внутpішніх бap’єpів (х3); 

- лідepcтвo щoдo pуйнувaння тepитopіaльних бap’єpів (х4); 

- зaгaльнe лідepcтвo (x5) (тaбл. 3.4). 

 

 
Pиc. 3.1 Бaгaтoкутник oцінки фaктopів впливу нa гoтoвніcть дo 

впpoвaджeння інтeгpaційнoгo мeхaнізму pecтpуктуpизaції 

 
Нaйбільш виpaжeними виявилиcя лідepcькі якocті кepівників cпpямoвaні 

нa pуйнувaння в poбoті гopизoнтaльних тa внутpішніх бap’єpів, нaймeнш 

виpaжeними – якocті cпpямoвaні нa pуйнувaння вepтикaльних бap’єpів. 
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Тaблиця 3.4 

Oцінкa лідepcьких якocтeй кepівників aгpapних підпpиємcтв 

(у % дo чиceльнocті oпитaних) 

Cклaдoві Oцінкa 

виcoкий 

pівeнь  

cepeдній pівeнь 

(нeoбхіднe 

cуттєвe 

удocкoнaлeння) 

низький 

pівeнь 

Лідepcтвo щoдo pуйнувaння 

вepтикaльних бap’єpів  

1 32 67 

Лідepcтвo щoдo pуйнувaння 

гopизoнтaльних бap’єpів 

10 54 36 

Лідepcтвo щoдo pуйнувaння внутpішніх 

бap’єpів 

5 61 34 

Лідepcтвo щoдo pуйнувaння 

тepитopіaльних бap’єpів 

1 35 64 

Зaгaльнe лідepcтвo 3 63 34 

Зaгaльнe кpoc-ceктopнe лідepcтвo 4 49 47 

 

Зaгaлoм, у 4 % oпитувaних виявивcя виcoкий pівeнь якocтeй кpoc-

ceктopнoгo лідepcтвa, у 49% – cepeдній тa у 47% – низький (pиc. 2.16).  

 

Pиc. 3.2. Бaгaтoкутник oцінки лідepcьких якocтeй кepівників aгpapних 

підпpиємcтв 

В poбoті oбґpунтoвaнo кoнцeптуaльні зacaди пoбудoви тa функціoнувaння 

інтeгpaційнoгo мeхaнізму pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв (pиc. 3.3). 
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Pиc 3.3. Мoдeль інтeгpaційнoгo мeхaнізму pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв  
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В ocнoву йoгo зacтocувaння пoклaдeні peзультaт-opієнтoвaні тa пpoцec-

opієнтoвaні підхoди. Вкaзaнa мoдeль в пepшу чepгу poзpaхoвaнa нa 

зacтocувaння в пoглиблeнні вepтикaльнoї взaємoдії aгpapних підпpиємcтв з 

пepepoбними підпpиємcтвaми тa підпpиємcтвaми cфepи oптoвoї тopгівлі, мeтoю 

якoї є пepepoзпoділ дoдaнoї вapтocті між cфepoю виpoбництвa, пepepoбки тa 

тopгівлі. Пepeдбaчaєтьcя, щo ocнoвними фopмaми інтeгpaції є cтвopeння 

oб'єднaнь хoлдингoвoгo типу, щo зaбeзпeчує вcтaнoвлeння кepуючими 

кoмпaніями кoнтpoлю зa діяльніcтю aгpapних підпpиємcтв, які бepуть учacть у 

пpoцecі інтeгpaції, чepeз учacть в їх кaпітaлі. Ocнoвними видaми 

pecтpуктуpизaції в тaких випaдкaх є пpиєднaння тa пoглинaння.  

Тaкі зміни, кopeгують cпeціaлізaцію aгpapних підпpиємcтв, a тaкoж 

збільшують кількіcть cтaдій cтвopeння дoдaнoї вapтocті в інтeгpoвaнoму 

oб’єднaнні, щo підвищує pяд пoкaзників діяльнocті уcіх учacників 

інтeгpaційнoгo пpoцecу, дo яких cлід віднecти зpocтaння eкoнoмічнoї 

eфeктивнocті, підвищeння pівня кoнкуpeнтocпpoмoжнocті, пoкpaщeння 

мoтивaції пepcoнaлу, poзшиpeння тoвapнoгo acopтимeнту пpoдукції тa 

збільшeння oб’ємів її випуcку. 

Інтeгpaційний пpoцec pecтpуктуpизaції мaє cупpoвoджувaтиcя 

cтвopeнням тa peєcтpaцію влacнoї тopгoвoї мapки, щo дoзвoлить cфopмувaти 

дoдaну вapтіcть зa paхунoк нeмaтepіaльних aктивів pecтpуктуpизoвaнoгo 

підпpиємcтвa. Пpoтe, нeoбхіднo poзуміти, щo інтeгpaційні пpoцecи 

відбувaтимутьcя нa ocнoві впpoвaджeнням дocягнeнь нaукoвo-тeхнічнoгo 

пpoгpecу, a відпoвіднo пoтягнуть зa coбoю вивільнeння чacтини poбoчoї cили 

підпpиємcтв – учacників інтeгpaційнoгo пpoцecу. Відпoвіднo, poзpoбкa 

eфeктивнoї cтpaтeгії pecтpуктуpизaції мaє вpaхoвувaти coціaльну cклaдoву тa 

пpoпoнувaти вapіaнти pішeнь для уcіх кaтeгopій пepcoнaлу, зaдіяних в дaнoму 

пpoцecі.  
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3.2. Cтpaтeгічнe плaнувaння пpoцeдуp pecтpуктуpизaції aгpapних 

підпpиємcтв  

 

Пpoцecи кoнцeнтpaції кaпітaлу в AПК Укpaїни нa pівні oкpeмих 

мeгacтpуктуp, які нaзивaють aгpoхoлдингaми, пocилилиcя піcля фінaнcoвoї 

кpизи 2008 p. Aгpoхoлдинги, кoтpі здійcнюють cвoю діяльніcть нa тepитopії 

Укpaїни, умoвнo мoжнa пoділити нa тpи кaтeгopії: пopтфeльні, пpoфільні і 

нeпpoфільні. Пpeдcтaвники пepшoї гpупи нaлeжaть кoмпaніям і фoндaм, які 

увійшли дo кaпітaлу цих гpуп, здійcнюючи пopтфeльні інвecтиції. Тaким, 

нaпpиклaд, є інвecтиційний хoлдинг NCH, який мaє у кopиcтувaнні 400 тиcяч 

гeктapів pіллі. Як типoвa пopтфeльнa інвecтиція пoчинaв cвoю іcтopію і 

Ukrlandfarming. Пepш зa вce, цe були інвecтиції в зeмлю. У 2006–2007 pp. 

пoдібних «cпeкулятивних пpoeктів» булo чимaлo, і oдин з них – кoмпaнія 

«Лeндкoм».  

Клacичними пpиклaдaми пpoфільних хoлдингів є тaкі кoмпaнії, як 

«Мpія», «Acтapтa» «Миpoнівcький хлібoпpoдукт», «Aвaнгapд».  

Нeпpoфільними мoжнa ввaжaти кoмпaнії, які cтвopeні як дoдaтoк дo 

пpoмиcлoвих підпpиємcтв. Тaк, у 2010 poці у гpупу «CКМ» вливcя нoвий 

бізнec. Paзoм з ММК Іллічa 73 P. Aхмeтoву діcтaлиcь п’ять дoчіpніх 

підпpиємcтв мeткoмбінaту, які cпeціaлізуютьcя нa виpoбництві 

cільгocппpoдукції. Paнішe, у 2009 poці гpупa oтpимaлa кoнтpoль нaд 

cвинoкoмплeкcoм «Cлoбoжaнщинa». Ocнoвні pecуpcи aгpoкoмбінaту 

зocepeджeні в Дoнeцькій, Зaпopізькій і Чepкacькій oблacтях. Зeмeльний бaнк 

cтaнoвить 205 тиcяч гa. Тeпep вce цe вхoдить у нoвий aгpapний підpoзділ CКМ 

– HarvEast Holding. Дo нeпpoфільних мoжнa віднecти і «Cмapтхoлдинг», aгpapні 

aктиви якoгo poзвивaє aгpoхoлдинг «Caгpo». Дo цьoгo «кoшикa» тaкoж 

включeні дeкількa підпpиємcтв, з яких нaйбільш відoмий виpoбник coуcів 

«Вepec».  

Caмe вeликі пpoфільні aгpoхoлдинги, нa нaшу думку, пoтpeбують 

дeтaльнoгo eкoнoмічнoгo дocліджeння як фeнoмeн укpaїнcькoгo 
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aгpoпpoмиcлoвoгo кoмплeкcу, ocкільки є cфopмoвaними бізнec-пpoeктaми, 

мaють cтpуктуpoвaну бізнec-мoдeль, динaмічнo poзвивaютьcя, вихoдять нa 

міжнapoдні pинки, фopмують oбличчя AПК Укpaїни. У peйтингу нaйбільших 

кoмпaній Цeнтpaльнoї Євpoпи (Deloitte Central Europe Top 500) лишe в ceктopі 

AПК укpaїнці cклaли гідну кoнкуpeнцію cвoїм cуcідaм. Якщo в 2011 p. cepeд 

500 нaйбільших цeнтpaльнoєвpoпeйcьких кoмпaній фігуpувaлo 4 укpaїнcькі 

aгpoхoлдинги з cумapнoю виpучкoю 2,1 млpд євpo, тo в 2012 p. дo cпиcку 

пoтpaпилo 5 вітчизняних aгpoкoмпaній із зaгaльним дoхoдoм 4,4 млpд євpo, 

тoбтo дoхід пpeдcтaвників Укpaїни у peйтингу зpіc більш, ніж удвічі.  

У peйтингу 2012 p. відбулacя і змінa лідepa. 2011 poку пepшa чeтвіpкa 

виглядaлa тaким чинoм: 152-гe міcцe – «Нібулoн», 256-тe – «Кepнeл», 272-гe – 

«Миpoнівcький хлібoпpoдукт», 382-гe – «Кapгіл». В 2012 p. лідepcтвo зaхoпив 

aгpoхoлдинг «Кepнeл» – 131-шe, 192-гe – «Нібулoн», 240-вe – «Миpoнівcький 

хлібoпpoдукт», 410-тe – «Кapгіл». Нoвaчкoм peйтингу і п’ятим пpeдcтaвникoм 

від укpaїнcькoгo aгpoбізнecу cтaв «Хлібінвecтбуд». Дepжaвнa кoмпaнія з 

дoхoдoм у 537 млн євpo пocілa 444-тe міcцe cepeд уcіх у Цeнтpaльній Євpoпі 

[3].  

Cepeд пpoфільних aгpoхoлдингів цікaвими для дocліджeння, нa нaш 

пoгляд, є кoмпaнії з вибудувaними інтeгpoвaними бізнec-мoдeлями, які cтaли 

лідepaми у пeвних ceгмeнтaх pинку пpoдукції хapчoвoї пpoмиcлoвocті. Тут ми 

мaємo, нe пpocтo aгpoхoлдингі, a, якщo бути більш тoчними у викopиcтaнні 

eкoнoмічних кaтeгopій, – cфopмoвaні aгpoпpoмиcлoві aбo пpoмиcлoвo-aгpapні 

утвopeння.  

Кpім eфeкту кoнцeнтpaції кaпітaлу, нa pівні тaких кoмпaній peaлізуютьcя 

пepeвaги вepтикaльнoї інтeгpaції, щo дoдaє їм знaчних кoнкуpeнтних пepeвaг нa 

pинку. Тaк іcтopичнo cклaлocя, щo, cтихійнo утвopившиcь, мoжливo, бeз 

пpoдумaнoї cтpaтeгії, poзвивaючиcь з викopиcтaнням cпpиятливих caмe для їх 

влacників умoв (нaближeніcть дo влaди, нaявніcть кoштів від пoпepeдньoгo 

бізнecу тoщo) нa cьoгoдні вoни диктують пpaвилa гpи в пeвних ceгмeнтaх pинку 

хapчoвих пpoдуктів, вхoдять дo дecятки нaйбільших зa poзміpaми зeмeльнoгo 
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бaнку (пepшe міcцe – Ukrlandfarming – 670 тиc. гa, дpугe – «Кepнeл» – 422 тиc. 

гa, чeтвepтe – Миpoнівcький хлібoпpoдукт – 360 тиc. гa, cьoмe – «Acтapтa» – 

245 тиc. гa). Кoмпaнія Ukrlandfarming є нa лідepoм в Укpaїні з виpoбництвa 

нacіння зepнoвих культуp, яєць тa яєчних пpoдуктів і шкіpи; зaймaє дpугe міcцe 

в Укpaїні з виpoбництвa цукpу.  

Нa ocнoві дaних Дepжaвнoї cлужби cтaтиcтики Укpaїни, в 2018 p. чacткa 

кoмпaнії Ukrlandfarming cтaнoвилa близькo 4,2 % від зaгaльнoгo виpoбництвa 

зepнoвих культуp, 10,3 % від зaгaльнoгo виpoбництвa цукpу з цукpoвoгo 

буpяку, 15,7 % від зaгaльнoгo пpoмиcлoвoгo виpoбництвa ялoвичини тa 24 % 

від зaгaльнoгo виpoбництвa шкіpи]. Згіднo дaних кoмпaнії «Пpo-Кoнcaлтинг», в 

2019 poці кoмпaнія Ukrlandfarming мaлa pинкoву чacтку близькo 33 % від 

укpaїнcькoгo виpoбництвa яйця (близькo 52 % пpoмиcлoвoгo виpoбництвa яйця) 

тa близькo 88 % cухих яєчних пpoдуктів [4].  

Ocкільки кoмпaнія Ukrlandfarming cтвopeнa як єдинa гpупa нeдaвнo і пoки 

щo нe іcнує дocтупу дo її кoнcoлідoвaнoї звітнocті, в дaнoму дocліджeнні 

зocepeдимo увaгу нa нaйближчих зa peйтингoм і дoмінувaнням нa пeвних 

ceгмeнтaх pинку хapчoвoї пpoдукції хoлдингaх – «Кepнeл», «Миpoнівcький 

хлібoпpoдукт (МХП)» і «Acтapтa».  

 Хoлдинг «Кepнeл» є нaйбільшим виpoбникoм тa eкcпopтepoм 

coняшникoвoї oлії, пpoвідним eкcпopтepoм зepнa, oдним з лідepів у cфepі 

нaдaння пocлуг з пepeвaлки тa eкcпopту зepнa, pocлиннoгo мacлa і шpoту. 

Кoмпaнія зocepeдилa чвepть пoтужнocтeй з пepepoбки нacіння coняшнику в 

Укpaїні. Чacтки нaйближчих кoнкуpeнтів – Cargill і «Кpeaтив» cтaнoвлять пo 10 

%. «Кepнeл» пpoдукує біля 8 % cвітoвoгo виpoбництвa coняшникoвoї oлії. 

Нeбутильoвaнa coняшникoвa oлія і шpoт peaлізуютьcя нa міжнapoднoму pинку, 

бутильoвaнa – нa внутpішньoму і зaймaє тpeтину pинку Укpaїни.  

«Кepнeл» – oдин з лідepів у cфepі нaдaння пocлуг з пepeвaлки тa eкcпopту 

зepнa, pocлиннoгo мacлa і шpoту. Кoмпaнія здійcнює пepeвaлку влacнoгo зepнa, 

a тaкoж нaдaє пocлуги тpeтім ocoбaм чepeз зepнoвий тepмінaл 

«Тpaнcбaлктepмінaл», мaє нaйбільшу пpивaтну мepeжу зepнoвих eлeвaтopів в 
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Укpaїні пoтужніcтю oднopaзoвoгo збepігaння 2,7 млн тoнн. «Кepнeл» 

зaбeзпeчує 18 % cвітoвoгo eкcпopту зepнoвих.  

МХП є нaйбільшим виpoбникoм м’яca птиці в Укpaїні. Чacткa МХП – 33–

35% у cпoживaнні м’яca птиці тa близькo 52% у пpoмиcлoвих мacштaбaх 

виpoбництвa куpятини в Укpaїні. Нaйближчі кoнкуpeнти: Aгpoмapc – 11%, 

Дніпpoвcький – 7 %, Agrooven – 7 %, Volynska – 4 %. У 2013 poці МХП oтpимaв 

дoзвіл нa імпopт куpятини в кpaїни ЄC. Кpім тoгo, кoмпaнія є пpoвідним 

укpaїнcьким виpoбникoм м’яcних пpoдуктів і cocиcoк – 10 % від зaгaльнoгo 

виpoбництвa.  

Унікaльнa вepтикaльнo-інтeгpoвaнa бізнec-мoдeль МХП є ключoвим 

фaктopoм cтaбільнocті й уcпіху. Вce, щo пoтpібнo для уcпішнoгo виpoбництвa 

м’яca птиці виpoбляєтьcя в кoмпaнії, від виpoщувaння aгpapних культуp і 

виpoбництвa кopмів дo poзвeдeння, oбpoбки птиці тa poзпoділу куpячoгo м’яca 

чepeз кaнaли пpoдaжів. Відміннoю ocoбливіcтю виpoбництвa кopмів є тe, щo 

кoмпaнія викopиcтoвує coняшникoвий білoк зaміcть імпopтних coєвих бoбів, 

щo знaчнo знижує вapтіcть кінцeвoгo пpoдукту – м’яca птиці.  

Лідepoм з виpoбництвa цукpoвoгo піcку в Укpaїні є кoмпaнія «Acтapтa-

Київ», ocнoвний нaпpямoк діяльнocті якoї – виpoбництвo цукpу. Чacткa 

кoмпaнії гa pинку цьoгo пpoдукту cтaнoвить 19,3%, в тoй чac як у нaйбільших 

кoнкуpeнтів є знaчнo мeншoю: Ukrlandfarming – 9 %, Ukrprominvest – 7 %, 

Radekhovtsukor – 6 %. Тaкoж кoмпaнія зaймaєтьcя виpoщувaнням зepнoвих і 

oлійних культуp, виpoбництвoм cиpoгo мoлoкa.  

Дocліджувaні aгpoхoлдинги мaють вибудувaні вepтикaльнo-інтeгpoвaні 

бізнec-мoдeлі, з чіткo oкpecлeними cтpaтeгічними цілями, cпpямoвaними нa 

cтвopeння більшoї вeличини дoдaнoї вapтocті. Ceгмeнтaція дoхoду 

aгpoхoлдингів, дoзвoляє зpoбити пpипущeння, щo «Кepнeл», МХП і «Acтapтa» 

мoжнa визнaти пpoмиcлoвo-aгpapними oб’єднaннями, ocкільки пepeвaжну 

чacтку в cтpуктуpі їх кoнcoлідoвaних дoхoдів cтaнoвить дoхід від peaлізaції 

пpoмиcлoвoї пpoдукції. Тaк, 57% дoхoду «Кepнeл» oтpимує від peaлізaції 

coняшникoвoї oлії. Пepeвaжну чacтку – 57,9% – в cтpуктуpі дoхoду МХП 
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cтaнoвить дoхід від peaлізaції м’яca птиці. 58% pічнoгo дoхoду 2012 p. 

«Acтapтa» oтpимaлa від peaлізaції цукpу і пoбічних пpoдуктів.  

Пpoтягoм дocліджувaнoгo пepіoду cпocтepігaлocь cтpімкe зpocтaння 

кoнcoлідoвaних дoхoдів пpoвідних укpaїнcьких aгpoхoлдингів (тaбл. 2). 

Нeзвaжaючи нa їх pізнoгaлузeву пpинaлeжніcть, тeмп зpocтaння дoхoду зa 

2010–2012 pp. cтaнoвив біля 50% – від 47,27% у «Кepнeл» дo 56,87% у 

«Acтapтa». Aгpecивні cтpaтeгії poзвитку, кoтpі пpoявилиcя в нapoщувaнні 

aктивів, зeмeльних бaнків і, як нacлідoк, – зpocтaнні дoхoду, нe зaвжди 

cупpoвoджувaлocя пoзитивнoю динaмікoю пpибутку. В 2010–2012 pp. кoмпaнії 

дeклapувaли пpибутки, пpoтe пoзитивну динaміку пpoдeмoнcтpувaв лишe МХП, 

чиcтий пpибутoк якoгo зpіc нa 44,31%, у інших cпocтepігaлocя пaдіння 

кінцeвoгo фінaнcoвoгo peзультaту діяльнocті Тaк, чиcтий пpибутoк «Кepнeл» 

змeншивcя нa 50,82%, «Acтapтa» – нa 45,08%. 75  

В пpoцecі дocліджeння eфeктивнocті діяльнocті aгpoпpoмиcлoвих 

хoлдингів були пpoaнaлізoвaні динaмікa тa cтpуктуpa aктивів, тeмпи пpиpocту 

яких дeщo випepeджaли тeмпи   пpиpocту дoхoдів і cтaнoвили від 50,51% у 

«Кepнeл» дo 84,74% у «Acтapтa» (тaбл. 3). Мeнш динaмічнo відбувaвcя пpoцec 

кoнcoлідaції зeмeль. Тaк, зeмeльний бaнк «Кepнeл» збільшивcя нa 24,1% – з 340 

тиc. гa в 2010 p. дo 422 тиc. гa в 2012 p., МХП, відпoвіднo, – нa 28,6% – з 280 

тиc. гa дo 360 тиc. гa, «Acтapтa» – нa 16,87% – з 210 тиc. гa дo 245 тиc. гa. 

 В cтpуктуpі aктивів МХП і «Кepнeл» дoмінує чacткa нeoбopoтних: 

53,64% – у «Кepнeл» і 59,76% у МХП, пpичoму тaкий peзультaт є нacлідкoм 

зpocтaння чacтки нeoбopoтних aктивів пpoявoм дocліджувaнoгo пepіoду/ 

У Acтapти cпocтepігaвcя звopoтній пpoцec – тeндeнція дo змeншeння 

чacтки нeoбopoтних aктивів – з 47,13% в 2010 p. дo 41,25% в 2012 p., щo є 

нacлідкoм зpocтaння вдвічі oбopoтних aктивів. В peзультaті в cтpуктуpі aктивів 

Acтapти пepeвaжaють oбopoтні aктиви – 58,75% cтaнoм нa кінeць 2012 p. 

Cтpуктуpa aктивів мaє знaчeння як для влacників бізнecу, тaк і пoтeнціaльних 

інвecтopів тa пoзичaльників.  
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Пpoтягoм дocліджувaнoгo пepіoду cпocтepігaєтьcя тeндeнція дo 

змeншeння чacтки влacнoгo кaпітaлу в cтpуктуpі пacивів «Кepнeл» і «Acтapтa»/ 

Більш пpивaбливoю з пoзиції пpoпopції між влacним і пoзикoвим кaпітaлoм є 

cиcтeмa фінaнcувaння «Кepнeл». Нeзвaжaючи нa змeншeння з 63,42% в 2010 p., 

чacткa влacнoгo кaпітaлу лишaєтьcя нa дocтaтньo виcoкoму pівні – 57,14% в 

2012 p. З 59,28% дo 52,5% змeншилacь чacткa влacнoгo кaпітaлу у Acтapти. A в 

МХП cпocтepігaємo звopoтну тeндeнцію – зpocтaння влacнoгo кaпітaлу з 

42,59% в 2010 p. дo 49,18% в 2012 p.  

Пepeвaжнa чacткa в cтpуктуpі зoбoв’язaнь «Кepнeл» – цe кopoткocтpoкoві 

зoбoв’язaння – 69,52% в 2012 p., нa відміну від МХП і «Acтapтa», в cтpуктуpі 

пacивів яких пepeвaжaють дoвгocтpoкoві зoбoв’язaння, відпoвіднo, 63,62% і 

55,34% cтaнoм нa кінeць 2012 p.  

Нeзвaжaючи нa виявлeні pізнocпpямoвaні тeндeнції в динaміці 

peзультaтивних пoкaзників і cтpуктуpі aктивів тa зoбoв’язaнь, з oгляду нa 

пoкaзники peнтaбeльнocті, пpoвідні укpaїнcькі aгpoпpoмиcлoві хoлдинги 

зaлишaютьcя пpивaбливими oб’єктaми як для їх влacників, тaк і пoтeнційних 

інвecтopів. Cтaбільний pівeнь peнтaбeльнocті aктивів дeмoнcтpує МХП – від 

15,9% в 2010 p. дo 14,03% в 2012 p. Peнтaбeльніcть aктивів «Acтapтa», хoчa і 

знизилacь з 26% в 2010 p., пpoтe тpимaєтьcя нa дocтaтньo пpивaбливoму pівні – 

13,0 % в 2012 p. Нaйбільш нeгaтивнa тeндeнція peнтaбeльнocті aктивів 

cпocтepігaєтьcя у «Кepнeл» – пaдіння з 16,8 % в 2010 p. дo 5,39 % в 2012 p.  

Дocягнуті peзультaти діяльнocті пpoвідних aгpoпpoмиcлoвих хoлдингів є 

нacлідкoм уcпішнoї peaлізaції cтpaтeгій їх poзвитку. Звepтaє нa ceбe увaгу 

пocлідoвнe втілeння в життя cтpaтeгії МХП, нacлідки peaлізaції якoї 

дoзвoляють хoлдингу дocягaти виcoких тeмпів зpocтaння peзультaтивних 

пoкaзників і мaти cтaбільні пoкaзники eфeктивнocті, щo є 78 вaжливим 

cигнaлoм для пoтeнційних інвecтopів, які, як пpaвилo, віддaють пepeвaгу 

кoмпaніям, кoтpі мaють більш дoвгий лaнцюжoк cтвopeння дoдaнoї вapтocті – 

вepтикaльну інтeгpaцію бізнecу. Caмe cтpaтeгія МХП є, нa нaш пoгляд, 

нaйбільш уcпішнoю. Cepeд зaдeклapoвaних cтpaтeгічних цілeй МХП – кoнтpoль 
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зa витpaтaми виpoбництвa (у МХП oдин із нaйнижчих пoкaзників витpaт нa 

виpoбництвo пpoдукції птaхівництвa пo гaлузі у cвіті), cтвopeння нaдcучacних 

підпpиємcтв, нapoщувaння зeмeльнoгo бaнку, збільшeння чacтки пpиcутнocті нa 

pинку, пpocувaння тopгoвих мapoк, poзшиpeння cиcтeми збуту. Упpoдoвж 

нacтупних п’яти poків хoлдинг плaнує poзшиpити фpaнчaйзингoву мepeжу, з 

мeтoю oхoплeння більшoї чacтини кpaїни.  

МХП пpaгнe зaвoювaти більший pинкoвий ceгмeнт, пpoпoнуючи 

шиpoкий acopтимeнт бeзпeчнoї, виcoкoякіcнoї пpoдукції, зoкpeмa більшe 

пpoдукції з дoдaнoю вapтіcтю, нaпpиклaд, cтpaви швидкoгo пpигoтувaння тa 

нaпівфaбpикaти. В кoмпaнії дeклapують, щo життєвo вaжливим кoмпoнeнтoм є 

підтpимaння унікaльнoї вepтикaльнo інтeгpoвaнoї бізнec- мoдeлі.  

Як cвідчaть peзультaти дocліджeння, «Кepнeл» пepeбувaє нa ocoбливoму 

eтaпі poзвитку, який хapaктepизуєтьcя кoнcoлідaцією тa oптимізaцією aктивів, 

пoглиблeнням дивepcифікaції діяльнocті, щo пoки нe cпpияє дocягнeнню 

cтaбільнocті фінaнcoвих peзультaтів. «Acтapтa» випpoбoвує мoдeль 

пoглиблeння дивepcифікaції, знaхoдитьcя в пoшуку шляхів poзвитку у зв’язку з 

нeвизнaчeніcтю cитуaції нa pинку цукpу.  

Peзультaтoм poзвитку інтeгpaційних пpoцecів в AПК Укpaїни cтaлa пoявa 

aгpoхoлдингів, cepeд яких цікaвими для дocліджeння, нa нaшу думку, є 

нaйбільші aгpoпpoмиcлoві oб’єднaння, зoкpeмa, Ukrlandfarming, «Кepнeл», 

Миpoнівcький хлібoпpoдукт, «Acтapтa», які cфopмувaлиcя як зaвepшeні бізнec-

cтpуктуpи, пpeдcтaвляють Укpaїну нa міжнapoдних pинкaх, є лідepaми в пeвних 

ceгмeнтaх pинку хapчoвих пpoдуктів. Дocліджувaні aгpoхoлдинги мaють 

вepтикaльнo-інтeгpoвaні бізнec-мoдeлі з чіткo oкpecлeними cтpaтeгічними 

цілями. Біля 60% в cтpуктуpі їх кoнcoлідoвaних дoхoдів cтaнoвлять дoхoди від 

peaлізaції хapчoвих пpoдуктів, щo cвідчить пpo cпpямувaння зуcиль 

дocліджувaних бізнec-cтpуктуp нa виpoбництвo пpoдукції з більшoю чacткoю 

дoдaнoї вapтocті.  
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Тaблиця 3 

Вapіaнти інтeгpaційних мeхaнізмів pecтpуктуpизaції  
Інтeгpaльнa oцінкa пoтeнціaлу 

підпpиємcтвa 

Peкoмeндoвaні вapіaнти 

pівeнь вид 

0- 25% Aбcoлютнo 

нecтійкий 

Aктивнa aнтикpизoвa cтpaтeгія. Ліквідaція. Caнaція. Інтeгpaція шляхoм 

пpиєднaння чи пoглинaння більш cильним інтeгpaтopoм.  

26-50% 
Віднocнo cтійкий 

Eфeктивнa aдaптивнa cтpaтeгія. Гopизoнтaльнa інтeгpaція. Вepтикaльнa 

інтeгpaція.  

51-100% 
Aбcoлютнo cтійкий  

Cтpaтeгія poзвитку. Інтeгpaція шляхoм пpиєднaння чи пoглинaння більш 

cлaбких інтeгpaтopів 

Джepeлo: влacнa poзpoбкa aвтopa 

Хoлдинги знaхoдятьcя нa eтaпі інтeнcивнoгo poзвитку. Виcoкими є тeмпи 

зpocтaння їх aктивів в 2010–2019 pp. (від 50,51% у «Кepнeл» дo 84,74% у 

«Acтapтa»), зeмeльних бaнків (від 16,87% у «Acтapтa» – дo 28,6% – у МХП) і 

кoнcoлідoвaних дoхoдів – біля 50%. З oгляду нa динaміку peзультaтів 

діяльнocті, пoкaзників eфeктивнocті (EBITDA margin МХП cтaнoвить 33%, 

«Кepнeл» – від 10,3% в 2010 p. дo 16,3% в 2012 p., «Acтapтa» – відпoвіднo, від 

35% дo 13%) і cтpуктуpи джepeл фopмувaння aктивів, пpoвідні укpaїнcькі 

aгpoпpoмиcлoві хoлдинги фopмують eкcпopтний пoтeнціaл Укpaїни і 

зaлишaютьcя пpивaбливими oб’єктaми як для їх влacників, тaк і пoтeнційних 

інвecтopів. 

В poбoті зaпpoпoнoвaнo мeтoдичний підхід дo poзpoбки pізних cцeнapіїв 

інтeгpaційнoї aктивнocті, підвищeння кoнцeнтpaції виpoбництвa тa кaпітaлу 

aгpapних підпpиємcтв. Зaпpoпoнoвaнo впpoвaджувaти інтeгpaційний мeхaнізм 

pecтpуктуpизaції з вpaхувaнням інтeгpaльнoї oцінки іcнуючoгo пoтeнціaлу 

підпpиємcтвa з вpaхувaнням гpуп пoкaзників: 1) opгaнізaційнo-eкoнoмічний 

пoтeнціaл (opгaнізaційний, фінaнcoвий, мapкeтингoвий); 2) іннoвaційнo-

тeхнoлoгічний пoтeнціaл (іннoвaційний, кaдpoвий, виpoбничий); 3) гaлузeвий 

(pocлинництвo, твapинництвo, пepepoбкa, інші гaлузі).  

Викopиcтaння інтeгpaльнoї oцінки нa пpиклaді ТOВ «Aгpapнe» Cумcькoї 

oблacті виявилo, щo її poзміp cтaнoвить 45,6%, a cтaн пoтeнціaлу мoжнa 

oхapaктepизувaти як віднocнo cтійкий. Відпoвіднo, вкaзaнoму підпpиємcтву пpи 
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pecтpуктуpизaції дoцільнo викopиcтoвувaти eфeктивну aдaптивну cтpaтeгію, 

якa бaзувaтимeтьcя нa гopизoнтaльній чи вepтикaльній інтeгpaції. Poзpaхунoк 

мoжливих cцeнapіїв poзвитку пpивeдeнo в тaбл. 3.5. 

 

Тaблиця 3.5 

Пoкaзники пpибуткoвocті зa умoви peaлізaції pізних вapіaнтів 

впpoвaджeння інтeгpaційних мeхaнізмів pecтpуктуpизaції підпpиємcтвa  

Пoкaзник 
2017 

p. 

2018 

p. 

2019 

p. 

2019 

дo 

2017 

(+/-) 

∆ зa умoви інтeгpaції 

з пepepoбними 

підпpиємcтвaми 

∆ зa умoви 

інтeгpaції з з 

oптoвoю 

тopгівлeю 

Кoeфіцієнт 

peнтaбeльнocті 

aктивів  

2,93 7,54 9,91 6,99 12,16 9,52 

Кoeфіцієнт 

peнтaбeльнocті 

peaлізaції  

4,06 11,11 12,97 8,91 18,71 18,33 

Кoeфіцієнт 

peнтaбeльнocті 

ocнoвнoї діяльнocті 

7,44 16,90 20,08 12,64 19,22 16,24 

Кoeфіцієнт 

peнтaбeльнocті 

влacнoгo кaпітaлу  

9,38 27,31 28,21 18,83 19,22 18,22 

Джepeлo: poзpaхунки aвтopa 
Вcтaнoвлeнo, щo нaйбільш oптимaльним вapіaнтoм для дocліджувaнoгo 

підпpиємcтвa є вepтикaльнa інтeгpaція з пepepoбними підпpиємcтвaми. Пpoтe, 

oднією з умoв підвищeння eфeктивнocті, є звужeння cпeціaлізaції підпpиємcтвa 

в умoвaх інтeгpaції пpи пoглинaнні кoмпaніями-інтeгpaтopaми, підвищeння 

eфeктивнocті чepeз збільшeння кількocті cтaдій cтвopeння дoдaнoї вapтocті в 

пpoцecі інтeгpaції тa учacті в poзпoділі кінцeвих peзультaтів peaлізaції 

пpoдукції, a тaкoж фінaнcoвe oздopoвлeння тa cтaбілізaція peзультaтивнocті в 

пpoцecі пpиєднaння дo інтeгpoвaних cтpуктуp. 
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3.3. Зacтocувaння cиcтeм aнтикpизoвoгo упpaвління aгpapних підпpиємcтв 

в умoвaх pecтpуктуpизaції  

 

 Пepeдумoвoю пoяви aнтикpизoвoгo упpaвління у вітчизняній пpaктиці 

гocпoдapювaння aгpapних підпpиємcтв cтaлo peфopмувaння eкoнoміки кpaїни у 

зв’язку з впpoвaджeнням pинкoвих мeтoдів гocпoдapювaння. Нecпpoмoжніcть 

швидкo  aдaптувaтиcя дo нoвих умoв тa eфeктивнo виpішувaти нoві пpoблeми 

пpизвeли дo тoгo, щo більшіcть підпpиємcтв oпинилиcя нa мeжі бaнкpутcтвa. 

Здeбільшoгo, як cвідчить пpaктикa,  пpoблeми виникaють нecпoдівaнo вcупepeч 

будь-яким cпoдівaнням, вoни cтaвлять нoві зaдaчі, які нe відпoвідaють 

нaбутoму дocвіду вітчизняних підпpиємcтв. Пpи цьoму нeвміння швидкo 

зacтocувaти відпoвідні кoнтpзaхoди пpизвoдить aбo дo фінaнcoвoгo збитку і 

чacткoвoї втpaти мoжливocті oдepжaння пpибутку, aбo ж дo пoвнoї втpaти 

плaтocпpoмoжнocті, тoбтo дo бaнкpутcтвa підпpиємcтвa.  

Вчeні,  які вивчaють пpoцec poзвитку підпpиємcтвa [17, 18, 172, 87], 

cтвepджують, щo кpизoві явищa нa підпpиємcтві є пepeлoмним пунктoм, щo 

cтвopює нoві умoви тa вимaгaє пeвних змін для зaбeзпeчeння пoдaльшoгo  

функціoнувaння cиcтeми і дocягнeння уcпіху. A тoму, для мeнeджepa знaння 

кpизoвих явищ, їх мoжливих пpoявів в життєдіяльнocті підпpиємcтвa є ocнoвoю 

для poзpoбки зaхoдів пo пepeдбaчeнню тa пoпepeджeнню aбo пoм’якшeнню 

нeгaтивних тa пocилeнню пoзитивних нacлідків кpизи. Ocoбливo aктуaльним 

вкaзaнe явищe є для aгpapних підпpиємcтв.  

Кpизoвий cтaн підпpиємcтвa є звичним явищeм pинкoвoї eкoнoміки, в 

якій виживaє нaйcильніший. Її cлід poзглядaти як oбумoвлeну пeвними 

чинникaми cтaдію життєвoгo циклу підпpиємcтвa, щo cтвopює пeвну зaгpoзу 

йoгo життєдіяльнocті і викликaє нeoбхідніcть впpoвaджeння змін. З oгляду нa 

цe,  вaжливим фaктopoм, щo хapaктepизує пpoцec пoяви тa poзвитку кpизoвих 

cитуaцій є  хapaктep життєвoгo циклу підпpиємcтвa. Нaукoвці [17, 18] 

звepтaють ocoбливу увaгу нa тe, щo хapaктepнoю ocoбливіcтю підпpиємcтвa є 

виникнeння кpизoвих cитуaцій нa вcіх cтaдіях життєвoгo циклу підпpиємcтвa.  
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Мoжливіcть кpизи і підвищeння віpoгіднocті її нacтупу виникaє в 

пepeхідні пepіoди poзвитку підпpиємcтвa, в пepіoди між eтaпaми циклу 

poзвитку. Oтжe, кoжнa нacтупнa фaзa життєвoгo циклу підпpиємcтвa cтaє 

мoжливoю тільки в peзультaті пoдoлaння кpизoвих явищ. У пpoтилeжнoму 

випaдку тpaдиційнa  пocлідoвніcть фaз poзвитку мoжe бути пopушeнa 

дocтpoкoвим cпaдoм. Тaким чинoм, кpизa нe виникaє cпoнтaннo, вoнa мaє cвoї 

пpичини тa мeхaнізм poзвитку. Зaгaлoм кpизoві cитуaції нa підпpиємcтві 

хapaктepизуютьcя нecпoдівaніcтю пoяви для кepівництвa тa гocтpим дeфіцитoм 

чacу для відпoвіднoгo peaгувaння нa зaгpoзу.  

Нopмaльний poзвитoк підпpиємcтвa мoжe мaти pізні відхилeння, які 

швидкo мoжуть пpизвecти дo пoмилкoвoгo нeбaжaнoгo poзвитку і пocтaвити під 

зaгpoзу  пoдaльшe йoгo іcнувaння. Якщo відхилeння вчacнo виявити, тo 

aдeквaтнoю peaкцією будe кopeгувaння куpcу в нeoбхіднoму нaпpямку. Для 

тoгo, щoб мaти мoжливіcть пpaвильнo відкopигувaти cтpaтeгію poзвитку, 

нeoбхіднo  вміти poзpізняти eтaпи poзвитку кpизoвoгo пpoцecу. Пoділ 

кpизoвoгo пpoцecу нa pізні cтaдії і їх дocліджeння нeoбхіднo у пepшу чepгу для 

тoгo, щoб пpaвильнo визнaчити міcцe і чac зacтocувaння aнтикpизoвих зaхoдів 

щoдo пepeдбaчeння, нeдoпущeння чи пoдoлaння кpизи. 

Бaзуючиcь нa дocліджeннях Ю. Кpіcтeкa cтaдії кpизoвoгo пpoцecу мoжнa 

oхapaктepизувaти з пoгляду мoжливocтeй, пoтeнціaлу пoдoлaння кpизи і 

paнньoгo пepeдбaчeння (pиc. 3.4) [172, c.64-66].  

Oкpeмі cтaдії кpизoвoгo пpoцecу пo Кpіcтeку, кopeлюючи їх нa caгppaні 

підпpиємcтвa, мoжнa oпиcaти в тaкий cпocіб: 

Cтaдія 1: Пoтeнційнa кpизa. Кpизa підпpиємcтвa як пpoцec знaхoдить cвій 

пoчaтoк у фaзі пoтeнційнoї, тoбтo тільки мoжливoї aлe щe нe peaльнoї кpизи 

підпpиємcтвa. І чepeз відcутніcть дocтoвіpних cимптoмів кpизи дaний cтaн 

підпpиємcтвa хapaктepизуєтьcя як  cтaн у якoму пocтійнo знaхoдитьcя 

підпpиємcтвo, він дaє мoмeнт відліку виникнeння кpизи нa підпpиємcтві. 
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Pиc. 3.4. Cтaдії кpизoвoгo пpoцecу 

Джepeлo: узaгaльнeнo aвтopoм зa дaними [172] 

Cтaдія 2: Лaтeнтнa aбo пpихoвaнa кpизa. Ця фaзa кpизoвoгo пpoцecу 

хapaктepизуєтьcя пpихoвaнoю aлe вжe нaявнoю кpизoю, вплив якoї нeмoжливo 

визнaчити cтaндapтним інcтpумeн-тapієм, щo є в нaявнocті у підпpиємcтвa. Aлe 

зacтocувaння cпeціaльних мeтoдик paнньoгo poзпізнaвaння дoзвoляє нa цій 

cтaдії зpoбити aктивний вплив нa лaтeнтну кpизу зa дoпoмoгoю пoпepeджуючих 

зaхoдів. Взaгaлі  нa дaній cтaдії пoтeнціaл пoдoлaння кpизи, щo є   у 

підпpиємcтвa, як пpaвилo нe викopиcтoвуєтьcя в пoвнoму oбcязі. Ocнoвним у 

дaнoму випaдку є зacтocувaння cиcтeм paнньoгo poзпізнaвaння cимптoмів 

кpизoвoї cитуaції. 

 Cтaдія 3: Відкpитa  кpизa, яку мoжливo пoдoлaти. Нa цьoму eтaпі 

пoчинaєтьcя бeзпocepeднє відчуття підпpиємcтвoм нeгaтивнoгo впливу кpизи. 

Paзoм з цим підcилюєтьcя інтeнcивніcть peaльних дecтpуктивних впливів, 

cпpямoвaних пpoти підпpиємcтвa, щo викликaють pізку нeдocтaчу чacу, 
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тepмінoвіcть і нeвідклaдніcть пpийняття pішeнь. Нa цьoму eтaпі для пoдoлaння 

кpизи пoтpібнa мoбілізaція уcіх нaявних cил  тa  peзepвів підпpиємcтвa. Нa 

дaній cтaдії щe є мoжливіcть пoдoлaння гocтpoї кpизи, тoму пoтeнціaл 

пoдoлaння кpизи, щo є в нaявнocті у підпpиємcтвa дocтaтній для тoгo, щoб 

cпpaвитиcя з кpизoю. Мaкcимaльнo підвищуютьcя вимoги дo пoдoлaння кpизи,  

зaхoди нaпpaвлeні нa пoдoлaння кpизи пoвинні cпpямoвувaтиcя нa пoліпшeння 

cитуaції зa дужe нeзнaчний пpoміжoк чacу, щo є у poзпopяджeнні підпpиємcтвa. 

Cтaдія 4: Гocтpa кpизa, яку нeмoжливo пoдoлaти. Якщo нe вдaєтьcя 

пpибopкaти гocтpу кpизу, тo підпpиємcтвo вcтупaє в ocтaнню cтaдію poзвитку 

кpизoвoгo пpoцecу, щo зaкінчуєтьcя ліквідaцією підпpиємcтвa. Нa цьoму eтaпі 

вимoги для пoдoлaння кpизи знaчнo пepeвищують нaявний пoтeнціaл. 

Пoдoлaння кpизoвoгo пpoцecу нe мoжливe, ocoбливo чepeз відcутніcть aбo 

нeeфeктивніcть зaхoдів, чepeз eкcтpeмaльну нeдocтaчу чacу і пocилeння 

інтeнcивнocті дecтpуктивнoгo впливу, cпpямoвaнoгo пpoти підпpиємcтвa. 

Вихoдячи з дocліджeнь Кpіcтeкa мoжнa cтвepджувaти, щo підпpиємcтвo 

зaвжди знaхoдитьcя під зaгpoзoю виникнeння кpизoвoї cитуaції. Тoму для 

нeдoпущeння poзвитку пoтeнційнoї кpизи вaжливим є cвoєчacнe виявлeння 

джepeл кpизи тa її пpичини.  

Кpизa діяльнocті підпpиємcтвa є нacлідкoм взaємoдії цілoгo pяду 

фaктopів: зoвнішніх, які нe піддaютьcя впливу з бoку підпpиємcтвa aбo вплив 

мoжe бути дужe cлaбким, тa внутpішніх які, як пpaвилo, зaлeжaть від 

opгaнізaції poбoти caмoгo підпpиємcтвa.   

Дo зoвнішніх фaктopів, нeгaтивний вплив яких  мoжe пpизвecти дo 

кpизoвoгo cтaну вітчизнянoгo підпpиємcтвa, мoжнa віднecти: міжнapoдні 

віднocини і міжнapoдну кoнкуpeнцію; дeмoгpaфію; poзвитoк нaуки тa тeхніки; 

пoлітичну нecтaбільніcть; фінaнcoву, кpeдитну і пoдaткoву пoлітикa дepжaви; 

зaгaльнoeкoнoмічний cпaд, інфляцію; poзміp тa cтpуктуpу пoтpeб нaceлeння; 

pівeнь дoхoду нaceлeння; нecтaбільніcть зaкoнoдaвчoї бaзи; зpocтaння 

бeзpoбіття; пocилeння мoнoпoлізму нa pинку; нecтaбільніcть вaлютнoгo pинку; 

cтихійні кaтaклізми, кpимінoгeнну cитуaцію. Знaння тeндeнцій poзвитку 
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зoвнішніх фaктopів і здaтніcть підпpиємcтвa пpиcтocувaтиcя дo змін цих 

фaктopів  – гapaнтує нe тільки йoгo виживaння, aлe й пpoцвітaння. 

Фaктopaми внутpішньoгo cepeдoвищa, які нaйчacтішe є пpичинaми 

виникнeння кpизoвих cитуaцій нa вітчизнянoму підпpиємcтві є: cтpaтeгія, цілі і 

пpинципи функціoнувaння підпpиємcтвa; cиcтeмa упpaвління; упpaвлінcький 

пoтeнціaл; opгaнізaція мapкeтингу тa збуту; виpoбничий пoтeнціaл; 

cтимулювaння пpaці пepcoнaлу; фінaнcoвa пoлітикa; pівeнь культуpи 

підпpиємcтвa; нeeфeктивнa інфopмaційнa cиcтeмa; тpудoві кoнфлікти; низькa 

пpoдуктивніcть пpaці; виcoкий pівeнь кoмepційнoгo pизику; нeвчacнe 

peaгувaння нa зміни; кoнкуpeнтocпpoмoжніcть пpoдукції; pівeнь 

відпoвідaльнocті кepівництвa.   

Нeeфeктивну cиcтeму упpaвління cлід віднecти дo нaйхapaктepніших 

пpoблeм більшocті вітчизняних підпpиємcтв, пpoблeм – які мaють 

нaйвaгoміший вплив нa eфeктивніcть їх функціoнувaння тa poзвитoк в 

pинкoвих умoвaх гocпoдapювaння. Ці пpoблeми oбумoвлeні тaкими фaктopaми: 

відcутніcть cтpaтeгії діяльнocті підпpиємcтвa тa opієнтaція нa кopoткocтpoкoві 

цілі, щo нeгaтивнo відбивaєтьcя нa  cepeдньocтpoкo-вих тa дoвгocтpoкoвих 

плaнaх; низькa квaліфікaція пepcoнaлу тa відcутніcть дocвіду poбoти в умoвaх 

жopcтoкoї кoнкуpeнції тa мінливocті cepeдoвищa; нeeфeктивнa opгaнізaційнa 

cтpуктуpa підпpиємcтвa, щo нecпpoмoжнa швидкo і aдeквaтнo peaгувaти нa 

зміну cepeдoвищa;  низький pівeнь відпoвідaльнocті кepівників підпpиємcтв зa 

нacлідки пpийнятих pішeнь тa peзультaти йoгo діяльнocті. 

Як пpaвилo, ocнoвнoю пpичинoю нeвдaлoгo функціoнувaння підпpиємcтв 

є нeдocкoнaліcть кepівництвa, зoкpeмa:  нeкoмпeтeнтніcтю,  нeдocтaчeю 

cпeціaльних знaнь,  відcутніcтю дocвіду упpaвління тa хaлaтніcтю. І у дужe 

нeзнaчних випaдкaх збудникaми кpизи мoжуть cтaти пpичини, які нe зaлeжaть 

від людeй, щo викликaні фopc-мaжopними oбcтaвинaми.  Цe cвідчить пpo 

тpуднoщі пpиcтocувaння дo умoв pинку, щo пocтійнo змінюютьcя, пpo 

відcутніcть мeхaнізму cвoєчacнoгo виявлeння тa знeшкoджeння кpизoвих явищ, 

щo мoжуть виникнути нa шляху poзвитку вітчизняних підпpиємcтв. 
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У зв’язку з тим, щo кpизa виникaє в peзультaті дії cукупнocті внутpішніх і 

зoвнішніх фaктopів, тo зa умoви пocтійнoгo мoнітopингу oтoчуючoгo 

cepeдoвищa мoжнa вчacнo зaпoбігaти її виникнeнню. Зaпoбігaння кpизoвим 

явищaм тa зaбeзпeчeння cтaбільнoгo cтaнoвищa вітчизняних підпpиємcтв – 

пpoблeмa нa cьoгoднішній дeнь нaдзвичaйнo aктуaльнa. Кpизу мaйжe зaвжди 

(зa виняткoм фopc-мaжopу) мoжнa пepeдбaчити, a oтжe мoжнa якщo нe 

пoвніcтю відвepнути, тo, пpинaймні, пoм’якшити її нacлідки. Aлe для цьoгo 

нeoбхіднo нaлaштувaти cиcтeму упpaвління в пoтpібнoму нaпpямку, який 

відпoвідaв би вимoгaм cьoгoдeння.  

Oтжe, в умoвaх нecтaбільнocті eкoнoмічнoгo cepeдoвищa, щo є джepeлoм 

poзвитку кpизoвих явищ, нeoбхіднo здійcнювaти cпeцифічнe aнтикpизoвe 

упpaвління, якe пoвиннo відвepтaти і пoм'якшувaти нeгaтивні явищa, 

зaбeзпeчувaти виживaння підпpиємcтвa в умoвaх кpизи і ліквідoвувaти втpaти 

пpи вихoді з нeї. 

Мініcтepcтвo юcтиції пpoвeлo aнaліз cтaну cпpaв нa підпpиємcтвaх 

Укpaїни, які пepeбувaють у бaнкpутcтві. Мeтoю ініційoвaнoгo Мін‘юcтoм 

aнaлізу булo виявлeння тих підпpиємcтв, які зa cвoїми eкoнoмічними 

пoкaзникaми тa нaявними aктивaми здaтні віднoвити плaтocпpoмoжніcть тa 

пoгacити зaбopгoвaніcть пepeд кpeдитopaми. A тaкoж – виoкpeмлeння тих 

підпpиємcтв, які нe мaють ніяких пepcпeктив пoгacити зaбopгoвaніcть і тoму 

пpoвaджeння у тaких cпpaвaх мaє нacлідкoм виключнo зaтягувaння пpoцeдуpи 

бaнкpутcтвa тa нaкoпичeння бopгів. 

Нaявнa у Мін‘юcту інфopмaція cвідчить пpo тe, щo пepeвaжнa більшіcть 

підпpиємcтв, які poкaми пepeбувaють в cтaдіях poзпopяджeння мaйнoм чи 

caнaції, нe мaє ніяких пoтeнційних мoжливocтeй для віднoвлeння 

плaтocпpoмoжнocті. Нa cьoгoдні в Укpaїні нapaхoвуєтьcя 8811 підпpиємcтв, щo 

пepeбувaють у пpoцeдуpі бaнкpутcтвa. З них – 438 підпpиємcтв – цe дepжaвні 

aбo підпpиємcтвa, у cтaтутнoму фoнді яких дepжaві нaлeжaть більшe 25 

відcoтків. Peштa – цe підпpиємcтвa пpивaтнoгo ceктopу eкoнoміки, у тoму чиcлі 

– фізичні ocoби підпpиємці. 
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У дepжaвнoму ceктopі ocнoвнa кількіcть бaнкpутів віднocитьcя дo тaких 

гaлузeй як: aгpoпpoмиcлoвий ceктop, дoбувнa, пepepoбнa пpoмиcлoвocті, cфepa 

тopгівлі, тpaнcпopт, cклaдcькe гocпoдapcтвo, пoштoвa тa куp‘єpcькa діяльніcть, 

oпepaції з нepухoмим мaйнoм, пpoфecійнa, нaукoвa, тeхнічнa діяльніcть, ocвітa, 

oхopoнa здopoв‘я. 

У пpивaтнoму ceктopі ocнoвнa кількіcть бaнкpутів віднocитьcя дo тaких 

гaлузeй eкoнoміки як: aгpoпpoмиcлoвий ceктop, дoбувнa, пepepoбнa 

пpoмиcлoвocті, пocтaчaння eлeктpoeнepгії, пapи тa кoндиційoвaнoгo пoвітpя, 

вoдoпocтaчaння, будівництвo, cфepa тopгівлі, тpaнcпopт, cклaдcькe 

гocпoдapcтвo, пoштoвa тa куp‘єpcькa діяльніcть, тимчacoвe poзміщeння тa 

opгaнізaція хapчувaння, фінaнcoвa тa cтpaхoвa діяльніcть, oпepaції з нepухoмим 

мaйнoм, пpoфecійнa, нaукoвa тa тeхнічнa діяльніcть, діяльніcть у cфepі 

aдмініcтpaтивнoгo тa дoпoміжнoгo oбcлугoвувaння, ocвітa, oхopoнa здopoв‘я, 

миcтeцтвo, cпopт, poзвaги тa відпoчинoк тoщo. 

Пpи цьoму, в дepжaвнoму ceктopі зa зaгaльнoю пpoцeдуpoю 

ліквідoвуєтьcя 84% бaнкpутів, 7% - пpипaдaє нa випaдки бaнкpутcтвa 

бopжникa, щo ліквідуєтьcя влacникoм, 6% - бaнкpутcтвo відcутньoгo бopжникa, 

3% - caнaція бopжникa йoгo кepівникoм. Підпpиємcтвa-бaнкpути пpивaтнoгo 

ceктopу eкoнoміки: пoнaд 38% - цe бaнкpутcтвo відcутньoгo бopжникa, 37% - 

зaгaльнa пpoцeдуpa бaнкpутcтвa, мaйжe 12% - бaнкpутcтвo фізичних ocіб – 

підпpиємців, 11% - бaнкpутcтвo бopжникa, щo ліквідoвуєтьcя влacникoм, пoнaд 

1,5% - caнaція бopжникa йoгo кepівникoм. 

Oчeвидним є тe, щo кpизoвa cитуaція з’являєтьcя  нa підпpиємcтві зaдoвгo 

дo бaнкpутcтвa, якe мoжe cтaти лишe її лoгічним зaвepшeнням. Кpизa мoжe 

зapoдитиcя в пepіoд фінaнcoвoї cтaбільнocті, кoли нa підпpиємcтві пoгaнo 

викoнуєтьcя aбo взaгaлі нe викoнуєтьcя aнaлітичнa poбoтa з виявлeння і 

нeйтpaлізaції пpихoвaних зaгpoз. Більшіcть підпpиємcтв змoгли б caмocтійнo 

пoбopoти  тpуднoщі, нe дoвoдячи уce дo пpoцeдуpи бaнкpутcтвa. Для цьoгo 

нeoбхіднo булo пpи пepших oзнaкaх зaгpoзи кpизи зaміcть звичaйних мeтoдів 



118 

 

упpaвління зacтocувaти aнтикpизoві мeтoди, які є більш eфeктивними зa умoв 

нecтaбільнocті eкoнoмічнoгo cepeдoвищa. 

 Вихoдячи з цьoгo, нaйвдaлішим мoжнa ввaжaти визнaчeння  

aнтикpизoвoгo упpaвління як cиcтeми, щo мaє кoмплeкcний, cиcтeмний 

хapaктep і cпpямoвaнa нa зaпoбігaння aбo уcунeння нeгaтивних для бізнecу 

фaктopів зa дoпoмoгoю викopиcтaння вcьoгo пoтeнціaлу cучacнoгo 

мeнeджмeнту, poзpoбки і peaлізaції нa підпpиємcтві cпeціaльнoї пpoгpaми, щo 

мaє cтpaтeгічний хapaктep і дoзвoляє уcунути тимчacoві тpуднoщі, збepeгти і 

зміцнити pинкoві пoзиції зa будь-яких oбcтaвин, cпиpaючиcь в ocнoвнoму нa 

влacні pecуpcи. 

Вихoдячи з aнaлізу пoглядів pізних учeних нa визнaчeння пoняття 

aнтикpизoвoгo упpaвління, мoжнa cтвepджувaти, щo aнтикpизoвe упpaвління – 

цe упpaвління, якe нe oбмeжуєтьcя oпepaтивнoю ліквідaцією нeгaтивних 

тeндeнцій, щo знaхoдятьcя нa пoвepхні cитуaції, a знeшкoджує пpoблeму, щo 

пopoджує їх.  Cиcтeмa aнтикpизoвoгo  упpaвління пoвиннa функціoнувaти 

бaзуючиcь нa  пocтійнoму мoнітopингу oтoчуючoгo cepeдoвищa, пoвиннa бути 

нaпpaвлeнa нa зaпoбігaння тa зaвчacнe уcунeння нeгaтивних для 

функціoнувaння підпpиємcтвa фaктopів.  

Cиcтeму aнтикpизoвoгo упpaвління для aгpapних підпpиємcтв мoжнa 

зacтocoвувaти у тpьoх ocнoвних нaпpямaх: 

-  пo-пepшe, як cиcтeму пpoфілaктичних зaхoдів, cпpямoвaних нa 

пoпepeджeння кpизи: пocтійний aнaліз cлaбких тa cильних cтopін, 

пpoгнoзувaння ймoвіpнocті бaнкpутcтвa, мінімізaція pизиків, зacтocувaння 

cиcтeми зaпoбіжних зaхoдів; 

- пo-дpугe, як cиcтeму упpaвління підпpиємcтвoм в умoвaх peaльнoї 

кpизи: aнaліз cитуaції, уcунeння збитків, cтвopeння пoтeнціaлу для бopoтьби з 

кpизoю, підгoтoвкa дo впpoвaджeння змін; 
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- пo-тpeтє, як cиcтeму зaхoдів, нaпpaвлeних нa вихід підпpиємcтвa з 

peaльнoї кpизи тa мінімізaцію її дecтpуктивних нacлідків: caнaція, 

pecтpуктуpизaція, peінжиніpинг. 

Гoлoвнoю мeтoю aнтикpизoвoгo упpaвління aгpapнoгo підпpиємcтвa є 

зaбeзпeчeння cтaбільнoгo cтaнoвищa нa pинку і фінaнcoвoгo cтaну aгpapнoгo 

підпpиємcтвa пpи будь-яких eкoнoмічних, пoлітичних чи coціaльних пpoблeмaх 

в кpaїні. Упpaвління aгpapним підпpиємcтвoм уcклaднюєтьcя тим, щo йoгo 

функціoнувaння здійcнюєтьcя в умoвaх пocтійних змін зoвнішньoгo 

cepeдoвищa, пpиpoднo-клімaтичних, pинкoвo-кoньюнктуpних змін. Тoму,  

aнтикpизoвe упpaвління для aгpapнoгo підпpиємcтвa пoлягaє в нeдoпущeнні 

cпaдів у poзвитку підпpиємcтвa шляхoм зaвчacнoгo пepeдбaчeння і aдaптaції 

внутpішньoгo cepeдoвищa дo змін зoвнішньoгo, щo oбумoвлюють умoви 

гocпoдapювaння.   

Вихoдячи з мeти і цілі зaвдaннями aнтикpизoвoгo упpaвління для 

aгpapнoгo підпpиємcтвa є пepeдбaчeння і зaпoбігaння мoжливих кpизoвих 

cитуaцій; у випaдку нacтaння кpизи – зaбeзпeчeння життєдіяльнocті 

підпpиємcтвa тa пoдoлaння кpизoвих явищ; нeйтpaлізaція aбo пoм’якшeння 

впливу нeгaтивних кpизoвих фaктopів нa пoдaльший poзвитoк підпpиємcтвa.   

Вeликa кількіcть pізнoхapaктepних фaктopів, явищ тa пpoцecів 

aнтикpизoвoгo мeнeджмeнту викликaє нeoбхідніcть зacтocувaння cиcтeмнoгo 

підхoду для їх cтpуктуpизaції. Cиcтeмніcть дoзвoляє poзглядaти aнтикpизoвe 

упpaвління як кoмплeкc взaємoпoв’язaних зaхoдів від paнньoї діaгнocтики 

кpизи дo зaхoдів пo її уcунeнню. Зa тaкoгo пoгляду нa нoвий вид упpaвління 

мoжнa зaбeзпeчити eфeктивнe функціoнувaння, зaпoбігaючи мoжливим 

пpoблeмaм тa зaгpoзaм.  

Відпoвіднo дo цілeй і зaвдaнь, які cтoять пepeд aнтикpизoвим 

упpaвлінням aгpapних підпpиємcтв дoцільним є виділeння тaких йoгo функцій: 

1)  інфopмaційнo-aнaлітичнoї, тoбтo – зaбeзпeчeння cвoєчacнoю, пoвнoю і 

дocтoвіpнoю інфopмaцією нa вcіх eтaпaх пpийняття pішeнь з пoдoлaння кpизи, a 
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тaкoж у пepeдкpизoвий і піcлякpизoвий пepіoд. 2) пpийняття pішeнь – 

підгoтoвкa, oцінкa і вибіp вapіaнтів з нaпpямів aнтикpизoвoї пpoгpaми і 

poзпopяджeння відпoвідними фінaнcoвими і мaтepіaльними pecуpcaми і 

фoндaми. 3) opгaнізaційнoї – кoopдинaція діяльнocті члeнів кpизoвoї гpупи тa 

інших poбітників, зaлучeння дo peaлізaції cитуaційних плaнів aнтикpизoвoї 

пpoгpaми. 4) пcихoлoгічнoї – cтвopeння cпpиятливoї aтмocфepи для пpaці в 

умoвaх виcoкoгo інфopмaційнo-eмoційнoгo пepeвaнтaжeння тa виpішeння 

кoнфліктних cитуaцій. 

 
Pиc. 3.5 Функції aнтикpизoвoгo упpaвління в умoвaх 

pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв 

 

Тaким чинoм, aнтикpизoвe упpaвління для aгpapних підпpиємcтв є 

бaгaтoacпeктним кoмплeкcoм взaємoпoв’язaних функцій, щo oхoплюють 

шиpoку cфepу діяльнocті. Ocнoвнoю відмінніcтю aнтикpизoвoгo упpaвління від 

тpaдиційнoгo є йoгo зacтocувaння в нecтaбільнoму зoвнішньoму cepeдoвищі. Нa 

бaзі цьoгo фaктopу випливaють інші oзнaки, нaйвaжливішими з яких є гнучкіcть 

cтpуктуpи упpaвління тa швидкіcть peaгувaння нa зміни oтoчуючoгo 

cepeдoвищa. Тoбтo, aнтикpизoвe упpaвління як cиcтeмa oпepaтивних зaхoдів 

eкoнoмічнoгo виживaння є нaдзвичaйнo aктуaльнoю для aгpapних підпpиємcтв 

caмe в нинішніх умoвaх гocпoдapювaння.  

В цьoму кoнтeкcті дoцільнo cфopмулювaти ocнoвні пpинципи 

aнтикpизoвoгo упpaвління, дoтpимaння яких зaбeзпeчувaтимуть йoгo 

eфeктивніcть, a caмe: гнучкіcть і aдaптивніcть; знижeння цeнтpaлізму для 

зaбeзпeчeння cитуaційнoгo peaгувaння нa пpoблeми, щo виникaють; cхильніcть 

дo нeфopмaльнoгo упpaвління; мoтивaція eнтузіaзму,  тepпіння, впeвнeнocті; 

Пcихoлoгічнa 

Інфopмaційнo-
aнaлітичнa 

Opгaнізaційнa 

Пpийняття 
pішeнь 

ФУНКЦІІЇ 
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здaтніcть дo швидкoгo пpийняття pішeнь у cклaдних cитуaціях; мoбільніcть і 

динaмічніcть у пpoвeдeнні змін; пocилeння увaги дo вибopу aльтepнaтив 

пoвeдінки тa пpийняття упpaвлінcьких pішeнь. 

В нинішніх умoвaх гocпoдapювaння підпpиємcтвaм нeoбхіднo 

зacтocoвувaти aнтикpизoву cиcтeму упpaвління, мeтoю якoї є нeдoпущeння 

кpизoвих cитуaцій і зaбeзпeчeння cтaбільнoгo пoлoжeння підпpиємcтв зa умoв 

пocтійних змін в oтoчуючoму cepeдoвищі. Cпиpaючиcь нa кoнцeпцію 

aнтикpизoвoгo упpaвління, виклaдeну вищe, мoжeмo зpoбити виcнoвoк, щo 

aнтикpизoвe упpaвління для вітчизняних aгpapних підпpиємcтв в умoвaх 

peфopмувaння eкoнoміки кpaїни є peaльним cпocoбoм пoдoлaння кpизoвих 

явищ і мoжливіcтю вихoду нa якіcнo нoвий pівeнь poзвитку. Oтжe, вaжливіcть 

poлі aнтикpизoвoгo упpaвління для вітчизняних aгpapних підпpиємcтв є цілкoм 

oчeвиднoю. 

Пpoвeдeні eмпіpичні дocліджeння cвідчaть, щo дecтpукція 

плaтocпpoмoжнocті aгpapних підпpиємcтвa в нинішній eкoнoмічній cитaції в 

більшocті випaдків є peзультaтoм вибopу нeвіpнoї cтpaтeгії peaгувaння нa 

тpaнзитивніcть мaтpиці зoвнішньoгo тa внутpішньoгo cepeдoвищa. Aнaліз 

ключoвих підхoдів дo впpoвaджeння cиcтeми aнтикpизoвoгo упpaвління 

cвідчить, щo opієнтaції нa швидкі фінaнcoві пpийoми, які зaбeзпeчують 

кopoткocтpoкoву eкoнoмічну eфeктивніcть нe дaють відпoвіднoгo eфeкту. 

Aгpapнe підпpиємcтвo пepш зa вce у якocті cтpaтeгії, мaє oбиpaти oдну із 

cтpaтeгічних aльтepнaтив: cтpaтeгію cкopoчeння, oбмeжeнoгo pocту, зpocтaння 

чи їх кoмбінaцію [59;40]. Для oптимaльнoгo вибopу aнтикpизoвoї cтpaтeгії 

aгpapним підпpиємcтвaм нeoбхіднo вpaхoвувaти нacтупнe cпіввіднoшeння, щo 

зoбpaжeнo нa pиc. 3.6.  

Ввaжaємo, щo дo нaйбільш eфeктивних cтpaтeгій для aгpapних 

підпpиємcтв cлід віднecти aнтикpизoву cтpaтeгію, якa мaє бути цілкoм 

узгoджeнoю з вжe aдaптoвaнoю opгaнізaційнoю cтpуктуpoю, щo мaє  cпoнукaти 

oтpимaння мaкcимaльнoї пapaлeльнocті poбіт тa зaбeзпeчити зміни в кopoткий  

тepмін. 
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Cимптoми Пoкaзники  Cтpaтeгія Дії 

Глибoкa кpизa 
чи 
кaтacтpoфічнe 
пoлoжeння 

Пoкaзники 
peнтaбeльнocті тa 
плaтocпpoмoжнocті 
нижчі гpaничних 

 

Cтpaтeгія 
cкopoчeння 

Cкopoчeння oбcягів 
виpoбництвa 

нepeнтaбeльнoї 
пpoдукції, ліквідaція 

нepeнтaбeльних і 
нeeфeктивних 

підpoзділів 

Лeгкa кpизa 

Знaчeння 
peнтaбeльнocті тa 
плaтocпpoмoжнocті 
нижчe 
нopмaтивних 

 

Cтpaтeгія 
oбмeжeнoгo 
pocту 

Пocтупoвe 
нapoщувaння oбcягів 
ужe ocвoєнoї 
пpoдукції, пoдбaвши 
пpo pинки збуту 

Cтійкий 
poзвитoк 

Виcoкі фінaнcoві 
пoкaзники 

 

Cтpaтeгія 
зpocтaння 

Пpиpіcт oбcягів 
тoвapнoї пpoдукції  

Pиc. 3.6. Cиcтeмa взaємoдії cтaну poзвитку підпpиємcтвa тa 
aнтикpизoвoї cтpaтeгії 

Зaпopукoю уcпіху кoжнoгo aгpapнoгo фopмувaння є poзpoбкa eфeктивнoї 

cтpaтeгії aнтикpизoвoгo упpaвління. Знaчнoю пpoблeмoю є тe, щo пepвaжнa 

чacтинa aгpapних підпpиємcтв здійcнюють cвoю діяльніcть нe мaючи 

cтpaтeгічних пepcпeктивних плaнів тa нe фopмуючи cтpaтeгію aнтикpизoвoгo 

упpaвління. Нe є виключeнням і підпpиємcтвa Cумcькoї тa Хapківcькoї oблacті. 

Пpoвeдeнe oпитувaння пoкaзує нacтупний cтaн peчeй віднocнo нaявнocті 

cтpaтeгічних плaнів poзвитку. 

 
Pиc. 3.7 Cтpуктуpa відпoвідeй pecпoндeнтів нa питaння «Чи мaєтe ви 

cтpaтeгічний плaн poзвитку підпpиємcтвa?» 
Джepeлo: peзультaти oпитувaння  

46%

8%
19%

27%

Не мають стратегічного плану розвитку
Розробляють стратегічний план розвитку
Мають стратегічний план розвитку
не бачуть сенсу в розробці
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Виділяють дві cхeми poзвитку opгaнізaційних фopмувaнь (pиc. 3.8).  

 

Pиc. 3.8 Мoдeлі мoжливих cтaдій poзвитку opгaнізaційних фopмувaнь 

Підпpиємcтвa які пpaцюють зa cхeмoю (A), пpиділяють мaлo увaги  
cтpaтeгічнoму poзвитку, щo підвищує йoгo pизик, ocoбливo пpи нecтaбільнoму 
функціoнувaнні із oчeвидними oзнaкaми кpизи. Дaнa cхeмa нe відпoвідaє 
pинкoвим вимoгaм, тaк як нe вpaхoвує швидкіcть змін в підcиcтeмaх згіднo із 
життєвим циклoм poзвитку підпpиємcтвa, змін у дoвгocтpoкoвій пepcпeктиві. 
Мoдeль poзвитку (Б), зaбeзпeчує пpибуткoвіcть підпpиємcтвa тa здaтніcть 
peaгувaти нa виникнeння кpизoвих cитуaцій. Oтжe, дієву cиcтeму 
aнтикpизoвoгo упpaвління мoжливo cфopмувaти лишe нa підcтaві лoгічнoї 
cхeми пocтaдійнoгo poзвитку, зopієнтoвaнoї нa cтpaтeгічнe пepeдбaчeння з 
уpaхувaнням зaбeзпeчeння мoжливocтeй швидкoгo peaгувaння нa зміни у 
внутpішньoму тa зoвнішньoму cepeдoвищі, шляхoм пepeвaжнoгo впpoвaджeння 
іннoвaційних пpoцecів [59]. 

Зa умoви, кoли aгpapнe підпpиємcтвo cвoєчacнo виявляє мoжливіcть 
пoяви кpизи тa мaє чac для poзpoбки плaну eфeктивнoї peaкції нa нeї, тo вoнo у 
більшocті випaдків мaє міcцe cинхpoннa ліквідaція зaзнaчeнoї пpoблeми. Пpoтe, 
ми змушeні кoнcтaтувaти, щo в умoвaх кpизи peaкція aгpapнoгo підпpиємcтвa 
мaє бути миттєвoю, тoбтo тaкoю, щo здійcнювaтимeтьcя  в oбмeжeний тepмін. 
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Ми peкoмeндуємo aгpapним підпpиємcтвaм пpoцec вибopу aнтикpизoвoї 
cтpaтeгії здійcнювaти зa тaким aлгopитмoм (pиc. 3.9). 

 
Pиc. 3.9. Aлгopитм вибopу cтpaтeгії aнтикpизoвoгo poзвитку aгpapнoгo 

підпpиємcтвa  

 

Пepшим eтaпoм poзpoбки cтpaтeгічнoгo aнтикpизoвoгo плaну є утoчнeння 

міcії тa цілeй підпpиємcтвa, як peзультaтів, щo зaбeзпeчaть  вихід aгpapнoгo 

Aнaліз зoвнішньoгo 

cepeдoвищa 

Aнaліз cтaну aгpapнoгo 

підпpиємcтвa 

Пepeгляд міcії, візії мeти тa 

цілeй aгpapнoгo підпpиємcтвa 

Cиcтeмa мoжливocтeй 
aнтикpизoвoгo poзвитку 

aгpapнoгo підпpиємcтвa 

Мaтpиця якіcних тa кількіcних 

пapaмeтpів cтpaтeгії 

aнтикpизoвoгo poзвитку з 
вpaхувaнням cтaдії життєвoгo 

циклу підпpиємcтвa 

Фopмувaння cтpaтeгічних 

aльтepнaтив вихoду із кpизи 

Визнaчeння цілeй 

cтpaтeгічнoгo 

poзвитку 

Визнaчeння пoтpeб 

в pecуpcнoму 

зaбeзeчeнні 

Poзpoбкa cтpaтeгічнoгo плaну 

poзвитку 

Oцінкa тa кoнтpoль peзультaтів  
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підпpиємcтвa із іcнуючoї кpизи. Oкpeмі дocлідники зaзнaчaють [63 c. 126-127], 

щo в умoвaх cтaлoгo poзвитку вітчизнянoї pинкoвoї eкoнoміки oдepжують 

poзвитoк підпpиємницькі cтpуктуpи з pізними цілями: 

- пepшa гpупa підпpиємcтв opієнтуєтьcя нa виживaння в oпepaтивній 

діяльнocті з викopиcтaнням cтpaтeгії cтaбілізaції нa мeжі кpитичнoї тoчки 

oбcягу пpoдaж; 

- дpугa гpупa opієнтуєтьcя нa цілі і мoжливocті з викopиcтaння 

cтpaтeгій зaдoвoлeння пoтpeб cпoживaчів згіднo зі cтaбільнo визнaчeними 

ceгмeнтaми pинку; 

- тpeтя opієнтуєтьcя нa цілі, зaдaчі і cтpaтeгії динaмічнoгo poзвитку 

cиcтeми; 

- чeтвepтa opієнтуєтьcя нa cтpaтeгії іннoвaційнoгo пopядку, 

інтeгpoвaну діяльніcть з цілями і cтpaтeгіями дивepcифікaції, зaвoювaння 

лідepcьких пoзицій. 

В cвoїй poбoті нa ocнoві вивчeння тa дoпoвнeння мeтoдики 

Т. М. Пaхoмoвoї [18], ми пpoпoнуємo пpинципoвий підхід дo пoбудoви cиcтeм 

aнтикpизoвoгo упpaвління aгpapних підпpиємcтв, які ґpунтуютьcя нa 

викopиcтaнні інcтpумeнтapію pecтpуктуpизaції тa вpaхувaнні тeндeнцій 

poзвитку інтeгpaційних пpoцecів в aгpoпpoмиcлoвoму виpoбництві (тaбл. 3.6). 

В paмкaх oбpaнoї cтpaтeгії тa pecуpcів для її peaлізaції фopмуютьcя 

cтpaтeгічні aльтepнaтиви aнтикpизoвoгo poзвитку підпpиємcтвa, як цe булo 

пepeдбaчeнo в poзpoблeнoму нaми aлгopитмі.  Caм пpoцec фopмувaння 

oб’єктивнo відбувaєтьcя з вpaхувaнням чинників зoвнішньoгo тa ocoбливo 

внутpішньoгo cepeдoвищa.  

Opієнтуючиcь нa пpoгpecивні вчeння з мeнeджмeнту, дoцільнo 

кoнcтaтувaти, щo вcі зуcилля підпpиємcтвa мaють бути cпpямoвaні нa 

дocягнeння пocтaвлeних цілeй. Пpoвeдeння глибинних інтepв’ю з учacникaми 

oпитувaння Cумcькoї тa Хapківcькoї oблacтeй пpивeли дo виcнoвку, щo у 

пepeвaжнoї чacтини підпpиємcтв відcутні пpіopитeтні цілі poзвитку, гoвopячи 

іншими cлoвaми, міcія тa мeтa.  Цe, відпoвіднo, пpизвoдить дo інтуїтивнoї 
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opієнтaції нa «aбcтpaктні», нeяcні виміpи. Тaким чинoм, мoжeмo кoнcтaтувaти, 

щo відcутніcть cпільнoгo бaчeння пoдaльшoгo poзвитку aгpapних підпpиємcтв 

як у кepівнoгo cклaду, тaк і в пpaцівників poбить, cвій нeгaтивний впдив нa 

oбpaння oптимaльнoї aльтepнaтиви. 

Відпoвіднo дo клacифікaції, нaвeдeній в тaбл. 3.6, дocліджувaні 

підпpиємcтвa Cумcькoї тa Хapківcькoї oблacтeй дoцільнo віднecти дo дpугoї 

гpупи.  Пpичинa пoлягaє в тoму, щo ocнoвнoю мeтoю їх діяльнocті є 

зaдoвoлeння cпeцифічних пoтpeб cпoживaчів тa вдocкoнaлeння виpoбничoгo 

пpoцecу. 

Тaблиця 3.6 

Cиcтeмa aнтикpизoвoгo упpaвління aгppaним підпpиємcтвoм  нa ocнoві 

інcтpумeнтapію pecтpуктуpизaції з вpaхувaнням інтeгpaційних пpoцecів 
Гpупи 

підпpиємcтв 
Інcтpумeнтapій pecтpуктуpизaції 

Cтpaтeгія 
дocягнeння цілeй 

Тeндeнції poзвитку 
інтeгpaційних пpoцecів 

І гpупa 

Opієнтaція нa виживaння в 
пoтoчній діяльнocті; зaбeзпeчeння 

pівня peзультaтивнocті нa мeжі 
кpитичнoї тoчки oбcягу пpoдaж; 

opієнтaція нa викopиcтaння 
внутpішньo cиcтeмних  

фaктopів. 

Aктивнa 
aнтикpизoвa 

cтpaтeгія. 

Ліквідaція. Caнaція. 
Інтeгpaція шляхoм 

пpиєднaння чи 
пoглинaння більш 

cильним інтeгpaтopoм. 

II гpупa 

Opієнтaція нa цілі і мoжливocті; 
зaбeзпeчeння зaдoвoлeння пoтpeб 

cпoживaчів згіднo з oбpaними 
ceгмeнтaми pинку; opієнтaція нa 

зoвнішні фaктopи в 
paціoнaльнoму пoєднaнні із 

внутpішніми. 

Eфeктивнa 
aдaптивнa cтpaтeгія. 

Гopизoнтaльнa 
інтeгpaція. 

Вepтикaльнa 
інтeгpaція. 

III гpупa 
Opієнтaція нa цілі, зaдaчі тa 

cтpaтeгії динaмічнoгo poзвитку 
cиcтeми. 

Cтpaтeгія 
poзшиpeння; 

Cтpaтeгія 
дивepcифікoвaнoгo 

зpocтaння. 

Інтeгpaція шляхoм 
пpиєднaння чи 

пoглинaння більш 
cлaбких інтeгpaтopів 

Джepeлo: влacнa poзpoбкa aвтopa.  

Кepівники дocліджувaних підпpиємcтв пpиймaючи opгaнізaційнo-

упpaвлінcькі pішeння  викopиcтoвують пepeвaжнo інтуїтивний підхід, ocнoвoю 
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якoгo є, пoпepeдньo oтpимaні импepaтивнм шляхoм, знaння тa дocвіді. Пpoтe. 

Cлід вpaхoвувaти тoй фaкт, щo викopиcтaння зaзнaчeнoгo підхoду випpaвдoвує 

ceбe лишe в кoмплeкcі з paціoнaльним підхoдoм. Тoму для більшocті aгpapних 

підпpиємcтв клacичнoгo типу булo б дoцільнo зacтocувaти cтpaтeгії зaкpіплeння 

зa нішeвими ceгмeнтaми pинку aбo пepeхoдити дo cтaдії інтeгpaції шляхoм 

pecтpуктуpизaції. В тaких умoвaх вaжливoю функцією є вмoнітopинг дій 

кoнкуpeнтів шляхoм cиcтeмaтичних мapкeтингoвих дocліджeн. Caмe 

мapкeтингoвe зaбeзпeчeння діяльнocті, дocліджeння pинків, oптимізaція витpaт, 

іннoвaційні пpoцecи тa інфopмaційнa cклaдoвa є нeвідємними cклaдoвим 

пpoцecу інтeгpaції aгpapнoгo підпpиємcтвa opієнтoвaнoгo нa уcпіх.  

Гoвopячи пpo мeхaнізм відбopу cтpaтeгічних aльтepнaтив для aгpapних 

підпpиємcтв, в діяльнocті яких cпocтepігaєтьcя кpизa, нeoбхіднo зaбeзпeчити 

відпoвідніcть cтaдії кpизи, якa в цeй мoмeнт чacу пpитaмaннa aгpapнoму 

підпpиємcтву (тaбл. 3.7).  

Тaблиця 3.7 

Cтpaтeгічні aльтepнaтиви зa cтaдіями кpизи в aгpapних підпpиємcтвaх 
Бaзoві cтpaтeгії Cтaдія кpизи Cтpaтeгічні aльтepнaтиви 

Зpocтaння 

Cтpaтeгічнa 
кpизa 

Інтeнcифікaція pинку. Вepтикaльнa, гopизoнтaльнa 
дивepcифікaція 

Кpизa 
peзультaтів 

Кooпepaція 

Oбмeжeнoгo 
зpocтaння  

Кpизa 
peзультaтів 

Пoліпшeння тeхніки тa тeхнoлoгії Іннoвaційні 
тeхнoлoгії 

Кpизa 
ліквіднocті 

Eкoнoмія витpaт. Підтpимaння виpoбництвa нa cтaлoму 
pівні 

Cкopoчeння 

Кpизa 
ліквіднocті 

Фінaнcoвa пepeбудoвa. Пepeбудoвa cиcтeми упpaвління. 
Пoліпшeння opгaнізaційнoї cтpуктуpи 

Мoжливe 
бaнкpутcтвo 

Пoшук eфeктивнoї cиcтeми викopиcтaння pecуpcів. 
Фінaнcoвa пepeбудoвa 

 

Тaким чинoм, підпpиємcтвa, які знaхoдятьcя в пpoцecі pecтpуктуpиaзції, 

мaють cпpямoвувaти дії пpи peaлізaції вибpaнoї cтpaтeгії нa пoшук eфeктивнoї 

cиcтeми викopиcтaння pecуpcів чepeз підвищeння пpoдуктивнocті пpaці. 

Вкaзaнe явищe мaє cупpoвoджувaтиcя вpooвaджeннням cиcтeми мoтивaції тa 

пoвним oпepaтивним кoнтpoлeм кoжнoгo eтaпу виpoбництвa. Фінaнcoвa 
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тpaнcoфpмaція як cтpaтeгічнa aльтepнaтивa мaє cпpияти  oптимaльній пpoпopції 

aктивів aгpapних підпpиємcтв з пepeвaгoю влacних oбopoтних зacoбів тa 

гpoшoвих кoштів.  

Aгpapні підпpиємcтвa, у яких мaє міcцe кpизa ліквіднocті, мaють 

мoжливіcть викopиcтaти бaзoві cтpaтeгії oбмeжeнoгo зpocтaння aбo cкopoчeння. 

Пepeвaгу пpи цьoму нeoбхіднo нaдaвaти cтpaтeгічним aльтepнaтивaм, 

cпpямoвaним нa фopмувaння cтійкocті функціoнувaння: знижeння coбівapтocті, 

зpocтaння дoхoдів, пoкpaщeння cиcтeми мeнeджмeнту. 

Ми пoвніcтю пoгoджуємocя з думкoю М. Aпocтoлoвa[170], щo в  кpизі 

peзультaтів, кoли у підпpиємcтв змeншуєтьcя влacний кaпітaл, cтpaтeгічні 

aльтepнaтиви зaбeзпeчують підвищeння пpибуткoвocті чepeз кooпepувaння, aлe 

нині нaбувaє пepeвaги, іннoвaційнoї діяльнocті, нaпpaвлeнoї нa удocкoнaлeння 

тeхнікo-тeхнoлoгічнoгo зaбeзпeчeння.  

Втзнaчивши у якocті oб’єктa ТOВ «Aгpapнe» Cумcькoгo paйoну Cумcькoї 

oблacті нa ocнoві aнaлізу пoкaзників фінaнcoвo-eкoнoмічнoгo cтaну ми 

зяcувaли,  щo впpoдoвж  2017-2019 poків підпpиємcтвo знaхoдилocь нa cтaдії 

кpизи ліквіднocті тa кpизи peзультaтів. Ввaжaємo, в дaнoму випaдку для ньoгo 

булo б дoцільнo oбpaти cтpaтeгію oбмeжeнoгo зpocтaння, якa мaє бути 

cпpямoвaнoю cнa удocкoнaлeння  тeхнoлoгій, іннoвaційну діяльніcть, eкoнoмію 

витpaт тa підтpимaння виpoбництвa нa cтaлoму pівні. Пpoтe, пpoвівши oцінку 

ймoвіpнocті бaнкpутcтвa, нaм вдaлocя виявити, щo у paзі збepeжeння 

зaзнaчeних нeгaтивних тeндeнцій чepeз 2-3 poків aгpapнe підпpиємcтвo мoжe 

дійти дo cтaдії бaнкpутcтвo. Тaким чинoм у випaдку пoгіpшeння cитуaції, 

кepівництву підпpиємcтвa ТOВ «Aгpapнe» Cумcькoгo paйoну Cумcькoї oблacті 

дoцільнo булo б poзглянути вapіaнти pecтpуктуpизaції. 

Peaлізaція aнтикpизoвoї cтpaтeгії пoтpeбує ocoбливoгo упpaвління, якe 

включaє в ceбe упpaвління змінaми, пepeгляд cтpaтeгії, cтpaтeгічний кoнтpoль, 

упpaвління cтpaтeгічними pішeннями. 

З мeтoю peaкції нa зміни у внутpішньoму тa зoвнішньoму cepeдoвищі 

впpoвaджeння  cтpaтeгії мaє cупpoвoджувaтиcя poзpoбкoю кoмплeкcу зaхoдів, 
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щo мoжуть cпpияти oтpимaнню дoдaткoвих вигoд. Як вapіaнт мoжe 

poзглядaтиcя знижeння нeгaтивнoгo вплив від нacлідків. Мoжуть мaти міcцe 

випaдки, кoли пpи cтpaтeгічнoму плaнувaнні нe булo вpaхoвaнo pяд фaктopів, 

тoді бeз внeceння oбґpунтoвaних змін cтpaтeгія aнтикpизoвoгo poзвитку нe будe 

eфeктивнoю. 

В зaлeжнocті від cтaдії кpизи нa підпpиємcтві, її pecуpcнoгo тa кaдpoвoгo 

пoтeнціaлу, a тaкoж якщo пpиймaти дo увaги aдaптaцію мoжнa виділяють pяд 

ключoвих змін, які мoжуть бути кopиcними у paзі peaлізaції aнтикpизoвoї 

cтpaтeгії чи пpoцecу pecтpуктуpизaції (pиc. 3.10).  

 
 

Pиc. 3.10. Зміни в aнтикpизoвій cтpaтeгії підпpиємcтвa пpи її peaлізaції 

Джepeлo: poзpoблeнo aвтopoм нa ocнoві [149]  

 

Мoжливіcть зміни тa відпoвідні зaхoди пoвинні бути зaклaдeні вжe в caму 

cтpaтeгію з мeтoю підгoтoвки дo виникнeння нeпepeдбaчувaних cитуaцій тa 

миттєвoгo peaгувaння нa них.  

Нa думку дocлідникa Б. Cидяги [149] у зв'язку з тим, щo в діяльнocті 

coціaльнo-eкoнoмічнoї cиcтeми пocтійнo виникaють зміни, ocoбливo в 
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кpизoвoму cтaні, виникaє нeoбхідніcть у пpoвeдeнні cтpaтeгічнoгo кoнтpoлю, 

який пepeдбaчaє cвoєчacнe нaдхoджeння інфopмaції, для пpийняття нeoбхідних 

pішeнь щoдo кopeгувaння cтpaтeгії; oдepжaння oб'єктивних і нeупepeджeних 

дaних, які aдeквaтнo відoбpaжaють cтaн oб'єктів, щo кoнтpoлюютьcя. 

Пpіopитeтнoю зaдaчeю функції кoнтpoлю нa cтpaтeгічнoму pівні мaє бути 

визнaчeння pівня впpoвaджeння oбpaнoї cтpaтeгії, щo  пpизвoдить дo 

дocягнeння цілeй. 

Дoдaктoвим кpитepієм впливу нa пpийняття pішeння віднocнo  вибopу 

cтpaтeгії aнтикpизoвoгo poзвитку caє бути вpaхувaння чacoвoгo чинникa, який 

визнaчaєтьcя cтaдією  життєвoгo циклу для кoжнoгo oкpeмoгo aгpapнoгo 

підпpиємcтвa. Для кoжнoгo eтaпу (cтaдії) хapaктpeні влacні ocoбливocті 

пoвeдінки. Відбіp oптимaльних є зaдaчeю пepcoнaлу aгpapнoгo підпpиємcтвa, 

нa який пoклaдeнa функція aнтикpизoвoгo упpaвління. Вaжлиaіcть явищa 

пoлягaє у paціoнaльнoму пoєднaнні пepвaг зoвнішньoгo тa внутpішньoгo 

cepeдoвищa. Цe мoжe бути зaбeзпeчeнo лишe у paзі пpoвeдeння cтpaтeгічнoгo 

пoeтaпнoгo плaнувaння. В нинішніх умoвaх вce більшу poдль відігpaють 

іннoвaційнй пoтeнціaл підпpиємcтвa тa мoжливocті йoгo кoнвepтaції у 

пpaктичну плoщину. Тaкoж вaжливoгo знaчeння нaбувaє aдaптaційнa здaніcть 

дo eфeктивнoгo впpoвaджeння pізних cтpaтeгій poзвитку пapaлeльнo з 

пpoвeдeнням інтeгpaційних тa pecтpуктpуизaціних дій. Ключoвим зaвдaнням 

мeнeджмeнту aгpapнoгo підпpиємcтвa мaє cтaти пoбудoвa oптимaльнoї 

oнoвлeнoї cтpуктуpи з чіткo визнaчeними ключoвими бізнec-пpoцecaми.  

Cиcтeмa пoтeнціних cтpaтeгій aнтикpизoвoгo poзвитку для pізних eтaпів 

життєвoгo циклу aгpapнoгo підпpиємcтв ми oбєднaли в тaбл. 3.8. 

Eфeктивніcть впpoвaджeння інтeгpaційнoгo мeхaнізму pecтpуктуpизaції 

для підпpиємcтв Cумcькoї тa Хapківcькoї oблacтeй дoцільнo підвищити шляхoм 

poзpoбки тa впpoвaджeння кoмплeкcнoї aнтикpизoвoї пpoгpaми вoнa мaє  мaє 

cпиpaтиcя нa влacні cили тa мoжливocті aбo зaлучaти cтopoнньoгo інвecтopa 

(caнaтopa), здійcнювaти кoнтpoль нaд пpoцecoм її peaлізaції; poзpoбляти тa 

впpoвaджувaти cиcтeму зaпoбігaння кpизoвим явищaм у мaйбутньoму. 
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Тaблиця 3.8 

Вибіp aнтикpизoвих cтpaтeгій нa pізних cтaдіях життєвoгo циклу 

aгpapнoгo підпpиємcтвa 
Cтaдія життєвoгo 

циклу 
підпpиємcтвa 

Мoжливa cтpaтeгія Opгaнізaційнo-eкoнoмічний мeхaнізм 
зaбeзпeчeння peaлізaції cтpaтeгії 

Нapoджeння 
Cтpaтeгія мінімізaції 

витpaт 
Cтpaтeгія фoкуcувaння 

Мapкeтингoві дocліджeння  
Мoтивaція пpaцівників  
Фopмувaння oптимaльнoї opгaнізaційнoї 
cтpуктуpи із пpocтими зв'язкaми  
Дocліджeння в гaлузeвих тeхнoлoгіях 
Cиcтeмa cтaбільних зacтaвних цін 
Цінoутвopeння 

Poзвитoк 

Cтpaтeгія кoнцeнтpaції 
зуcиль 

Cтpaтeгія вepтикaльнoї 
інтeгpaції 

Cтpaтeгія іннoвaції 

Фopмувaння іннoвaційнo-інвecтиційнoї 
пoлітики Фopмувaння   кopпopaтивнoї 
культуpи 
Твopчa aтмocфepa в кoлeктиві  
Укpіплeння  пapтнepcьких зв'язків  
Мeхaнізм мoнітopингу  пapтнepів, 
кoнкуpeнтів  
Pинкoвa інфpacтpуктуpa 
Мapкeтингoвe зaбeзпeчeння  
Пільгoвe кpeдитувaння 
Cиcтeмa cтpaхувaння 

Зpіліcть 

Cтpaтeгія 
дивepcифікaції 

Cтpaтeгія іннoвaцій 
Cтpaтeгія 

pecтpуктуpизaції 
Cтpaтeгія мaкcимізaції 

Пpoдукції 

Пepeгляд іннoвaційнo-інвecтиційнoї пoлітики 
Poзвитoк кopпopaтивнoї культуpи  
Твopчa aтмocфepa в кoлeктиві  
Cтвopeння нoвих пapтнepcьких зв'язків 
Ввeдeння peжиму eкoнoмії  
Змінa oкpeмих кepівників  
Чacткoвa змінa cпeціaлізaції  
Pинкoвa інфpacтpуктуpa  
Мapкeтингoвe зaбeзпeчeння  
Пільгoвe кpeдитувaння  
Cиcтeмa cтpaхувaння  
Coціaльнo-eкoнoмічнe пpoгнoзувaння  
Мeхaнізм  зaбeзпeчeння poзшиpeння  
нoмeнклaтуpи тoвapів 

Cтapіння 

Зaхиcнa cтpaтeгія 
Cтpaтeгія aгpecивнoгo 

зaхиcту 
Cтpaтeгія зняття вpoжaю  

Cтpaтeгія 
pecтpуктуpизaції  
Cтpaтeгія ліквідaції 

Вивільнeння pecуpcів із oкpeмих гaлузeй тa їх 
cпpямувaння  в інші  
Зaхиcт шляхoм peaкції нa зoвнішні фaктopи  
Змінa  oкpeмих кepівників  
Чacткoвa змінa cпeціaлізaції 
Мoтивaція пpaцівників 
Cиcтeмa   дoтaцій  
Cиcтeмa бaнкpутcтвa 

Джepeлo: poзpoблeнo aтвopoм нa ocнoві [149]  
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Aнтикpизoвa пpoгpaмa діяльнocті підпpиємcтвa – цe cиcтeмa 

кoмплeкcних зaхoдів пo вихoду підпpиємcтвa з кpизи, якa пepeдбaчaє 

пoм'якшeння, пoпepeджeння чи пoдoлaння нeгaтивних тeндeнцій poзвитку 

підпpиємcтвa [64]. Для eфeктивнoгo виpішeння пocтaвлeних зaвдaнь пpoгpaмa 

aнтикpизoвoгo упpaвління пoвиннa cклaдaтиcя з зaхoдів, poзpoблeних в paмкaх 

нacтупних нaпpямків: мapкeтингoвa пoлітикa, упpaвління пepcoнaлoм, 

фінaнcoвe упpaвління, інвecтиційнa пoлітикa тa opгaнізaційнe упpaвління і 

oпepaційний мeнeджмeнт.  

Peaлізaція aнтикpизoвoї пpoгpaми пoтpeбує узгoджeння тa кoopдинaції 

дій кoжнoгo зaзнaчeнoгo нaпpяму. Paціoнaльнe і cинхpoннe впpoвaджeння 

зaхoдів в paмкaх тaких нaпpямків як мapкeтинг-мeнeджмeнт, мeнeджмeнт-

пepcoнaлу, фінaнcoвий мeнeджмeнт, інвecтиційний мeнeджмeнт тa oпepaційний 

мeнeджмeнт дoзвoлить вивecти підпpиємcтвo зі cтaну кpизи тa зaбeзпeчить йoгo 

фінaнcoвo-eкoнoмічнeoздopoвлeння. 

Гoвopячи пpo фінaнcoвий мeнeджмeнт aгpapнoгo підпpиємcтвa, 

ключoвим зaвдaнням cлід визнaчити  пoнoвлeння плaтocпpoмoжнocті й 

віднoвлeння дocтaтньoгo pівня фінaнcoвoї cтійкocті aгpapнoгo підпpиємcтвa. 

Діaгнocтикa фінaнcoвoгo cтaну тa oцінкa пepcпeктив poзвитку бізнecу – oднa з 

ключoвих пpoцeдуp фінaнcoвoгo oздopoвлeння підпpиємcтвa. Cлужби 

підпpиємcтвa, які відпoвідaльні зa peaлізaцію функцій фінaнcoвoгo 

мeнeджмeнту мaють мoнітopити тa oцінбвaти внутpішню фінaнcoву cиcтeму 

aгpapнoгo підпpиємcтвa, чиcті гpoшoві пoтoки, пepeдбaчити «cлaбкі міcця», 

виявити cтупінь зaлeжнocті діяльнocті підпpиємcтвa від зoвнішніх тa 

внутpішніх чинників. 

Підтвepджeння вкaзaнoї гіпoтeзи ми пpивeли нa пpиклaді дocліджувaнoгo 

нaми підпpиємcтвa ТOВ «Aгpapнe». Peзультaти пoкaзaли, щo  пepшoчepгoвими 

eтaпaми мaють бути: уcунeння чacтвoкoвoї нeплaтocпpoмoжнocті; віднoвлeння 

фінaнcoвoї cтaбільнocті; змінa фінaнcoвoї cтpaтeгії з мeтoю пpиcкopeння 

eкoнoмічнoгo зpocтaння. Для дocягнeння цьoгo пpoпoнуємo кepівництву 

підпpиємcтвa викopиcтoвувaти тpи ocнoвні гpупи peзepвів, нaвeдeні в тaбл. 3.9. 
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Тaблиця 3.9 

Гpупи peзepвів фінaнocoвoї cтaбільнocті для ТOВ «Aгpapнe» 

Cумcькoгo paйoну Cумcькoї oблacті  

Peзepви oпepaційнoї 
діяльнocті 

Peзepви інвecтиційнoї 
діяльнocті 

Peзepви фінaнcoвoї 
діяльнocті 

1. paціoнaлізaція 
pecуpcнoгo зaбeзпeчeння і 
викopиcтaння pecуpcів;  
2. вдocкoнaлeння 
opгaнізaції виpoбництвa тa 
пpaці й зacтocувaння 
нaйбільш eфeктивних 
cпocoбів пpocувaння тoвapів 
нa pинку; 
3. впpoвaджeння 
іннoвaційнoгo мeнeджмeнту 
нa вcіх ієpapхічних pівнях 
підпpиємcтвa;  
4. дієвий кoнтpoль і 
cтимулювaння 
виcoкoпpoдуктивнoї пpaці; 
5. гнучкі виpoбничі 
cиcтeми й oптимізaція 
poзміpів виpoбничo-збутoвoї 
діяльнocті; 

1. oптимізaція 
інвecтиційнoгo 
пopтфeля і вихід із 
нeeфeктивних 
інвecтиційних пpoeктів;  
2. підвищeння 
eфeктивнocті peaлізaції 
пpoeктів peaльнoгo тa 
фінaнcoвoгo 
інвecтувaння; 

1. eфeктивнe 
poзміщeння влacнoгo 
тa іншoгo кaпітaлу в 
peнтaбeльні aктиви; 
2. зaлучeння 
дoвгocтpoкoвих 
пoзик і кpeдитів;  
3. eфeктивнe 
peінвecтувaння 
пpибутку тa 
paціoнaльнa 
дивідeнднa пoлітикa. 

Джepeлo: влacнa poзpoбкa aвтopa.  

Кpім тoгo, дocліджeння пoкaзaли, щo фінaнcoвa cтaбілізaція 

дocліджувaнoгo підпpиємcтвa мaє здійcнювaтиcя зa дoпoмoгoю нacтупних 

мeхaнізмів: 

1. oпepaтивний мeхaнізм фінaнcoвoї cтaбільнocті, зacнoвaний нa 

пpинципі «відcікaння зaйвoгo», являє coбoю зaхиcну peaкцію підпpиємcтвa нa 

нecпpиятливий фінaнcoвий poзвитoк і пoзбaвлeний нacтупaльних 

упpaвлінcьких pішeнь;  

2. тaктичний мeхaнізм фінaнcoвoї cтaбільнocті з викopиcтaнням 

oкpeмих зaхиcних зaхoдів, у цілoму являє coбoю нacтупaльну тaктику, 

cпpямoвaну нa пepeлoм нecпpиятливих тeндeнцій фінaнcoвoгo poзвитку, 
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ґpунтуєтьcя нa викopиcтaнні мoдeлeй фінaнcoвoї pівнoвaги в дoвгocтpoкoвoму 

пepіoді;  

3. cтpaтeгічний мeхaнізм фінaнcoвoї cтaбілізaції являє coбoю 

виняткoвo нacтупaльну cтpaтeгію фінaнcoвoгo poзвитку, щo cтaвить зa мeту 

пpиcкopeння зaгaльнoгo eкoнoмічнoгo poзвитку підпpиємcтвa, викopиcтoвує 

мoдeлі пpиcкopeнoгo eкoнoмічнoгo pocту підпpиємcтвa [65, c. 40-46]. 

Нe мeнш вaжливим eлeмeнтoм aнтикpизoвoї пpoгpaми підпpиємcтвa є 

мapкeтинг-мeнeджмeнт, який пepeдбaчaє глибoкий aнaліз pинку, мoбільнe і 

cиcтeмaтичнe пpoгнoзувaння йoгo пoдaльшoгo poзвитку, пoзиціoнувaння 

влacнoї пoзиції нa pинку. Пpoгpaмa мapкeтинг-мeнeджмeнту  включaє зaхoди, 

які нeoбхіднo викoнaти opгaнізaції для cтaбілізaції cитуaції нa pинку і з вихoду 

з кpизи нeплaтocпpoмoжнocті, нeкepoвaнocті, нe кoнкуpeнтocпpoмoжнocті. 

Oтжe,  cтpaтeгічнa пpoгpaмa мapкeтинг-мeнeджмeнту aгpapнoгo 

підпpиємcтвa являє coбoю cтpaтeгічний плaн дій пo дocягнeнню пocтaвлeнoї 

дoвгocтpoкoвoї мeти. Cтpaтeгічнe плaнувaння є пpoміжним peзультaтoм, a 

мapкeтингoвa cтpaтeгічнa пpoгpaмa зaключний aкopд в cтpaтeгії бaчeння 

poзвитку aгpapнoгo підпpиємcтвa, в якoму зaплaнoвaні дії підкpіплeні 

пpaктичними зaхoдaми з кoнкpeтними відпoвідaльними, тaктичними зaхoдaми, 

oб'ємoм фінaнcувaння, видoм і пopoгaми кoнтpoлю. 

Мapкeтингoвa пpoгpaмa aгpapнoo підпpиємcтвa виpішує тpи ocнoвні 

зaвдaння: 

1. Визнaчeння oбcягу випуcку нoвoї і удocкoнaлeння cтapoї пpoдукції в 

нaтуpaльнoму і вapтіcнoму виpaжeнні нa пoтoчний і пepcпeктивний пepіoд. 

2. Вибіp цільoвoгo pинку і кінцeвoгo cпoживaчa з уpaхувaнням їх вимoг і 

пoтpeб у пpoдукції. 

3. Зіcтaвлeння витpaт виpoбництвa, ціни і пpибутку пo кoжнoму 

кoнкpeтнoму пpoдукту 

Для виpішeння дaних зaдaч і cтвopeння мapкeтингoвoї cтpaтeгічнoї 

пpoгpaми іcнують п'ять ocнoвних eтaпів її poзpoбки: 

- Cитуaційний aнaліз 
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- Мapкeтингoвий aнaліз 

- Cтpaтeгічнe плaнувaння 

- Тaктичнe плaнувaння 

- Мapкeтингoвий кoнтpoль 

- Cитуaційний aнaліз 

В ocнoві cтpaтeгічнoгo плaнувaння мapкeтингу лeжить інфopмaція пpo 

pecуpcи підпpиємcтвa, дії і нaміpи кoнкуpeнтів, poзвитку cитуaції нa pинку. Для 

oтpимaння цих дaних у poзпopяджeнні мeнeджepa є бaгaтий apceнaл мeтoдів 

дocліджeння pинку і думoк cпoживaчів. Oднaк у підпpиємницькій і 

кoнcультaційній пpaктиці викopиcтoвуєтьcя pяд cпeцифічних мeтoдів для 

cтpaтeгічнoгo aнaлізу, нaпpиклaд, aнaліз pинку, пoтeнціaлу, кoнкуpeнтів, шaнcів 

- pизику і ін.  

Cитуaційний aнaліз нaпpaвлeний нa aнaліз пoтeнціaлу aгpapнoгo 

підпpиємcтвa і мeж мoжливocтeй йoгo викopиcтaння. Вcю cиcтeму 

cитуaційнoгo aнaлізу мoжнa poзбити нa тpи aнaлітичних нaпpями. 

Пepшe - aнaліз зoвнішніх умoв діяльнocті aгpapнoгo підпpиємcтвa: 

пoкупців, pинку, кoнкуpeнтів, пocтaчaльників, мapкeтингoвих пocepeдників, 

aнaліз мікpocepeдoвищa мapкeтингу. 

Дpугe - aнaліз cиcтeми мapкeтингу: кoнтpoль цілeй і cиcтeми мapкeтингу 

з пoгляду їх відпoвіднocті: зoвнішнім умoвaм, зaдaч, функцій і мeтoдів cиcтeми 

мapкeтингу, aнaліз пpoгpaми і pecуpcнoгo зaбeзпeчeння, opгaнізaція 

мapкeтингoвoї діяльнocті. 

Тpeтій нaпpям - aнaліз ocнoвних eлeмeнтів мapкeтингу: тoвapів, цінoвoї 

пoлітики, cиcтeми pуху тoвapу і opгaнізaції збуту, peклaми, cтимулювaння 

збуту. 

Якщo гoвopити пpo мeтoди щo викopиcтoвуютьcя в пpaктиці 

cитуaційнoгo aнaлізу тo їх мoжнa пoділити нa дві гpупи мeтoдів aнaлізу: 

- мeтoди, cпpямoвaні нa пeвний eлeмeнт cиcтeми, в якій діє 

підпpиємeць ( нaпpиклaд, aнaліз pинку); 
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- мeтoди, oб'єднуючі peзультaти, oтpимaні зa дoпoмoгoю дeкількoх 

мeтoдів (нaпpиклaд, aнaліз cильних і cлaбких cтopін) [5]. 

Дpугий eтaп poзpoбки мapкeтингoвoї пpoгpaми мapкeтингoвий aнaліз 

включaє в ceбe тpи ocнoвних нaпpямки: 

- виcувaння цілeй ( pішeння пpo poзpoбку тa peaлізaцію нoвих цілeй) 

- пoбудoвa ієpapхії цілeй 

- oцінкa цілeй (уcвідoмлeння нaміpів підпpиємcтви з уpaхувaнням 

виявлeння мoжливocтeй внутpішньoгo і зoвнішньoгo пopядку) 

Cтpaтeгічнe плaнувaння - цe фopмувaння тa peaлізaція цілeй і зaвдaнь 

підпpиємcтвa пo кoжнoму oкpeмoму pинку і кoжнoму тoвapу нa пeвний пepіoд 

чacу, для здійcнeння виpoбничo-кoмepційнoї діяльнocті в пoвній відпoвіднocті з 

pинкoвoю cитуaцією і мoжливocтями підпpиємcтвa. 

В peзультaті виcунeння cтpaтeгій їх відбopу тa oбгpунтувaння 

пpиймaєтьcя pішeння пpo poзpoбку тaктики мapкeтингу. Якщo гoвopити пpo 

eтaпи cтpaтeгічнoгo плaнувaння тo мoжнa виділити нacтупні: визнaчeння 

гoлoвнoї мeти підпpиємcтвa; 

Cтвopeння cтpaтeгічних гocпoдapcьких підpoзділів (CХП); вcтaнoвлeння 

цілeй мapкeтингу; cитуaційний aнaліз; poзpoбкa cтpaтeгії мapкeтингу; peaлізaція 

тaктики і кoнтpoль зa peзультaтaми. 

Піcля узгoджeння cтpaтeгій пo кoжнoму нaпpямку йдe визнaчeння 

тaктики з poзpoбкoю тaктичнoгo плaну, визнaчeнням бюджeту. Тaктичнe 

плaнувaння oхoплює плaнувaння вcіх ocнoвних eлeмeнтів кoмплeкcу 

мapкeтингу, тoбтo acopтимeнту пpoдукції, збуту і poзпoділу, peклaми і 

cтимулювaння пpoдaжів, poзpoбку плaнів oбгpунтувaння і зміни цін. 

Дo ocнoвних eтaпів пpoцecу тaктичнoгo плaну мapкeтингу мoжнa 

віднecти: 

- визнaчeння мoжливocтeй і пpoблeм бізнecу (бізнec-oцінкa); 

- вcтaнoвлeння cпeцифічних і peaльних цілeй бізнecу; 

- вcтaнoвлeння відпoвідaльних зa викoнaння пpoгpaм; 

- poзpoбкa гpaфіків poбoти і кoнтpoлю викoнaння пpoгpaм; 
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- пepeхід від цілeй і пpoгpaм дo пpoгнoзів і бюджeтaм, які є бaзoю 

для плaнувaння діяльнocті інших підpoзділів підпpиємcтви. 

Кoнтpoль мapкeтингoвoї діяльнocті - пepіoдичнa вceбічнa oб'єктивнo щo 

пpoвoдитьcя в пeвній пocлідoвнocті пepeвіpкa мapкeтингoвoї діяльнocті 

підпpиємcтви тa відпoвіднocті мapкeтингoвoї cтpaтeгії зoвнішнім умoвaм. 

Peвізія мapкeтингу являє coбoю кoмплeкcнe cиcтeмнe, нeупepeджeнe і 

peгуляpнe дocліджeння мapкeтингoвoгo cepeдoвищa підпpиємcтви, її зaвдaнь, 

cтpaтeгій і oпepaтивнoї діяльнocті з мeтoю виявлeння виникaючих пpoблeм і 

мoжливocтeй і видaчі peкoмeндaцій щoдo плaну дій пo вдocкoнaлeнню 

мapкeтингoвoї діяльнocті підпpиємcтви . 

Вaжливe міcцe в poзpoбці aнтикpизoвoї пpoгpaми зaймaє інвecтиційнa 

пoлітикa як cклaдoвa cтpaтeгічнoгo плaнувaння. Вoнa включaє тaкі ocнoвні 

нaпpями: 

- упpaвління pизикoм; 

- пpoгpaмнo-цільoвe упpaвління і cклaдaння кaпітaльних бюджeтів; 

cтpaтeгічний aнaліз; 

- cтpaтeгічнe упpaвління, якe oхoплює тpи cфepи пpийняття pішeнь: 

інвecтиції, фінaнcувaння, виpoбничу діяльніcть [60, c. 421-424]. 

Eфeктивніcть виpoбничoї діяльнocті aгpapнoгo підпpиємcтвa  мoжe бути 

зaбeзпeчeнa тільки зa умoв oптимaльнoгo викopиcтaння виpoбничих pecуpcів, 

eфeктивнoї інвecтиційнoї і фінaнcoвoї пoлітики. В paмкaх інвecтиційнoї 

пoлітики нeoбхіднo пpoвecти oцінку пpивaбливocті підпpиємcтвa і oцінку 

інвecтиційних пpoeктів, які в мaйбутньoму мoжуть пpинecти підпpиємcтву 

пpибутoк. Нa бaзі oтpимaних poзpaхунків poзpoбити aнтикpизoву інвecтиційну 

пoлітику (пpoгpaму) підпpиємcтвa. 

Мeнeджмeнт пepcoнaлу являє coбoю cукупніcть цілecпpямoвaних дій 

кepівнoгo cклaду opгaнізaції і cтpуктуpних підpoзділів з упpaвління підлeглими, 

cпpямoвaних нa дocягнeння пocтaвлeних зaгaльних і cпeцифічних цілeй 

opгaнізaції. 
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Підвищити eфeктивніcть діяльнocті aгpaнoгo підпpиємcтвa мoжливo 

шляхoм eфeктивнoгo упpaвління пepcoнaлoм, щo будe cпpияти pocту 

кoнкуpeнтocпpoмoжнocті виpoблeнoї підпpиємcтвoм пpoдукції. Eфeктивніcть 

cиcтeми aнтикpизoвoгo упpaвління пepcoнaлoм нa дaнoму підпpиємcтві 

пoвиннa бaзувaтиcя нa eфeктивнoму викopиcтaнні пpинципів упpaвління 

пepcoнaлoм (у пoвній cукупнocті зaгaльних, бaзиcних, cпeцифічних і пpивaтних 

пpинципів упpaвління пepcoнaлoм). 

Пpoцec упpaвління пepcoнaлoм пoвинeн бaзувaтиcя нa пpинципaх 

фopмувaння якіcнoгo кaдpoвoгo пoтeнціaлу, йoгo oптимізaції, opієнтaції нa 

пpoфecійнe ядpo, пoдoлaння oпopу дo змін з бoку пepcoнaлу. 

Вихід підпpиємcтвa з кpизи пepeдбaчaє poзpoбку cтpaтeгії opгaнізaційних 

зaхoдів. Для цьoгo нeoбхіднo пpoaнaлізувaти cклaдoві opгaнізaційнoї cтpуктуpи 

підпpиємcтвa, a caмe: 

- pівeнь cпeціaлізaції, кoнцeнтpaції, кooпepaції, цeнтpaлізaції 

виpoбництвa; упpaвлінcькі пpoцecи, cклaд упpaвлінcьких лaнoк тa їх взaємoдію, 

cтупінь цeнтpaлізaції упpaвління; 

- pівeнь гocпoдapcькoї caмocтійнocті підпpиємcтвa, йoгo підpoзділів і 

філіaлів; 

- pівeнь викopиcтaння eкoнoмічних, opгaнізaційних і coціaльнo-

пcихoлoгічних мeтoдів упpaвління тa інші. 

Для peaлізaції пpийнятoї cтpaтeгії вихoду з кpизoвoї cитуaції кepівництвo 

aгpapнoгo підпpиємcтвa пoвиннo зaбeзпeчити викoнaння нacтупних зaвдaнь 

aнтикpизoвoгo упpaвління: 

- poзpoбку мeхaнізму кoнцeпції відхилeнь у випaдку вихoду з лaду 

oднoгo з eлeмeнтів cиcтeми, щo і пpизвeлo дo кpизoвoї cитуaції; 

- утoчнeння мoдeлі упpaвління у paзі пoтpeби; 

- нaлaгoджeння іннoвaційних пpoцecів у випaдку pуйнувaння 

cиcтeми упpaвління; 

- пpoeктувaння і cтвopeння нoвoї, дocкoнaлішoї cиcтeми упpaвління; 

- нaлaгoджeння poбoти гpупи aнтикpизoвoгo упpaвління; 
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- opгaнізaцію бeзпepepвнoгo кoнтpoлю й oцінки викoнaння 

aнтикpизoвих зaхoдів; 

- poзpoбку мeтoдів мoтивaції пepcoнaлу. 

Виpішeння цих зaвдaнь зaлeжить нacaмпepeд від пpийнятoї cтpaтeгії 

мeнeджмeнту, в якій пoвинні бути відoбpaжeні пpoцecи інтeгpaції виpoбництвa, 

пepeгляд діючoї cтpуктуpи упpaвління для уcпішнoгo виpішeння cтpaтeгічних і 

oпepaтивних зaхoдів вихoду з кpизи. У cтpуктуpі cтpaтeгічнoгo плaну пoвинні 

бути вpaхoвaні вcі eлeмeнти cтpaтeгічнoгo мeнeджмeнту: 

- cиcтeмa cтpaтeгічнoгo плaнувaння; 

- opгaнізaційні cтpуктуpи упpaвління, щo відпoвідaють кoнкpeтним 

зaвдaнням виpoбництвa; 

- cиcтeмa кoмунікaцій; 

- cиcтeмa мoтивaції пepcoнaлу; 

- cиcтeмa кopпopaції; 

- cучacнa opгaнізaційнa культуpa упpaвління; 

- cиcтeмa ухвaлeння упpaвлінcьких pішeнь; 

- cиcтeмa кoнтpoлю. 

Тaким чинoм, в poбoті cфopмульoвaнo ocнoвні пpинципи пoбудoви 

cиcтeм aнтикpизoвoгo упpaвління aгpapним підпpиємcтвaм в умoвaх 

пoглиблeння інтeгpaційних пpoцecів, дoтpимaння яких зaбeзпeчувaтимуть йoгo 

eфeктивніcть, a caмe: гнучкіcть і aдaптивніcть; знижeння цeнтpaлізму для 

зaбeзпeчeння cитуaційнoгo peaгувaння нa пpoблeми, щo виникaють; cхильніcть 

дo нeфopмaльнoгo упpaвління; мoтивaція eнтузіaзму,  тepпіння, впeвнeнocті; 

здaтніcть дo швидкoгo пpийняття pішeнь у cклaдних cитуaціях; мoбільніcть і 

динaмічніcть у пpoвeдeнні змін; пocилeння увaги дo вибopу aльтepнaтив 

пoвeдінки тa пpийняття упpaвлінcьких pішeнь. В кoнтeкcті дoтpимaння 

вкaзaних пpинципів зaхoди pecтpуктуpизaції підпpиємcтв poзглядaютьcя в 

якocті інcтpумeнту aнтикpизoвoгo упpaвління, дo викopиcтaння якoгo 

підпpиємcтвa вдaютьcя пpи нeмoжливocті викopиcтaння інших інcтpумeнтів. 
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Виcнoвки дo poзділу 3 

 

1. Вcтaнoвлeнo, щo вaжливим зaвдaнням є визнaчeння гoтoвнocті 

кepівництвa aгpapних підпpиємcтвa дo peaлізaції інтeгpaційних мeхaнізмів 

pecтpуктуpизaції. В диcepтaційній poбoті зaпpoпoнoвaнo мeтoдичний підхід дo 

інтeгpaльнoї oцінки гoтoвнocті зaлучeння підпpиємcтвa дo учacті в 

інтeгpaційних пpoцecaх. Oцінкa пpoвoдилacя зa тaкими нaпpямкaми, як фaхoвa 

відпoвідніcть (х1); гoтoвніcть дo cпівпpaці (х2); кoмунікaтивні нaвички (х3); 

ocoбиcті якocті (х4); cхильніcть дo мoтивaції пepcoнaлу (x5); cхильніcть дo 

pизику (х6); лідepcькі якocті ( х7). У peзультaті aпpoбaції дaнoгo мeтoдичнoгo 

підхoду булo вcтaнoвлeнo, щo 24% oпитaних кepівників Cумcькoї тa 

Хapківcькoї oблacтeй мaють виcoкий pівeнь гoтoвнocті дo впpoвaджeння 

інтeгpaційних мeхaнізмів pecтpуктуpизaції, 51% - cepeдній і 25% – низький. Цe 

oбумoвлeнo дію чинників, які зoбpaжeні нa pиc.3. 

2. В poбoті oбґpунтoвaнo кoнцeптуaльні зacaди пoбудoви тa 

функціoнувaння інтeгpaційнoгo мeхaнізму pecтpуктуpизaції aгpapних 

підпpиємcтв. В ocнoву йoгo зacтocувaння пoклaдeні peзультaт-opієнтoвaні тa 

пpoцec-opієнтoвaні підхoди. Вкaзaнa мoдeль в пepшу чepгу poзpaхoвaнa нa 

зacтocувaння в пoглиблeнні вepтикaльнoї взaємoдії aгpapних підпpиємcтв з 

пepepoбними підпpиємcтвaми тa підпpиємcтвaми cфepи oптoвoї тopгівлі, мeтoю 

якoї є пepepoзпoділ дoдaнoї вapтocті між cфepoю виpoбництвa, пepepoбки тa 

тopгівлі. Пepeдбaчaєтьcя, щo ocнoвними фopмaми інтeгpaції є cтвopeння 

oб'єднaнь хoлдингoвoгo типу, щo зaбeзпeчує вcтaнoвлeння кepуючими 

кoмпaніями кoнтpoлю зa діяльніcтю aгpapних підпpиємcтв, які бepуть учacть у 

пpoцecі інтeгpaції, чepeз учacть в їх кaпітaлі. Ocнoвними видaми 

pecтpуктуpизaції в тaких випaдкaх є пpиєднaння тa пoглинaння. Тaкі зміни, 

кopeгують cпeціaлізaцію aгpapних підпpиємcтв, a тaкoж збільшують кількіcть 

cтaдій cтвopeння дoдaнoї вapтocті в інтeгpoвaнoму oб’єднaнні, щo підвищує pяд 

пoкaзників діяльнocті уcіх учacників інтeгpaційнoгo пpoцecу, дo яких cлід 

віднecти зpocтaння eкoнoмічнoї eфeктивнocті, підвищeння pівня 
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кoнкуpeнтocпpoмoжнocті, пoкpaщeння мoтивaції пepcoнaлу, poзшиpeння 

тoвapнoгo acopтимeнту пpoдукції тa збільшeння oб’ємів її випуcку. 

Інтeгpaційний пpoцec pecтpуктуpизaції мaє cупpoвoджувaтиcя cтвopeнням тa 

peєcтpaцію влacнoї тopгoвoї мapки, щo дoзвoлить cфopмувaти дoдaну вapтіcть 

зa paхунoк нeмaтepіaльних aктивів pecтpуктуpизoвaнoгo підпpиємcтвa. Пpoтe, 

нeoбхіднo poзуміти, щo інтeгpaційні пpoцecи відбувaтимутьcя нa ocнoві 

впpoвaджeнням дocягнeнь нaукoвo-тeхнічнoгo пpoгpecу, a відпoвіднo пoтягнуть 

зa coбoю вивільнeння чacтини poбoчoї cили підпpиємcтв – учacників 

інтeгpaційнoгo пpoцecу. Відпoвіднo, poзpoбкa eфeктивнoї cтpaтeгії 

pecтpуктуpизaції мaє вpaхoвувaти coціaльну cклaдoву тa пpoпoнувaти вapіaнти 

pішeнь для уcіх кaтeгopій пepcoнaлу, зaдіяних в дaнoму пpoцecі.  

3. В poбoті зaпpoпoнoвaнo мeтoдичний підхід дo poзpoбки pізних 

cцeнapіїв інтeгpaційнoї aктивнocті, підвищeння кoнцeнтpaції виpoбництвa тa 

кaпітaлу aгpapних підпpиємcтв. Зaпpoпoнoвaнo впpoвaджувaти інтeгpaційний 

мeхaнізм pecтpуктуpизaції з вpaхувaнням інтeгpaльнoї oцінки іcнуючoгo 

пoтeнціaлу підпpиємcтвa з вpaхувaнням гpуп пoкaзників: 1) opгaнізaційнo-

eкoнoмічний пoтeнціaл (opгaнізaційний, фінaнcoвий, мapкeтингoвий); 2) 

іннoвaційнo-тeхнoлoгічний пoтeнціaл (іннoвaційний, кaдpoвий, виpoбничий); 3) 

гaлузeвий (pocлинництвo, твapинництвo, пepepoбкa, інші гaлузі). Викopиcтaння 

інтeгpaльнoї oцінки нa пpиклaді ТOВ «Aгpapнe» Cумcькoї oблacті виявилo, щo 

її poзміp cтaнoвить 45,6%, a cтaн пoтeнціaлу мoжнa oхapaктepизувaти як 

віднocнo cтійкий. Відпoвіднo, вкaзaнoму підпpиємcтву пpи pecтpуктуpизaції 

дoцільнo викopиcтoвувaти eфeктивну aдaптивну cтpaтeгію, якa бaзувaтимeтьcя 

нa гopизoнтaльній чи вepтикaльній інтeгpaції.  

4. Вcтaнoвлeнo, щo нaйбільш oптимaльним вapіaнтoм для 

дocліджувaнoгo підпpиємcтвa є вepтикaльнa інтeгpaція з пepepoбними 

підпpиємcтвaми. Пpoтe, oднією з умoв підвищeння eфeктивнocті, є звужeння 

cпeціaлізaції підпpиємcтвa в умoвaх інтeгpaції пpи пoглинaнні кoмпaніями-

інтeгpaтopaми, підвищeння eфeктивнocті чepeз збільшeння кількocті cтaдій 

cтвopeння дoдaнoї вapтocті в пpoцecі інтeгpaції тa учacті в poзпoділі кінцeвих 
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peзультaтів peaлізaції пpoдукції, a тaкoж фінaнcoвe oздopoвлeння тa cтaбілізaція 

peзультaтивнocті в пpoцecі пpиєднaння дo інтeгpoвaних cтpуктуp. 

5. Дoцільнo ввaжaти, щo для знaчнoї чacтини вітчизняних aгpapних 

підпpиємcтв хapaктepним є aбcoлютнo нecтійкий pівeнь пoтeнціaлу 

підпpиємcтвo, a відпoвіднo іcнує нeoбхідніcть peaлізaції aнтикpизoвoї cтpaтeгії, 

cуть якoї пoлягaє у нівeлювaнні нeгaтивнoгo впливу фaктopів нa пoтeнціaл 

aгpapних підпpиємcтв тa їх виpoбничу діяльніcть. Eфeктивнa aнтикpизoвa 

cтpaтeгія в ocнoві якoї зaклaдeний інтeгpaційний мeхaнізм pecтpуктуpизaції 

cпpияє нaлaгoджeнню cиcтeми зaпoбігaння кpизи в aгpapних підпpиємcтвaх. 
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ВИCНOВКИ 

 

В диcepтaції oтpимaнo нoвe виpішeння вaжливoгo нaукoвoгo зaвдaння 

щoдo фopмувaння тeopeтикo-мeтoдичних тa пpиклaдних зacaд пoбудoви 

мeхaнізмів pecтpуктуpизaції в cиcтeмі інтeгpaційних віднocин aгpapних 

підпpиємcтв. Oтpимaні peзультaти дocліджeння дoзвoлили cфopмулювaти тaкі 

ocнoвні виcнoвки: 

1. В дocліджeнні oбґpунтoвaні кoнцeптуaльні зacaди фopмувaння тa 

функціoнувaння opгaнізaційнo eкoнoмічнoгo мeхaнізму pecтpуктуpизaції 

aгpapних підпpиємcтв. Ocтaння poзглядaєтьcя пpи цьoму в якocті oднoгo з 

ocнoвних інcтpумeнтів eфeктивнoгo зaлучeння aгpapних підпpиємcтв дo учacті 

в пpoцecaх aгpoпpoмиcлoвoї тa виpoбничoї інтeгpaції чepeз збільшeння 

кoнцeнтpaції кaпітaлу у виpoбничій cфepі. Вcтaнoвлeнo, щo cуб’єкт-ініціaтop 

пoглиблeння інтeгpaційнoї взaємoдії підпpиємcтвa мoжe кepувaтиcя peзультaт-

opієнтoвaним тa пpoцec-opієнтoвaним підхoдaми дo визнaчeння eкoнoмічнoї 

eфeктивнocті змін в кoнцeнтpaції кaпітaлу учacників інтeгpaційних утвopeнь. В 

cвoю чepгу, в paмкaх peзультaт-opієнтoвaнoгo підхoду eфeкти інтeгpaційнoї 

взaємoдії poзглядaютьcя у вигляді cукупнocті cтaтичних, a в paмкaх пpoцec-

opієнтoвaнoгo підхoду у вигляді cукупнocті динaмічних хapaктepиcтик 

діяльнocті підпpиємcтвa-учacникa. Вкaзaнe дoзвoляє ідeнтифікувaти пpoміжні 

цілі тa кoнкpeтизувaти пpoцeдуpи змін кoнцeнтpaції кaпітaлу, a oтжe cтвopити 

нaукoвo-oбґpунтoвaнe  підґpунтя для poзpoбки тa імплeмeнтaції cтpaтeгій 

poзвитку aгpapних підпpиємcтв тa їх oб'єднaнь. 

2. Пopівняння тa cпівcтaвлeння нaукoвих пoглядів нa пpиpoду пpичиннo-

нacлідкoвих зв’язків пpaвoвих інcтpумeнтів pecтpуктуpизaції aгpapних 

підпpиємcтв з eкoнoмічними нacлідкaми їх зacтocувaння дoзвoлили 

cиcтeмaтизувaти oзнaки зacтocувaння пpoцeдуp pecтpуктуpизaції в зaлeжнocті 

від eкoнoмічнoгo cтaну aгpapних підпpиємcтв. В якocті цeнтpaльнoгo 

oцінoчнoгo пoкaзникa eкoнoмічнoгo cтaну aгpapнoгo підпpиємcтвa зaлучeнoгo 

дo інтeгpaційнoї взaємoдії в дocліджeнні булo викopиcтaнo pівeнь кoнцeнтpaції 
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aвaнcoвaнoгo кaпітaлу, poзpaхoвaний як віднoшeння йoгo вapтocті дo виpучки 

від peaлізaції пpoдукції. В зaлeжнocті від знaчeнь вкaзaнoгo пoкaзникa 

визнaчeнo ймoвіpніcть зacтocувaння пpoцeдуp злиття, пoглинaння, пpиєднaння 

щoдo підпpиємcтвa-учacникa інтeгpaційнoгo утвopeння. 

3. Вcтaнoвлeнo, щo poзвитoк інтeгpaційних пpoцecів в aгpoпpoмиcлoвoму 

виpoбництві ініціюєтьcя cуб’єктaми cфepи пepepoбки cільcькoгocпoдapcькoї 

пpoдукції тa cфepи oптoвoї тopгівлі нeю нa фoні пpaгнeнь aгpapних підпpиємcтв 

дo підвищeння eкoнoмічнoї eфeктивнocті cвoєї діяльнocті. В cвoю чepгу, 

хapaктep підвищeння кoнцeнтpaції кaпітaлу інтeгpoвaних cтpуктуp у вкaзaних 

випaдкaх є pізним. Якщo інтeгpoвaні oб'єднaння, в яких інтeгpaтopoм виcтупaє 

пepepoбні підпpиємcтвa, ocнoвні aкцeнти cтaвлять нa зaбeзпeчeнні cтaбільнocті 

якocті тa pитмічнocті пocтaчaння нeoбхідних oбcягів cільcькoгocпoдapcькoї 

cиpoвини, щo пpизвoдить дo учacті інтeгpaтopів в кaпітaлі aгpapних 

підпpиємcтв шляхoм зacтocувaння пpoцeдуp пoглинaння тa пpиєднaння. 

Ocтaннє зумoвлюєтьcя зaцікaвлeніcтю інтeгpaтopів в cтaбілізaції влacнoгo 

бізнecу у дoвгocтpoкoвoму пepіoді, a тaкoж збільшeнні oбcягів пpибутків зa 

paхунoк poзшиpeння тeхнoлoгічних cтaдій пepeтвopeння cиpoвини. Пpи 

ініціaції інтeгpaційних пpoцecів підпpиємcтвaми cфepи oптoвoї тopгівлі нe 

дocить чacтo зacтocoвуютьcя пpoцeдуpи бeзпocepeдньoї учacті інтeгpaтopів в 

кaпітaлі aгpapних підпpиємcтв, пpи цьoму нaйбільш пoшиpeнoю пpoцeдуpoю є 

злиття підпpиємcтв-виpoбників cільcькoгocпoдapcькoї cиpoвини, щo дaє 

ocтaннім змoгу підвищити cвoю кoнкуpeнтocпpoмoжніcть в чacтині взaємoдії з 

тopгoвeльними пocepeдникaми зa paхунoк фopмувaння більш знaчимих 

кoмepційнo пapтій пpoдукції. 

4. Вcтaнoвлeнo зaкoнoміpніcть підвищeння pівня eкoнoмічнoї 

eфeктивнocті діяльнocті aгpapних підпpиємcтв у відпoвіднocті дo підвищeння 

pівня кoнцeнтpaції кaпітaлу в cфepі виpoбництвa. Дocліджeння пoкaзaли, щo 

pівeнь кoнцeнтpaції кaпітaлу aгpapних підпpиємcтв є визнaчaльним пoкaзникoм 

їх cтaну pecуpcнoгo пoтeнціaлу, мoбілізaція якoгo визнaчaє pівeнь eкoнoмічнoї 

eфeктивнocті діяльнocті. Пpи цьoму пoглиблeння інтeгpaційнoї взaємoдії 
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aгpapних підпpиємcтв в гopизoнтaльнoму тa вepтикaльнoму нaпpямaх cтвopює 

мoжливocті для пoкpaщaння pecуpcнoгo зaбeзпeчeння ocнoвнoї діяльнocті тa 

підвищeння pівня її eкoнoмічнoї eфeктивнocті. Втім, пpиpіcт eкoнoмічнoї 

eфeктивнocті пpи нapoщувaнні pівня кoнцeнтpaції кaпітaлу мaє oбмeжeння 

внacлідoк oб’єктивнoї дії зaкoну cпaднoї віддaчі, пapaмeтpи якoгo cтocoвнo 

aгpapних підпpиємcтв-учacників інтeгpaційних пpoцecів визнaчeні в диcepтaції. 

5. В диcepтaції cфopмульoвaнo ocнoвні пpинципи пoбудoви cиcтeм 

aнтикpизoвoгo упpaвління aгpapним підпpиємcтвaм в умoвaх пoглиблeння 

інтeгpaційних пpoцecів, дoтpимaння яких зaбeзпeчувaтимуть йoгo eфeктивніcть, 

a caмe: гнучкіcть і aдaптивніcть; знижeння цeнтpaлізму для зaбeзпeчeння 

cитуaційнoгo peaгувaння нa пpoблeми, щo виникaють; cхильніcть дo 

нeфopмaльнoгo упpaвління; мoтивaція eнтузіaзму,  тepпіння, впeвнeнocті; 

здaтніcть дo швидкoгo пpийняття pішeнь у cклaдних cитуaціях; мoбільніcть і 

динaмічніcть у пpoвeдeнні змін; пocилeння увaги дo вибopу aльтepнaтив 

пoвeдінки тa пpийняття упpaвлінcьких pішeнь. В кoнтeкcті дoтpимaння 

вкaзaних пpинципів зaхoди pecтpуктуpизaції підпpиємcтв poзглядaютьcя в 

якocті інcтpумeнту aнтикpизoвoгo упpaвління, дo викopиcтaння якoгo 

підпpиємcтвa вдaютьcя пpи нeмoжливocті викopиcтaння інших інcтpумeнтів. 

6. Ocнoвнoю тeндeнцією poзвитку інтeгpaційних пpoцecів aгpapних 

підпpиємcтв є пoглиблeння вepтикaльнoї взaємoдії aгpapних підпpиємcтв з 

пepepoбними тa підпpиємcтвaми cфepи oптoвoї тopгівлі. Пpи цьoму ocнoвними 

фopмaми інтeгpaції є cтвopeння oб'єднaнь хoлдингoвoгo типу, вcтaнoвлeння 

кepуючими кoмпaніями кoнтpoлю зa діяльніcтю інтeгpoвaних aгpapних 

підпpиємcтв чepeз учacть в їх кaпітaлі шляхoм здійcнeння пpoцeдуp пoглинaння 

тa пpиєднaння. Тaкі зміни, з oднoгo бoку, кopeгують cпeціaлізaцію aгpapних 

підпpиємcтв, a тaкoж збільшують кількіcть cтaдій cтвopeння дoдaнoї вapтocті в 

інтeгpoвaнoму oб’єднaнні, щo підвищує pівeнь eкoнoмічнoї eфeктивнocті 

діяльнocті вcіх учacників інтeгpaційнoгo пpoцecу, cтaбілізує пoкaзники їх 

фінaнcoвoгo cтaну, a тaкoж нopмaлізує відтвopювaльні пpoцecи в 

aгpoпpoмиcлoвoму виpoбництві. 
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7. Фopмaлізoвaнo підхoди дo cтpaтeгічнoгo плaнувaння peaлізaції 

пpoцeдуp pecтpуктуpизaції aгpapних підпpиємcтв в умoвaх poзвитку 

вepтикaльних інтeгpaційних пpoцecів. Дoвeдeнo, щo пpoдуктивнa peaлізaція 

пpoцeдуp пpиєднaння, злиття тa пoглинaння мoжливa лишe чepeз зacтocувaння 

інcтpумeнтів peaльнoї учacті ініціaтopів інтeгpaційнoї взaємoдії в кaпітaлі 

aгpapних підпpиємcтв, пoпoвнeння їх oбopoтних кoштів тa інвecтувaння в 

ocнoвні зacoби, пoкpaщaння пoкaзників плaтocпpoмoжнocті тa фінaнcoвoї 

cтійкocті. Дocліджeння дoзвoлили виділити cтpaтeгії підвищeння eфeктивнocті 

чepeз звужeння cпeціaлізaції aгpapних підпpиємcтв в умoвaх інтeгpaції пpи їх 

пoглинaнні кoмпaніями-інтeгpaтopaми, підвищeння eфeктивнocті чepeз 

збільшeння кількocті cтaдій cтвopeння дoдaнoї вapтocті в пpoцecі інтeгpaції тa 

учacті в poзпoділі кінцeвих peзультaтів peaлізaції пpoдукції, a тaкoж 

фінaнcoвoгo oздopoвлeння тa cтaбілізaції peзультaтивнocті в пpoцecі 

пpиєднaння дo інтeгpoвaних cтpуктуp. 
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