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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АПК  
 

На основі досліджень існуючих підходів до визначення категорії «управління розвитком підприємства», 

аналізу проблем розвитку інтеграційних формувань як нової інституційної форми підприємництва в 

АПК, а також вивчення наукових праць з питань оцінювання та структуризації потенціалу автором 

запропоноване визначення категорії «управління розвитком інтеграційними процесами». Розроблено 

алгоритм управління інтеграційними процесами в АПК, який дозволяє планувати розвиток 

інтеграційних процесів на основі оцінки внутрішнього і зовнішнього потенціалів інтеграції, з 

урахуванням наявних фінансових ресурсів. Запропонована процедура дозволяє порівняти передбачувані 

результати інтеграції при різних варіантах складу інтегрованого формування. 
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Постановка проблеми. 
©Сучасні геополіти-

чні умови та ринкова трансформація викликали 

динамічні перетворення функціонального змісту 

і структурної організації соціально-економічних 

систем регіонів України. Не потребує доказів, що 

ефективність роботи підприємств АПК є 

основою прискорення темпів розвитку 

національної економіки. Особливої актуальності 

набувають інтеграційні процеси, здатні 

забезпечити оновлення технічної, технологічної 

та організаційної бази вітчизняних підприємств і 

отримання нової конкуренто-спроможної 

продукції.  Об'єктивною основою розвитку 

інтегрованих структур в АПК країни є складна 

система виробничо-фінансових відносин між 

усіма  його учасниками. Тому актуальними є не 

тільки питання формування, доцільності та 

ефективності створення нових інтегрованих 

об’єднань, але й ефективності функціонування та 

розвитку вже існуючих.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Розвиток агрохолдингів, як нової інституційної 

форми підприємництва в Україні, аналізується в 

працях  В. Амбросова, В. Андрійчука, 

О. Бородиної,  В. С. Дем’яненка, Т. Дударя,  

М. Маліка, В. Месель–Веселяка, О. Мороз, 

Т. Мостенської, Ю. Нестерчука,  Н. Скопенко, 

Г. Черевка,  О.Шпичака та ін. [1-12].  

Методологічну основу розробки ресурсно-

потенційного підходу до управління розвитком 

інтеграційних процесів склали роботи 

вітчизняних та зарубіжних науковці, присвячені 

питанням щодо управління розвитком підпри-

ємств  (М. Афанасьєв, І. Дроздов, Є. Коротков, 

М. Мескон,  М.Альберт, Ф. Хедоурі,  

О. Раєвнєва, В. Самуляк та Р. Фещур, О. Тридід, 

                                                 
© Гамма Тетяна Миколаївна, к.е.н., доц., доцент 

кафедри економіки підприємства, Одеський 

національний економічний університет, м. Одеса, 

тел.:+380504921774, e-mail:tetyanagamma@gmail.com 

О. Шубравська  [13-20]),  та наукові праці з 

питань оцінювання потенціалу підприємства 

(О.Ареф’єва, О. Кузьмін , Є.Лапін, Н. Педченко, 

Р. Фещур, Ю. Карпенко, Н. Ващенко, 

О.І. Шаманська  та інші [21-28]. 

Дослідження джерел, які розкривають 

різноманітні аспекти ефективного управління 

розвитком інтеграційних процесів в АПК, дають 

підстави стверджувати, що проблема 

забезпечення ефективності  функціонування 

інтегрованих структур  у сучасних умовах 

вимагає подальшого опрацювання, а цілісна 

концепція ефективного управління інтеграцій-

ними процесами в умовах нестабільного 

розвитку економіки недостатньо розроблена. 

Формулювання цілей статті. Мета 

представленого дослідження полягає в 

обґрунтуванні можливостей найбільш повного 

використання переваг інтеграції на підставі 

ресурсно-потенційного підходу до управління 

розвитком інтеграційними процесами в АПК. 

Опис основного матеріалу дослідження. На 

сьогоднішній день не існує концепції управління 

розвитком інтеграційних процесів, прийнятної 

для використання в АПК, хоча вона затребувана 

органами державного управління, власниками і 

менеджментом агропромислових організацій. 

Об'єктивна потреба в її розробці передбачає 

уточнення поняття управління розвитком 

інтеграційних процесів. З цією метою нами було 

досліджено економічну категорію «управління 

розвитком підприємства» (табл. 1) 

Проведене дослідження сутності управління 

розвитком підприємства дає можливість зробити 

висновок, що не існує єдиного універсального 

визначення даного поняття. 
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Таблиця 1 

Підходи до трактування терміну «управління розвитком підприємства»* 
Підхід Сутність  Джерело 

Прогресивний 

Довгостроковий процес з планування, 

організації, мотивування та контролю 

удосконалення можливостей організації у 

вирішенні проблем та здібностей до 

відновлення 

Мескон М. Х., Альберт М., 

Хедоурі Ф. [13], 

Дроздов І.Н. [20], 

Систематичний вплив на якісні 

характеристики,  за якого формуються нові 

властивості системи, з метою забезпечення її 

життєдіяльності, злагодженої роботи та 

дослідження кінцевого результату 

Афанасьєв М. В., Рогожин В. Д., 

Рудика В. І.[15, с. 27] 

Адаптивний 

Постійний вплив на процес переходу  з одного 

стану в інший відповідно до визначених цілей  

з подоланням різних за глибиною та 

охопленням криз з метою кращої адаптації до 

викликів зовнішнього середовища  

Коротков Е. М. [16, с. 101] 

Пономаренко В. С., Тридід О.М., 

Кизим М.О. [17, с. 62] 

Процес підтримки підприємства у плановому 

напрямку розвитку, або штучної зміни 

еволюційного вектору розвитку підприємства з 

метою адаптації до умов, що стохастично 

змінюються 

Фещур Р.В.,  Самуляк В.Ю. 

[19], 

 

Трансформаційний 

Процес застосування інструментів та методів 

для усунення диспропорцій, які виникають у 

відхиленні від запланованої поведінки 

підприємства у просторі та часі, та для 

створення протиріч, як джерел подальшого 

поступового розвитку підприємства 

Раєвнєва О. В. [14, с. 108] 

Щубравська О. В. [18, с. 37] 

* Систематизовано автором на основі [13-20] 

 

Систематизація підходів до визначення 

досліджуваної категорії дозволила запропону-

вати власне бачення управління розвитком 

підприємства  як безперервної активної 

діяльності з координації його системи, 

пов’язаної із адаптацією підприємства до 

викликів динамічного зовнішнього оточення 

різної економічної природи, спрямованості й 

інтенсивності, що призводить до нових якісних 

перетворень, з метою підвищення ефективності  

його функціонування. 

Виходячи з наданого визначення категорії 

«управління розвитком підприємства» та 

проведених раніше теоретичних досліджень 

автора, пропонуємо авторське визначення 

категорії «управління розвитком інтеграційними 

процесами». Це сфера практичної діяльності, 

пов’язана із вирішенням проблем організаційної 

структури інтегрованого об’єднання та 

регулюванням його діяльності,  спрямована на 

отримання конкурентних переваг за рахунок 

якісного, взаємопов’язаного стану бізнесу, що 

забезпечує отримання синергетичного ефекту в 

результаті спільного використання ресурсів, 

ринкової інфраструктури або сфер діяльності. 

Управління розвитком інтеграційних процесів 

здійснюється з метою переходу виробничо-

господарських систем у взаємозалежний, 

взаємопов’язаний  стан або посилення зв'язків, 

що забезпечують отримання синергічного 

ефекту. Досягнення цієї мети забезпечується в 

результаті створення нових інтегрованих 

формувань, орієнтованих на отримання ефекту 

від скоординованої спільної діяльності, або 

збереження існуючих інтегрованих структур і 

підвищення їх ефективності на основі: 

пролонгування діючих складових синергетич-

ного ефекту та їх посилення шляхом 

реорганізації сформованих інтеграційних 

зв’язків; включення до об'єднання нових 

учасників; звуження поля інтеграційної взаємодії 

за рахунок виключення господарських зв'язків, 

що вже вичерпали ресурс ефективності. 

Процес управління розвитком процесу 

інтеграції в АПК, як сукупність регулюючих 

впливів щодо досягнення зазначених цілей, 

здійснюється в просторі трьох ієрархічних 

рівнів: державному, регіональному, корпоратив-

ному (рис.1). В попередніх дослідженнях 

автором запропоновано алгоритм управління 

розвитком інтеграційних процесів на локальному 

(місцевому рівні) [29]. Основні його елементи: 

виявлення об'єктивних потреб та оцінку 

потенціалу розвитку агропромислової інтеграції; 

визначення можливих сценаріїв і розробку 

стратегії розвитку інтеграційних процесів; вибір 
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конкретних механізмів інтеграції та створення 

інтегрованих формувань; моніторинг їх 

розвитку, що передбачає оцінку соціально-

економічних результатів і ефективності 

інтеграції; адаптаційне планування, що є 

основою для вироблення корегуючих заходів в 

рамках прийнятої стратегії. 

 

 
Рис. 1.  Рівні управління інтеграційними процесами в  АПК* 

* Розроблено автором 
 

Викладений підхід до обґрунтування 

доцільності створення інтегрованих структур 

дозволяє на підготовчому етапі отримати 

інформацію щодо сумісності підприємств для 

участі в єдиному технологічному процесі; 

оцінити ступінь зацікавленості потенційного 

учасника в інтеграції і істотно знизити 

ймовірність того, що до складу компанії будуть 

включені організації, чиї інтереси згодом можуть 

конфліктувати з інтересами всієї компанії. 

Такий алгоритм дозволяє оцінити ступінь 

взаємозв'язків між можливими учасниками інте-

грованого формування і виявити організації, для 

яких об'єднання в єдину структуру є природним 

продовженням сталих взаємовідносин. 

Для ефективного управління інтеграційними 

процесами на мікрорівні нами запропоновано 

алгоритм, що базується на ресурсно-

потенційному підході, а саме: 1 етап – 

структуризація складових внутрішнього  та 

Державне управління розвитком інтеграційних процесів 

Суб’єкти  управління: органи державного регулювання 

Мета управлінських дій: обмеження монополізму; створення 
сприятливого господарського клімату 

Інструментарій регулювання: 
фінансово-кредитні важелі; механізм оподаткування; антимонопольна 

політика; митне законодавство; регулювання транспортних, 
енергетичних та інших тарифів; державне замовлення; державні 

цільові програми 

Управління розвитком інтеграційних процесів на місцевому 
рівні 

Суб'єкти управління: 

місцеві органи державного регулювання 

 
Мета управлінських дій: 

реалізація антикризових заходів; оптимізація складу  

господарюючих суб'єктів; створення регіональних 

агропродовольчих кластерів 

Інструментарій регулювання: 

інформаційне забезпечення; безпосередня участь в створенні 

інтегрованих структур; інші організаційно-економічні засоби і 

методи 

 

Управління розвитком інтеграційних процесів на рівні 
організації (корпорації) 

Інтегровані формування і автономні організації, які  виступають 

одночасно в якості об'єктів і суб'єктів регулювання 

Цілі регулювання: підвищення ефективності, економічної 

стійкості і конкурентоспроможності; інтеграція з метою захисту 

бізнесу; інтеграція з метою отримання доступу до інформації та 

лобіювання інтересів 

 
Інструментарій регулювання: 

організаційно-економічні засоби і методи 

 

Регулююча дія 
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зовнішнього потенціалів інтеграції;    2 етап -  

визначення функціональної залежності 

синергетичних ефектів від відповідних 

структурних елементів внутрішнього і 

зовнішнього потенціалів; 3 етап -  вимір 

синергічного ефекту можливої альтернативи 

реалізації інтеграційних відносин. На основі 

проведеної оцінки визначаються конкретні 

напрямки впливу з метою забезпечення 

отримання синергічного ефекту. 

На стадії функціонування вже сформованої 

інтегрованої структури повинен проводитися 

моніторинг її діяльності з метою визначення 

необхідності виключення господарських зв'язків, 

які вже вичерпали ресурс ефективності, або 

організації додаткових інтеграційних зв'язків між 

існуючими партнерами чи включення до 

взаємодії нових контрагентів. За результатами 

моніторингу здійснюється оцінка ефективності 

та соціально-економічних наслідків розвитку 

інтеграції за основними індикаторами. Дані 

моніторингу є основою для коригування 

стратегій, здійснення адаптаційного планування 

з урахуванням змін внутрішнього і зовнішнього 

середовища. Використання механізму адаптації 

дозволить приймати обґрунтовані рішення в 

області планування і прогнозування 

інтеграційних процесів, є основою для 

вироблення коригувальних заходів. 

Зовнішній потенціал визначається характери-

стиками аграрного ринку і діями суб'єктів, що 

функціонують на даному ринку, включаючи 

державу. Внутрішній потенціал є похідною 

величиною потенціалів систем більш низького 

рівня і реалізується як ефект синергії. 

Внутрішній і зовнішній потенціали є основними 

об'єктами управлінського впливу. При цьому 

ступінь реалізації зовнішнього потенціалу 

інтеграції безпосередньо залежить від ступеня 

досягнення внутрішніх переваг. 

Конкретні прояви переваг інтеграції співвід-

носяться з певними елементами внутрішнього і 

зовнішнього потенціалів інтеграції та реалізу-

ються у відповідних просторах і на певних ієрар-

хічних рівнях. Виходячи з цього положення, 

нами проведена структуризація переваг інтегра-

ції та їх ідентифікація з елементами зовнішнього 

і внутрішнього потенціалів розвитку інтеграцій-

них процесів в аграрній сфері економіки. 

В якості укрупнених структурних елементів 

внутрішнього потенціалу інтеграції виділяються: 

1. Виробничий потенціал, який вимірюється 

вартістю додатково отриманої порівняно з 

дезінтегрованим виробництвом, продукції. 

2. Організаційно-кадровий потенціал 

інтеграції може бути виміряний економією 

фонду заробітної плати  інтегрованої організації 

порівняно з ситуацією до інтеграції. 

3. Потенціал економії оборотних коштів. 

Розмір економії характеризує величину даного 

елемента потенціалу інтеграції. 

4. Інвестиційний потенціал вимірюється 

показниками окупності інвестицій. 

5. Фінансовий потенціал вимірюється 

ефективністю використання позикових коштів. 

Елементами зовнішнього потенціалу 

отримання переваг інтеграції є: 

1. Ступінь специфічності активів. Кількісна 

оцінка величини цього елемента потенціалу 

здійснюється за розрахунковою величиною 

додаткового доходу, отриманого від інтеграції з 

організацією, яка володіє специфічними 

активами порівняно із середнім по галузі. 

2. Потенціал державної підтримки та 

регулювання. Вимірюється величиною держав-

ної участі, підтримки та преференцій, доступних 

інтегрованому формуванню порівняно з 

дезінтегрованим. 

3. Потенціал заміщення трансакційного 

сектора в АПК характеризує економія 

трансакційних витрат в результаті об'єднання. 

4. Потенціал збільшення ринкової влади. 

Величина додаткового прибутку кількісно 

вимірює потенціал збільшення ринкової влади 

при інтеграції порівняно з дезінтегрованим 

виробництвом. 

Для оцінки переваг інтеграції пропонована 

методика передбачає складання матриці 

потенціалів. Вона розробляється з метою аналізу 

максимально можливої кількості отримання 

переваг інтеграції та визначення напрямків 

управлінського впливу для посилення того чи 

іншого потенціалу. Елементи кожного з 

внутрішніх і зовнішніх потенціалів послідовно 

включаються до розгляду (табл. 2). 

При цьому зазначені орієнтири практично 

всебічно охоплюють діяльність компанії, 

комплексно пов'язуючи цільові параметри її 

функціонування. Інше застосування декомпози-

ції потенціалів зводиться до того, що їхні 

складові елементи дозволяють доказово 

сформувати перелік ключових показників, які 

формують переваги інтеграції та можуть бути 

введені в якості незалежних змінних до 

узагальнюючої моделі даної залежності. 
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Таблиця 2 

Матрична модель оцінки ресурсного потенціалу інтегрованих формувань* 

 

Потенціал (Рn) 

Організації в складі інтегрованого 

формування 
Загалом по 

інтегрованому 

формуванню 

 

Обмеження за ресурсами 
Х1 Х2 … Хm 

Виробничий 

(P1) 
P1Х1 P1Х2 … P1Хm 

  

Економії 

обігових коштів 

(P2) 

P2Х1 P2Х2 … P2Хm 
  

Інвестиційний 

(Pn) 
PnХ1 PnХ2 … PnХm 

  

*Удосконалено на основі [30] 

 

Встановлення такої залежності є метою 

другого етапу проведеного аналізу. 

Підсумкова сутність розробленої методики 

оцінки внутрішнього потенціалу розвитку 

інтеграційних процесів наведена в табл.3. 

 

Таблиця 3 

Оцінка внутрішнього потенціалу розвитку інтеграційних процесів* 
Потенціал розвитку 

інтеграційних 

процесів 

Переваги інтеграції Алгоритм розрахунку 

Збільшення 

ринкової влади 

Зростання поточних 

доходів , 

де  – приріст обсягу і-тої товарної продукції; – одиниці і-

тої товарної продукції 

Економії обігових 

коштів 

Відносна економія 

поточних витрат 

, 

де   та  – суми поточних витрат до та після 

інтеграційних процесів;   та  -  вартість 

продукції до та після реалізації спільних проектів 

Інвестиційний 

Збільшення доходів 

за рахунок реалізації 

спільних проектів 
, 

де  – чистий дисконтований дохід;  – грошові потоки за 

роками; ІС – сума інвестиційних витрат 

Фінансовий 
Залучення 

додаткових коштів 

, 

де    - збільшення величини рентабельності активів за рахунок 

залучення кредитів;  – рентабельність власного капіталу; ВК 

та ПК  - величина власного та позикового капіталу; і – позиковий 

процент 

* Розроблено автором 

 

Оцінка внутрішнього потенціалу розвитку 

інтеграційних процесів передбачає деталізацію 

кожного його структурного елементу і виділення 

часткових потенціалів інтеграції. В подальшому 

часткові потенціали інтеграції групуються за 

напрямками прояву синергетичних ефектів. 

Доцільність цього кроку диктується тим, що 

сформовані частковими внутрішніми 

потенціалами інтеграції синергетичні ефекти 

мають найрізноманітніші прояви, систематизація 

яких дозволяє об'єднати їх в три однорідні групи: 

ефекти, що забезпечують переважне збільшення 

поточних доходів; ефекти, які сприяють 

зниженню поточних витрат, та ефекти, що 

забезпечують залучення додаткових фінансових 

коштів. 

Величина і можливість реалізації зовнішніх 

потенціалів інтеграції не піддається безпосеред-
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ньому кількісному вимірюванню, формалізовані 

моделі такої оцінки відсутні. У зв'язку з цим 

завдання полягає в створенні методів якісної 

оцінки, для вирішення якої ми пропонуємо 

використовувати бальну оцінку кожного 

структурного елементу зовнішнього потенціалу 

розвитку інтеграційних процесів і визначення 

інтегрального показника. Розрахунок його 

пропонується здійснювати за формулою: 

, 

де:  Р – інтегральний показник оцінки 

зовнішнього потенціалу розвитку інтеграційних 

процесів; d – елемент зовнішнього потенціалу 

розвитку інтеграційних процесів; j – кількість 

приватних потенціалів, що використовуються 

для аналізу; k – кількість показників приватного 

потенціалу (належить до інтервалу [1,4]);  – 

кількість балів по k потенціалу d елемента 

зовнішнього потенціалу розвитку інтеграційних 

процесів, належить до інтервалу [1, 25]; BPdk – 

ваги,  що присвоюються експертами кожному  

k – тому показникові d елемента зовнішнього 

потенціалу розвитку інтеграційних процесів, які 

характеризують його значущість для оцінки 

сукупного потенціалу.  

Загальний показник елемента потенціалу 

розраховується як зважена сума часткових 

потенціалів. Показники підсумовуються, кожен 

зі своїм ваговим коефіцієнтом. Підсумковий 

потенціал інтеграції розраховується за 

величиною зваженої суми часткових показників, 

при цьому показники дестимулятори попередньо 

множать на (-1) (табл. 4). 

 

Таблиця 4 

Оцінка зовнішнього потенціалу розвитку інтеграційних процесів* 
Елементи потенціалів 

розвитку 

інтеграційних 

процесів 

Показники часткового потенціалу 
Бальна 

оцінка 

Вага показника 

часткового 

потенціалу* 

Потенціал 

специфічності 

активів 

 - відхилення доходу від продажів 1ц продукції від 

середньогалузевої величини;  - економія витрат на 

навчання кадрів при наявності кваліфікованої робочої 

сили; - економія постійних і змінних витрат за 

рахунок наявної виробничої інфраструктури 

1-25 0,15 

Потенціал державної 

підтримки та 

регулювання 

 - рівень субсидій в розрахунку на 1 га с.-г. угідь; 

 - відшкодування різниці в процентних ставках по 

кредитах;  - субсидії по капітальних вкладеннях; 

- податкові пільги 

1-25 0,30 

Потенціал заміщення 

трансакційного 

сектору 

 - коефіцієнт виконання договірних зобов'язань; 

- витрати переговорів;  - витрати на пошук 

інформації;  - витрати по специфікації і захисту 

прав власності;  - витрати вимірювання кількості та 

якості товарів і послуг, які вступають в обмін 

1-25 0,25 

Ринковий потенціал 

частка ринку i-того виду продукції від 

загального обсягу продажів i - того ринку; - частка 

ринку, яку займають десять найбільших конкурентів 

галузі;  - індекс Хіршмана-Херфендаля;   - 

співвідношення цін на продукцію на світових і 

внутрішніх ринках 

1-25 0,30 

* Встановлено на основі експертних оцінок керівників та спеціалістів АПК 
 

Проведене нами емпіричне дослідження 

дозволило класифікувати рівень зовнішнього 

потенціалу розвитку інтеграційних процесів 

(табл. 5). 
 

Таблиця 5 

Класифікація зовнішнього потенціалу розвитку інтеграційних процесів * 

 
1 категорія, високий  

потенціал, балів 

2 категорія, середній  

потенціал, балів 

3 категорія,  низький 

потенціал, балів 

Зовнішній потенціал 

розвитку ІП 
[11-25] [2-10] [0-1] 

* Величина інтервалів визначена на основі експертних оцінок керівників та спеціалістів АПК 
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Перша категорія характеризує високий 

потенціал і наявність найбільш сприятливих 

умов зовнішнього середовища для розвитку 

інтеграційних процесів, друга категорія 

відповідає менш сприятливим зовнішнім умовам, 

і третя характеризує обмежені умови для їх 

розвитку. Запропонована методика дає 

приблизну, але формалізовану оцінку 

зовнішнього потенціалу інтеграції.  

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Розроблена методологія дозволяє 

планувати розвиток інтеграційних процесів на 

основі оцінки внутрішнього і зовнішнього 

потенціалів інтеграції з урахуванням наявних 

фінансових ресурсів. Запропонована процедура 

дозволяє порівняти передбачувані результати 

інтеграції при різних варіантах складу 

інтегрованого формування. Крім того, вона 

дозволяє визначити потребу у фінансуванні 

розвитку відповідного внутрішнього потенціалу 

підприємства, виходячи з бажаного рівня 

отримання ефекту. На цій основі можливе 

планування зміни виробничого, організаційно-

кадрового, інвестиційного, фінансового та інших 

потенціалів інтеграції та управління величиною 

бажаного синергетичного ефекту. 

Подальші дослідження пов’язані із 

дослідженням можливостей інтегрування до 

запропонованого алгоритму управління 

інтеграційними процесами методів, що  

дозволяють прогнозувати і моделювати 

поведінку складних структур в умовах 

невизначеності, зокрема, методів і інструментів 

квантової фізики до вивчення взаємодії в 

економічному світі, що може привести до 

більшої правдоподібності прогнозування подій. 

Однак в економічній теорії немає адекватних 

даній гіпотезі способів вимірювання результатів 

діяльності підприємств. Тому подальші 

дослідження будуть присвячені розробці 

способів та інструментарію оцінки ефективності 

інтеграційних процесів в рамках квантової теорії 

вимірювання результатів. 
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