
54
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 5, 2014

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підвищення ефективності підприємств

харчової та переробної галузей може бути до-
сягнуто шляхом радикальних змін у підходах
до процесів реформування, удосконалення
економічного механізму регулювання ринко-
вих відношень. Кризові явища, що відбувають-
ся в економіці країни на сучасному етапі, знач-
но впливають на розвиток підприємств всіх
видів економічної діяльності, і, в тому числі,
на розвиток важливого сектору промисло-
вості — харчової промисловості, яка знахо-
диться під відчутним впливом як зовнішніх,
так і внутрішніх чинників. Але не зважаючи на
те, що харчова промисловість входить до скла-
ду галузей, які забезпечують економічну без-
пеку країни (насамперед продовольчу), во-
лодіє величезним потенціалом розвитку, вона
за рівнем ефективності відстає від економіч-
но розвинених країн за основними показника-
ми.
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Стаття містить теоретичне обгрунтування необхідності активізації інтеграційних процесів з метою формування
та ефективного використання економічного потенціалу підприємств. У статті викладено теоретичне та методологіч-
не підгрунтя щодо розвитку інтеграційних процесів, які суттєво впливають на рівень конкурентоспроможності
підприємств та їх об'єднань. На підставі узагальнення наробок вітчизняних та зарубіжних науковців виділено моделі
(форми) інтеграції та визначено їх економічну сутність. Дослідження переваг та недоліків інтеграційних процесів
дозволило визначити, що побудова комбінованої системи інтеграції сприяє збільшенню стабільності та зниженню
рівня ризику в діях об'єктів АПК. Це вимагає переходу від галузевої системи до корпоративної, спрямованої на фор-
мування внутрісистемних зв'язків, що можуть забезпечити довгострокові конкурентні переваги.

This article contains a theoretical rationale for intensification of integration processes in order to develop and effective
use of the economic potential of enterprises. This paper deals with theoretical and methodological foundation for the
development of integration processes that significantly affect the level of competitiveness of enterprises and their
associations. On the basis of all activities of domestic and foreign scholars selected model (shape) integration and
determined their economic substance . Research costs and benefits of the integration process to determine that the
construction of the combined system integration increases the stability and the reduction of risk in the actions of objects
APC. This requires a shift from the corporate sector system aimed at developing relationships that can provide long-
term competitive advantage.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні основи управління підприєм-
ством, що розкривають проблеми функціону-
вання, виживання та адаптації підприємств у
довгостроковій перспективі в мінливому зов-
нішньому середовищі, викладені в наукових
працях Р. Акоффа, И. Ансоффа, Дж. Гібсона,
М. Портера та інших авторів.

Ці питання тісно пов'язані із визначенням сут-
ності економічного потенціалу та оцінкою його
окремих складових та ефективності їх викорис-
тання. Вирішенню окремих задач цієї проблеми
присвячені роботи вітчизняних учених А.П. Голі-
кова, В.М. Гриньової, Б.М. Данилишина, М.І. До-
лішнього, М.О. Кизима, Т.С. Клебанової, І.І. Лу-
кінова, В.В. Максимова, В.І. Пили, С.І. Пирож-
кова, В.П. Руденка, В.І. Торкатюка, М.Г. Чума-
ченка, Л.С. Шевченко, Б. Шелегеди, а також за-
кордонних — В.Д. Андріанова, Г.В. Гутмана,
М. Портера, А. Маршалла, О.І. Татаркіна та ін.
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Ефективність використання економічного
потенціалу суттєво залежить від його струк-
турної побудови. Тому для її підвищення до-
цільно включити інтеграційний та кластерний
потенціали, дослідження яких відображено в
наукових роботах О. Уильямсона, К. Ерроу,
А.А. Богданова, Дж. Гелберта, А.Г. Мовнеся-
на, А.Г. Куликової, Г.П. Бєлякова, Н.К. Мєльча-
кова, В.Е. Савченко, Р. Коуза, Б.З. Мильнера,
Г.Б. Клейнера, Д.С. Львова, Е. Пенроуза, Р. Ріх-
тера та інших. У цих роботах автори сформу-
лювали основні підходи до визначення приро-
ди інтеграційних процесів та сутності інтегра-
ційних структур, дослідили специфічні особли-
вості та логіку розвитку інтеграційних про-
цесів.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Економічна оцінка потенціалу та його ок-

ремих складових у взаємозв'язку та взаємоза-
лежності, не дозволяє повно та об'єктивно оці-
нити ефективність функціонування як окремих
підприємств, так і різноманітних інтеграційних
об'єднань, галузей та національного господар-
ства в цілому. Це і обумовило теоретичну та
практичну необхідність даного дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вирішення проблем щодо підвищення ефек-
тивності харчової промисловості передбачає
максимальне використання наявного та прихо-
ваного економічного потенціалу, основною
складовою якого є виробничий потенціал.
Ефективне використання виробничого потен-
ціалу базується на технічному переоснащенні,
зростанні продуктивності праці і, відповідно,
підвищенні конкурентоспроможності підприє-
мства. Важливу роль при цьому грають інтег-
раційні процеси, що забезпечують найбільш
повну реалізацію наявного конкурентного по-
тенціалу.

Сучасний економічний розвиток вимагає
структурних змін у побудові економічного по-
тенціалу. До постійних складових економічно-
го потенціалу (виробничого, інноваційно-інве-
стиційного, маркетингового, інформаційного
тощо) доцільно додати кластерний та інтегра-
ційний потенціали [1, 2]. Доцільність виділен-
ня в складі економічного потенціалу інтегра-
ційної та/або кластерної компоненти грун-
тується на вивченні економічної сутності, по-
рівняльній характеристиці ознак, переваг та
недоліків притаманних даним категоріям, при
дослідженні цілей процесів, що вони спричиня-
ють. При чому функції інтеграційного/кластер-

ного потенціалу підприємства можна розгля-
дати як здатність підприємства до об'єднання,
і з точки зору потреби об'єднання в підпри-
ємстві.

Вивчення проблем формування та функ-
ціонування інтегрованих систем в умовах
ринкової економіки присвячені наукові робо-
ти Д. Депамфіліса, А.А. Пилипенка, Г. Газина,
Л.И. Абалкіна, Н.С. Храмцова, Ю.В. Ігнатиши-
на та багатьох інших.

Дослідження їх наробок дозволило визна-
чити теоретичне та методологічне підгрунтя
щодо розвитку інтеграційних процесів, які сут-
тєво впливають на рівень конкурентоспромож-
ності підприємств та їх об'єднань. Але при цьо-
му виникає ряд проблем, що не знайшли повно-
го теоретичного та методологічного обгрунту-
вання. До цих проблем можна віднести галузеві
особливості, що впливають на формування еко-
номічного, виробничого потенціалів підпри-
ємств (в т.ч. харчової промисловості), потен-
ціалу інтегрованих структур, їх роль в імпор-
тозаміщенні та створенні повноцінного ринку
вітчизняних виробників тощо.

В основі інтеграції лежать об'єктивні потре-
би розвитку продуктивних сил. Метою інтегра-
ційних процесів є поєднання ресурсів (фінан-
сових, виробничих, сировинних, інтелектуаль-
них тощо) комерційних організацій для підви-
щення ефективності підприємницької діяль-
ності, конкурентоспроможності учасників
об'єднання [2, 5].

Інтеграційні процеси розглядаються на різ-
номанітних рівнях, а саме на локальному рівні
(визначаються фази виробничого процесу в
рамках однієї мікроекономічної одиниці), мік-
рорівні (визначаються фази виробничого про-
цесу в рамках сукупності господарюючих оди-
ниць), регіональному (обласному) рівні (комп-
лекс взаємодіючих господарюючих суб'єктів в
певному регіоні всередині держави), національ-
ному рівні (взаємодіючі сектори декількох ре-
гіональних комплексів в межах держави), ме-
зорегіональному рівні (взаємодіючі сектори
регіональних комплексів в межах декількох
прикордонних держав), макрорівні (взаємодія
національних комплексів в певному регіоні пла-
нети), мегарівні (інтеграція в масштабах гло-
бального економічного простору) [3].

Економічна сутність інтеграційних процесів
передбачає вивчення мотиваційних передумов,
що сприяють виникненню та функціонуванню
інтеграційних об'єднань. Існує декілька підхо-
дів до визначення мотивації інтеграційних про-
цесів. Одним із найбільш поширених є підхід з
позицій "трансакційних витрат" (втрат на укла-
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дення та виконання контрактів), який дозволяє
визначити взаємозалежність між зовнішніми та
внутрішніми трансакційними витратами.

Розрізняються мотиваційні підходи щодо
створення вертикальної та горизонтальної
інтеграції. Важливим мотивом інтеграції для
вертикальних інтегрованих структур є спро-
можність підвищення надійності забезпечення
сировиною, зниження вартості власної сирови-
ни в порівнянні із ринковою, отримання синер-
гетичного ефекту прибутку отриманого інтег-
рованим об'єднанням. Ефектом горизонталь-
ної інтеграції є розширення асортименту про-
дукції, що випускається, переорієнтація ринків
збуту, освоєння нових видів виробництв з ме-
тою підвищення ефективності виробництва (ди-
версифікації виробництва), зниження фінансо-
вих ризиків за рахунок об'єднання різнорідних
виробництв та економії на масштабі.

Тому побудова комбінованої системи інтег-
рації (тобто системи багатопрофільної, що по-
єднує вертикальний та горизонтальний рівні)
сприяє збільшенню стабільності та зниженню
рівня ризику в діях об'єктів АПК. Це вимагає
переходу від галузевої системи до корпоратив-
ної, спрямованої на формування внутрісистем-
них зв'язків, що можуть забезпечити довго-
строкові конкурентні переваги.

Таким чином, при визначенні передумов
створення, задач, характеристик та особливо-
стей інтеграційного потенціалу підприємства,
доцільно теоретично обгрунтувати умови роз-
ширення асортименту продукції, що вироб-
ляється, при реалізації продуктових ланцюгів
— від виробників до споживачів при викорис-
танні сучасних організаційних форм їх взає-
модії.

Сучасний стан інтеграційних процесів в АПК
характеризується зростанням корпоративних
формувань та закріпленням їх позицій в еко-
номіці через ряд характерних властивостей.
Об'єднання, по-перше, відображають форму-
вання адекватних процесів концентрації та цен-
тралізації виробництва. Ще одним позитивним
фактором розвитку інтеграційного потенціалу
є активне функціонування потенційних "точок
зростання" в нових інтегрованих структурах
через синтез стимулюючих імпульсів зверху (з
боку держави) та ініціативних процесів знизу
(капітал, менеджмент, зацікавленість трудово-
го колективу) в напрямку пошуку прийнятних
та ефективних форм співробітництва фінансо-
вого та виробничого капіталу [4].

Перешкодами використання інтеграційно-
го потенціалу є в першу чергу організація їх без
достатнього обліку об'єктивних умов, низький

рівень кадрового потенціалу, низький рівень
інвестиційної активності як підприємства, так
і держави, недостатнє методологічне обгрун-
тування щодо оптимальності розмірів великих
формувань в АПК, раціонального складу та
співвідношення учасників цих формувань.

При визначенні ролі інтеграційних процесів
в підвищенні ефективності реалізації економі-
чного потенціалу та максимізації їх впливу на
виробничий потенціал необхідно виділити, в
першу чергу, їх позитивні характеристики. Ос-
новними такими характеристиками є економія
витрат за рахунок об'єднання зусиль підпри-
ємств різної виробничої спрямованості (сіль-
ськогосподарських, переробних та агросерві-
сних), зниження ризиків та отримання відпові-
дної економії за рахунок розширення сфери
передбачуваних цін, обсягів виробництва та
поставок для всіх учасників інтеграції, отри-
манні додаткового ефекту, який недосяжний
для кожного із підприємств окремо, за раху-
нок концентрації капіталовкладень, посилення
фінансової стійкості підприємств (і як резуль-
тат збільшення довіри покупців, постачаль-
ників, потенціальних кредиторів та інвесторів
до сільськогосподарських підприємств) за ра-
хунок використання системи взаємних розра-
хунків, забезпечення підвищення якості про-
дукції, зміна асортиментно-структурної по-
літики, зниження собівартості за рахунок при-
скореного впровадження у виробничий процес
сучасних спеціалізованих технологій [3, 4].

Але поряд із позитивними сторонами інтег-
раційних процесів є ряд важливих проблем, се-
ред яких у першу чергу слід назвати відсутність
розмежування функцій управління між різни-
ми ієрархічними рівнями виконавчої влади та
господарських органів центру, регіонів, галу-
зей, головних та дочірніх підприємств. Ця про-
блема призводить до втрати єдності інтересів
учасників інтеграції, регіональних та міжре-
гіональних інтересів, до втрати керованості
тощо. Переваги та недоліки інтеграційних про-
цесів, що доцільно враховувати при формуванні
оптимальної та ефективної структури еконо-
мічного потенціалу, наведено на рисунку 1.

При вивченні інтеграційних процесів врахо-
вуються їх основні ознаки, серед яких необхідно
виділити взаємопроникнення та переплетення
національних виробничих процесів, структурні
зміни в економічній політиці учасників інтеграц-
ійного процесу, необхідність та цілеспрямоване
їх регулювання (інтеграційних процесів).

Узагальнення існуючих досліджень дозво-
лило виділити моделі (форми) інтеграції, що по-
казані на рисунку 2.
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Розглядаючи сутність представлених моде-
лей, можна зазначити, що модель агропромис-
лової інтеграції у вигляді контрактної системи
передбачає вивчення взаємовідносин сільгосп-
виробників із переробними, збутовими та інши-
ми підприємствами АПК. Об'єднання, створені
без утворення юридичної особи, мають бути
очолені фірмою-інтегратором, яка повинна
здійснювати зв'язки з іншими учасниками об'єд-
нання на контрактній основі або шляхом участі
у формуванні їх власності. Ведучою стороною
та інвестором при цьому виступає несільсько-
господарське підприємство.

Корпорації, кооперативи це агропромислові
формування, що створюються шляхом об'єд-
нання капіталів та праці юридичних та фізичних

осіб. Форма інтеграційних об'єднань у вигляді
комбінатів являє собою великі підприємства, в
яких представлено весь технологічний цикл (від
виробництва сільгосппродукції до її переробки
та реалізації кінцевому споживачу).

Також серед форм агропромислової інтеграції
необхідно виділити холдинги — агропромислові
формування, які складаються із декількох юридич-
них осіб, одна із яких є власником усього або час-
тки уставного капіталу інших та керує діяльністю
всіх інших юридичних осіб формування.

Фінансово-промислові групи як одна із
форм інтегрованих об'єднань, являють собою
інтеграцію виробничих процесів, починаючи від
наявності та забезпеченістю сировиною і за-
кінчуючи вивченням фінансового капіталу.

Рис. 1. Переваги та недоліки інтеграційних процесів

Рис. 2. Моделі агропромислової інтеграції
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Дослідження стану інтеграційних процесів та
наробок вітчизняних та зарубіжних науковців
дозволяють стверджувати, що основою економ-
іки підприємств АПК є та залишаться перспек-
тивними в майбутньому великі товаровиробники
та різного роду формування (акціонерне товари-
ства, унітарні підприємства, корпорації, холдин-
гові компанії тощо). Економічний розвиток таких
компаній дає можливість використовувати всі
переваги крупного виробництва індустріального
типу, встановлювати більш тісні виробничі зв'яз-
ки із промисловими підприємствами [1, 5].

Створення таких компаній сприяє підвищен-
ню ефективності виробничо-збутової діяльності
підприємств АПК, і тому доцільно удосконалю-
вати організаційну структури, поширювати сфе-
ри діяльності, освоювати нові ринки.

Формування інтеграційних структур при ре-
гулюванні інтеграційних процесів враховує ви-
хідний рівень економічного та соціального роз-
витку господарюючих суб'єктів. Основними па-
раметрами при цьому є створення структур, що
сприяють швидкому адаптуванню та підвищен-
ню ефективності виробництва та збуту, розви-
ток та/або створення функціональних служб та
маркетингових, інформаційних, підприємниць-
ких підрозділів, що дозволять ефективно буду-
вати свої відносини з іншими суб'єктами ринку,
використання механізмів державного та регіо-
нального управління в сфері ціноутворення, то-
вароруху, захисту інтересів сільськогосподарсь-
ких товаровиробників.

ВИСНОВКИ
Таким чином, формування системи агрохол-

дингів і механізмів регулювання інтеграційних
процесів всередині них та з іншими суб'єктами
продовольчих ринків дозволить в повному об-
сязі використовувати інтеграційний потенціал
підприємства як структурної одиниці господа-
рюючої системи, взаємодію між складовими
економічного потенціалу з метою отримання си-
нергетичного ефекту отриманого прибутку та
відкриває принципово нові можливості для всіх
суб'єктів продовольчої сфери. Ефективне фун-
кціонування економічного потенціалу в цілому
та кожної його складової окремо залежить від
ефективного функціонування ринкового меха-
нізму регулювання інтеграційними процесами,
що в свою чергу залежить від встановлення меж
економічної взаємодії між суб'єктами ринку та
визначення можливих його норм.

Посилення взаємодії технологічно взаємо-
пов'язаних підприємств та мобілізація вироб-
ничих та фінансових ресурсів на найбільш ви-
гідних напрямах дозволить підвищити стійкість

функціонування підприємств у ринкових умо-
вах, покращити фінансово-економічні показ-
ники кожного з них та інтеграційного об'єднан-
ня в цілому. Визначення форм та методів співу-
часті підприємств різної виробничої спрямова-
ності в діяльності інтеграційних об'єднань на
взаємовигідній для них основі дозволить забез-
печити стійке функціонування продовольчих
ринків країни на підставі прискорення інтегра-
ційних процесів, удосконалення організаційно-
економічного механізму їх регулювання.
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