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НАПРЯМИ І МЕХАНІЗМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ  

ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИМИ СТРУКТУРАМИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ 
 
В. С. Ніценко, к.е.н, доцент, Одеський державний аграрний університет 
 
Розкрито основні характерні ознаки вертикально-інтегрованих корпоративних структур як фо-

рми організації трансакцій. Сформовано комплекс ключових проблем організації взаємодії учасників 
вертикально-інтегрованих агропромислових структур, умовно згрупованих у три укрупнених блоки: 
блок організаційно-управлінських проблем, блок майнових проблем, блок обмінно-розподільних про-
блем. Наведено авторське бачення моделі стратегічного управління корпорацією. За результатами 
досліджень встановлено, що горизонтально-вертикальна інтеграція на основі кластерних структур 
стане одним з головних напрямків розміщення виробничих сил агропродовольчої сфери. 

Ключові слова: агропродовольча сфера, корпорація, холдинг, вертикально-інтегровані корпо-
ративні структури, кластери 

Постановка проблеми. В агропродовольчій 
сфері України відзначається інтенсивний процес 
створення й розвитку вертикально-інтегрованих 
корпоративних структур, що представляють со-
бою досить ефективну форму міжгосподарського 
співробітництва, здатну забезпечити її учасникам 
фінансово-економічну стабільність, виробничо-
технічну, організаційно-управлінську й економічну 
єдність. Сприяючи подоланню нееквівалентності 
міжгалузевого товарообміну, деградації ресурс-
ного потенціалу сільськогосподарських і переро-
бних підприємств, вертикально-інтегровані кор-
поративні структури виступають у якості потужно-
го антикризового фактора для агропродовольчої 
сфери. Вертикально-інтегровані структури, що 
поєднують комплекс технологічно взаємозалеж-
них підприємств агропродовольчої сфери, багато 
в чому забезпечують стабільність виробничо-
господарських зв'язків, консолідацію виробничо-
технологічних, фінансових ресурсів, значне ско-
рочення вартості трансакцій. 

Метою статті є визначення і обґрунтування 
напрямків і механізмів удосконалення управління 
вертикально-інтегрованими структурами агроп-
родовольчої сфери. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Процесам управління корпоративними структу-
рами присвячено чималу увагу з боку наукової 
когорти, зокрема вертикально-інтегрованими. 
Серед вчених-економістів потрібно виділити пра-
ці А. Демченка, А. Камаляна, А. Курносова, З. 
Тенюха, А. Улезько та багато інших. В їх дослі-
дженнях розкриваються такі важливі аспекти фу-
нкціонування корпорацій, як оптимізація параме-
трів підприємницьких структур, холдинги як перс-
пективні форми управління стратегічними підпри-
ємствами тощо, але недостатньо приділено уваги 
напрямам і механізмам удосконалення управлін-
ня вертикально-інтегрованими структурами агро-
продовольчої сфери. 

Виклад основного матеріалу. Основною 
метою створення вертикально-інтегрованих кор-
поративних структур по виробництву, переробці 
та реалізації сільськогосподарської продукції є 
організація великого сучасного агропромислового 
формування з повним циклом – від вкладення 

інвестицій до розподілу отриманого прибутку, 
забезпечення умов для стабільного й ефективно-
го розвитку галузі. Під вертикально інтегрованою 
корпоративною структурою ми розуміємо об'єд-
нання сільськогосподарських, переробних, обслу-
говуючих, торговельних, транспортних, агросер-
вісних підприємств, виробничих комплексів (ре-
сурсів), що функціонує на постійній основі і здійс-
нює спільну діяльність в рамках певної інституці-
ональної форми на базі централізації основної 
частини управлінських функцій (планово-
економічної, аналітичної, маркетингової, функції 
стратегічного планування), а також консолідації 
капіталів. Вертикально-інтегровані корпоративні 
структури, що утворюють повний технологічний 
цикл «виробництво – переробка – реалізація», є 
найбільш ефективними і пристосованими до су-
часних умов ринкової економіки.  

Нами виділені основні характерні ознаки ве-
ртикально-інтегрованих корпоративних структур 
як форми організації трансакцій:  

- наявність внутрікорпоративного ринку, що 
базується на регульованих витратах, трансфер-
них цінах, розподільних пропорціях, системі внут-
рікорпоративного кредитування;  

- централізація ключових управлінських фун-
кцій (планово-економічна, аналітична, маркетин-
гова, функція стратегічного планування);  

- наявність єдиної кредитної, інвестиційної 
політики;  

- завершеність технологічних переділів у різ-
них господарських комплексах;  

- технологічний, економічний взаємозв'язок 
учасників агропромислового формування;  

- необхідність поєднання принципів еквіва-
лентності інтраекономічної взаємодії учасників і 
стратегічної пріоритетності їх розвитку для всього 
вертикально-інтегрованого формування;  

- консолідація капіталу й інтегрована взає-
модія учасників об'єднання як основа ведення 
спільної діяльності;  

- поєднання оперативно-господарської само-
стійності суб'єктів інтеграції з одночасною еконо-
мічною залежністю (майнового, договірного хара-
ктеру).  

При цьому поняття агропромислової корпо-
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ративної структури не зводиться тільки до акціо-
нерної форми, що базується на злитті капіталів, а 
відображає досить широкий спектр організаційно-
економічних відносин учасників міжгосподарської 
інтеграції. Корпоративна структура являє собою 
господарську систему, створювану самостійними 
суб'єктами економіки з метою ведення спільної 
діяльності й керівництва нею на основі об'єднан-
ня капіталів і регламентації фінансово-
господарської діяльності її учасників.  

Використання корпоративних форм органі-
зації трансакцій сприяє поглибленню виробничої 
інтеграції і спеціалізації, оптимізації товарно-
фінансових потоків, прискоренню оборотності 
коштів і подоланню внутрішніх криз збуту (по тех-
нологічному ланцюжку), що досягається за раху-
нок використання трансферних цін, векселів, 
товарних кредитів та інших інструментів, нарощу-
ванню прибутку за рахунок збільшення обсягів 
випуску при стримуванні росту цін на кінцеву 
продукцію об'єднання, оптимізації інвестиційної 
програми шляхом послідовної концентрації ресу-
рсів на пріоритетних проектах.  

У результаті дослідження системи інтраеко-
номічної взаємодії учасників вертикально-
інтегрованих агропромислових структур виділе-
ний комплекс ключових проблем їх організації, 
умовно згрупованих у три укрупнених блоки: блок 
організаційно-управлінських проблем, блок май-
нових проблем, блок обмінно-розподільних про-
блем.  

Блок обмінно-розподільних проблем внутрі-
корпоративної взаємодії містить у собі наступні 
складові:  

- формування правил внутрікорпоративних 
взаєморозрахунків; розробка системи трансфер-
ного ціноутворення, пропорцій розподілу виторгу 
від реалізації кінцевої продукції вертикально інте-
грованої корпоративної структури;  

- розробка внутрікорпоративного фінансово-
кредитного та інвестиційного механізмів (правил 
формування й використання коштів централізо-
ваних фондів інтегрованої структури);  

- розробка претензійного механізму, системи 
економічних санкцій і підвищувальних коефіцієн-
тів, що стимулюють якість продукції; впрова-
дження противитратного механізму (режиму еко-
номії витрат) і т.п.  

Блок майнових проблем внутрікорпоративної 
взаємодії містить у собі наступні складові:  

- розробка механізмів формування активів 
керуючої компанії (концентрації й використання 
капіталу вертикально-інтегрованої корпоративної 
структури);  

- оптимізація складу майна вертикально-
інтегрованої корпоративної структури;  

- розробка механізмів формування майново-
го взаємозв'язку, взаємозалежності учасників 
вертикально-інтегрованої корпоративної структу-
ри;  

- розподіл прав на проміжну продукцію (про-
дукцію внутрікорпоративного обороту) вертика-
льно-інтегрованої корпоративної структури і т.п.  

Блок організаційно-управлінських проблем 
внутрікорпоративної взаємодії містить у собі на-
ступні складові:  

- формування оптимальної виробничої, орга-
нізаційно-управлінської структури вертикально-
інтегрованого агропромислового об'єднання;  

- обґрунтування вибору моделі інтегрованої 
структури; організаційно-правової форми керую-
чої (основної) компанії, форм реструктуризації 
інтегрувальних підприємств (бізнес-одиниць);  

- розробка виробничої програми вертикаль-
но-інтегрованої корпоративної структури, що пе-
редбачає оптимальний рівень використання ви-
робничих потужностей підприємств – партнерів 
по інтеграції;  

- розробка системи фінансово-економічного 
планування (бюджетування); постановка системи 
бухгалтерського обліку й звітності інтегрованої 
корпоративної структури;  

- розподіл управлінських функцій, повнова-
жень між учасниками інтегрованої корпоративної 
структури, а також між ними і центральною ком-
панією (у т.ч. виділення центрів витрат, прибутку 
та інвестицій);  

- розробка, коректування системи внутрікор-
поративних договірних зобов'язань.  

Аналіз розповсюджених форм трансакцій 
учасників агропромислової інтеграції свідчить про 
те, що однією з найбільш завершених форм аг-
ропромислово-торговельної інтеграції є фінансо-
во-промислова група, учасники якої утворюють 
повний технологічний цикл («від поля до прилав-
ка»), сформована на основі часткового об'єднан-
ня капіталу в рамках керуючої компанії.  

Як основні аргументи на користь необхіднос-
ті створення подібної структури варто виділити:  

- необхідність консолідації аграрно-
промислового капіталу і великих фінансових ре-
сурсів для розвитку матеріально-технічної бази 
аграрного виробництва, підприємств харчової 
промисловості, впровадження прогресивних тех-
нологій розширеного відтворення;  

- відсутність фінансово стійких переробних 
підприємств агросектора, здатних виступити в 
ролі провідного інтегратора – великого інвестора;  

- відсутність у великих торговельних органі-
зацій інтересу до диверсифікованості комерційної 
діяльності за рахунок придбання майнового конт-
ролю над підприємствами агросектора;  

- зацікавленість у збереженні диспропорцій у 
товарообмінних відносинах;  

- недостатність фінансових ресурсів для по-
будови холдингових відносин;  

- залежність фінансово стійких сільгосппідп-
риємств від провідного інтегратора – торговель-
ної організації;  

- складність організаційної процедури рест-
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руктуризації сільгосптоваровиробників при злитті, 
а також побудові холдингових відносин залежно-
сті, основна частина з яких (сільгосптоваровиро-
бників) має статус сільськогосподарських вироб-
ничих, споживчих кооперативів.  

Управління діяльністю корпорацій є актуаль-
ною проблемою для нинішнього етапу розвитку 
української економіки, оскільки відбувається ак-
тивний процес формування складноструктурова-
них господарюючих суб’єктів, у тому числі галу-
зевого, міжгалузевого та міжрегіонального рівнів. 

Сучасне становище у вітчизняній харчовій 
промисловості, що характеризується збережен-
ням глибоких кризових явищ, припускає викорис-
тання різноманітних економічних механізмів і 
заходів для ефективного подолання кризи. Од-
ним із шляхів відновлення продовольчого потен-
ціалу України є використання можливостей інтег-

рації підприємств у корпорації, об’єднаних техно-
логічними зв’язками і продовольчим ринком [2]. 

Тим часом приватизація харчових перероб-
них підприємств сприяла подальшому відокрем-
ленню вітчизняних учасників продовольчого рин-
ку. Зважаючи на масштабні скорочення виробни-
цтва, перед країною вперше за повоєнні десяти-
ліття постала проблема збереження економічної 
продовольчої безпеки [1]. 

Зміна стратегій і цілей компаній агропромис-
лового комплексу вимагає приведення відповідно 
до умов ринкової економіки організаційної струк-
тури, функцій економічних і виробничих служб, 
кадрового складу і системи управління. 

Системне уявлення про управління корпора-
цією дає модель стратегічного управління з ура-
хуванням виділення бізнес-процесів і основних 
потоків (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель стратегічного управління корпорацією 

 

В даний час в Україні не існує єдиного підхо-
ду до визначення поняття «корпоративне управ-
ління». 

Корпоративне управління являє собою про-
цес, в ході якого встановлюються і регулюються 
взаємовідносини між акціонерами, радою дирек-
торів і менеджерами компанії на основі законода-
вчих і нормативних положень, практики господа-
рювання, спрямованих на ефективне функціону-
вання та контроль за її діяльністю з боку зацікав-
лених осіб, а також дотримання інтересів учасни-
ків і держави. 

У більшості великих за масштабами корпора-
цій управління здійснюється за сформованими на 
аналізований період задачами, що випливають 

залежно від основних цілей. По необхідності може 
здійснюватися і перебудова структури корпорації.  

У технології корпоративного управління за-
стосовуються дві основні структури управління: 

• високоцентралізована вертикальна функці-
ональна структура; 

• децентралізована (дивізіональна) структура 
з високою координацією горизонтальних зв’язків 
між підрозділами одного рівня. 

Зважаючи на швидкі зміни у функціонуванні 
ринку в останні десятиліття великі західні корпо-
рації переходять до децентралізованої структури 
управління і підвищенню координації між її гори-
зонтальними ланками. 

При використанні централізованої і децент-
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ралізованої структур управління корпораціями 
харчової промисловості слід мати на увазі: 

- в корпорації харчової галузі часто 
об’єднуються підприємства, розташовані в різних 
регіонах, що ускладнює централізоване управ-
ління; 

- централізація управління в такому випадку 
позначається на процесі і швидкості прийняття 
рішень. В умовах ринку це призводить до еконо-
мічних втрат, які посилюються у зв’язку з біологі-
чним фактором (використання у виробничому 
процесі рослин і тварин); 

- в корпорацію об’єднуються юридично са-
мостійні підприємства з усталеними структурами 
управління. На перших етапах становлення кор-
порації кардинальні зміни в структурах управлін-
ня можуть дати негативний ефект, сформувати 
несприятливий морально-психологічний клімат у 
трудовому колективі. Є кілька варіантів форму-
вання нової оргструктури підприємства. Найбільш 
ефективною є така побудова організаційної стру-
ктури корпорацій, яка дозволяє поєднувати, на-
скільки це можливо, переваги великої компанії 
(великі виробничі та фінансові ресурси, сильну 
науково-технічну базу і т.д.) з гнучкістю і позитив-
ними якостями дрібного наукоємного бізнесу (ви-
сока інновативність, невеликий апарат управлін-
ня, створення творчого морально-психологічного 
клімату, відсутність умов для бюрократизації, 
формальні організаційні зв’язки і т.д.). 

Враховуючи перераховані вище особливості, 
ми пропонуємо наступну структуру управління 
харчовою корпорацією (на прикладі м’ясо-
переробної корпорації) (рис. 2). 

Дана структура є по своїй суті децентралізо-
ваною. Аналіз функціонування корпорацій у хар-

човій галузі промисловості виявив ряд істотних 
проблем. Найважливішою з них є проблема ком-
плексного аналізу і планування діяльності – від 
виробництва сировини до реалізації готової про-
дукції. Запропонована структура управління до-
зволяє вирішити цю проблему, тому що кожний 
напрям діяльності корпорації жорстко вибудувано 
в ієрархічну вертикаль. При такій структурі 
управління у діяльності корпорації можливо виді-
лити потоки: виробничий, фінансовий, кадровий і 
т.д. Ґрунтуючись на даному висновку, автор про-
понує прийняти за основу управління корпораці-
єю управління потоками. 

Одним із ключових аспектів організації функ-
ціонування вертикально інтегрованої корпорати-
вної структури є наукове обґрунтування системи 
розподільних відносин між її учасниками, що ви-
значають рівень паритету міжгосподарського 
співробітництва. Організація розподільних відно-
син, що включають у себе відносини між учасни-
ками інтегрованої структури із приводу передачі 
проміжної продукції на внутрікорпоративному 
ринку. Відносини із приводу розрахунків за неї в 
рамках інтегрованого об'єднання передбачає 
комбінацію двохетапної моделі розподілу доходів 
із системою внутрікорпоративного товарного кре-
дитування керуючою компанією сільськогоспо-
дарських учасників інтеграції. На першому етапі 
взаєморозрахунків (у момент передачі проміжної 
продукції по технологічному ланцюзі) передбача-
ється оплата нормативних витрат, пов'язаних з її 
виробництвом, а на другому етапі (після реаліза-
ції готової продукції на ринок) – дорозподіл вито-
ргу від реалізації готової продукції між учасника-
ми об'єднання відповідно до розроблених розпо-
дільних пропорцій.  

 

 
Рис. 2. Організаційна структура управління м’ясопереробної корпорації 

 

Після реалізації кінцевої продукції агропро-
мислового формування отриманий виторг зара-
ховується на розрахунковий рахунок керуючої 
компанії для організації централізованих плате-

жів і наступного дорозподілу між партнерами по 
інтеграції. Частина виторгу, що залишилася в 
розпорядженні керуючої компанії після здійснен-
ня ряду централізованих платежів (у т.ч. відраху-
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вань у централізовані фонди інтегрованого фор-
мування, розрахунків по кредитах) розподіляєть-
ся між учасниками відповідно до індивідуального 
внеску кожного з них у спільну виробничо-
господарську діяльність.  

Як розподільні критерії пропонується вико-

ристати наступні показники: величину амортиза-
ційних відрахувань і фонд оплати праці персона-
лу, які характеризують рівень використання клю-
чових ресурсів (основних виробничих фондів і 
трудових ресурсів).  

 
 

 
Рис. 3. Взаємодія міжпотокових зв’язків 

  

Цінова модель взаєморозрахунків передба-
чає, що економічні відносини між учасниками 
об'єднання будуються на основі договорів купівлі-
продажу й застосовується механізм трансферно-
го ціноутворення. При цьому розрахунки прово-
дяться по витратах технологічного процесу, по-
чинаючи від сільськогосподарського товаровиро-
бника і закінчуючи торговельною організацією. 
Формування розрахункової ціни сприяє відшкоду-
ванню кожному підрозділу його нормативних ви-
трат і одержанню ним відповідної частини прибу-
тку. Двохетапна модель організації взаєморозра-
хунків суб'єктів інтегрованого формування (двох-
канальна система розподілу прибутку) нівелює 
недоліки як нормативно-розподільної, так і ціно-
вої моделі внутрікорпоративних розрахунків.  

Для визначення економічних і фінансових 
переваг створення і функціонування інтегрованої 
структури необхідно визначити, яка із сторін – 
керуюча компанія або учасники об'єднання – 
створює синергетичний ефект. Ефективність 
процесу інтеграції значною мірою залежить від 
вибору типу організації руху матеріально-
грошових потоків у циклі виробництва, переробки 
і реалізації.  

Незважаючи на виявлені переваги ФПГ і аг-
рохолдингів, горизонтально-вертикальна інтегра-
ція на основі кластерних структур найближчим 

часом стане одним з головних напрямків розмі-
щення виробничих сил агропродовольчої сфери.  

В умовах інтенсивної кластерної інтеграції 
конкурентоспроможні підприємства являють со-
бою скоріше окремі кластери, у якій існуюча ме-
режа комунікацій обслуговує інтереси нечислен-
них великих підприємств. Очевидно, що в міру 
формування виробничого кластера в регіонах він 
починає притягати на дану територію інших учас-
ників ринку, кращі консалтингові, освітні й інші 
послуги, кращі людські ресурси, у тому числі у 
сфері інновацій. Такий кластер сприяє поліпшен-
ню іміджу регіону, а імідж регіону, зі свого боку, 
сприяє просуванню учасників кластера. Таким 
чином, кластерна інтеграція оптимально поєднує 
інтереси території з інтересами підприємств. 

Територіальна прив'язка кластера аж ніяк не 
означає замикання галузі на тій території, у ме-
жах якої розміщуються кластероутворюючі підп-
риємства. Кластеризація мобілізує національні 
ресурси для підвищення конкурентоспроможності 
агропродовольчої сфери у міжнародному масш-
табі. 

На наш погляд, переваги кластерного підхо-
ду в розрізі інноваційного стратегічного розвитку 
регіону полягають у наступному: 

- по-перше, регіональні агропромислові кла-
стери мають у своїй основі сформовану стійку 
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систему поширення нових технологій, продукції – 
так звану технологічну мережу, що спирається на 
спільну наукову базу. Кластери забезпечують 
привілейований доступ підприємств до спеціалі-
зованих факторів виробництва (устаткування, 
технологій, кваліфікованому персоналу, розвину-
тій інфраструктурі), але за умови, що в регіоні є 
конкурентоспроможні на внутрішньому й зовніш-
ньому ринках постачальники й конкурентоспро-
можні споріднені галузі. Така доступність знижує 
вартість угод, звільняє від імпорту, стримує під-
вищення цін постачальниками й невиконання 
зобов'язань, знижує витрати адаптації підпри-
ємств до змін на ринках. Часто кластер може 
забезпечити більш ефективний доступ до необ-
хідних ресурсів, ніж вертикальна інтеграція; 

- по-друге, підприємства кластеру мають до-
даткові конкурентні переваги за рахунок можли-
вості здійснювати внутрішню спеціалізацію, міні-
мізувати витрати на впровадження інновацій; 

- по-третє, важливою особливістю кластерів 
є наявність у їх структурі гнучких підприємниць-
ких структур – малих підприємств, які дозволяють 
формувати інноваційні точки росту економіки 
регіону. 

Витрати, пов'язані з тим або іншим видом ді-
яльності по створенню вартості, можуть залежати 
й від рівня кластерної інтеграції. Кожен вид дія-
льності по створенню вартості вимагає викорис-
тання закуповуваних факторів виробництва, 
змушує підприємства обирати підрозділи або 
ділянки роботи для інтеграції. Інтеграція в бага-
тьох відносинах може сприяти зниженню витрат. 
Через інтеграцію можна уникнути зайвих витрат у 
таких сферах, як матеріально-технічне забезпе-
чення і транспортування: тут інтеграція дозволяє 
не вдаватись до послуг ринку. Росте рівень інтег-
рації або падає, чи впливає він безпосередньо на 
витрати – все це залежить від конкретного виду 
діяльності по створенню вартості й характеру 
необхідних факторів виробництва. 

Беручи до уваги існування взаємозв'язку між 
галузями, можна припустити, що регіональна 
інноваційна політика буде більш ефективною, 
якщо дотримуватиметься принципу нарощування 
кластера, що має високий ринковий потенціал за 
рахунок зосередження конкурентоспроможних 
підприємств, залежних один від одного, що до-
зволяють зайняти регіону лідируючі позиції в 
економіці країни. Необхідність створення класте-
рів в агропродовольчій сфері обґрунтовується 
поки слабкою конкурентоспроможністю вітчизня-
ної продукції, низькою економічною ефективністю 
виробництва й нерозвиненістю інфраструктури. 
Незважаючи на позитивні зрушення в розвитку 
агропродовольчої сфери, невирішених проблем 
достатньо, особливо, якщо враховувати вступ 
України у СОТ. Це висуває жорсткі вимоги до 
конкурентоспроможності, вимагає застосування 
ефективних систем управління ланцюжками пос-

тавок для досягнення єдиних цілей, що включа-
ють забезпечення якості, необхідність виконання 
дедалі більш жорстких вимог при вирішенні про-
блем конкурентної ціни. При цьому особливо 
відзначається важливість інновацій у процесах 
виробництва продуктів, послуг і пакувальних тех-
нологій. 

Основними факторами, що обґрунтовують 
необхідність використання кластерної системи, є: 

- роздробленість і малі розміри форм госпо-
дарювання; 

- низька якість сировини і готової продукції, 
що не відповідає світовим стандартам; 

- низький рівень використовуваних агротех-
нологій і техніки; 

- нерозвиненість інфраструктури; 
- низький рівень кваліфікації кадрів і т.д. 
Незважаючи на перераховані вище негативні 

позиції, розвиток галузей агропродовольчої сфе-
ри характеризується наявністю значних конкуре-
нтних переваг. Основні з них: 

- можливості розширення сировинної бази; 
- наявність виробничих потужностей переро-

бних підприємств; 
- природно-кліматичні умови для вирощу-

вання сільськогосподарської продукції; 
- можливість випуску готової продукції в різ-

номанітному асортименті, забезпечення насе-
лення високоякісною продукцією вітчизняного 
виробництва й вивезення її за межі країни; 

- наявність попиту на продукцію АПК (у сві-
жому і переробленому вигляді) на внутрішньому 
й зовнішньому ринку. 

Необхідно відзначити, що формування клас-
терної системи перебуває на початковій стадії 
становлення. Використання конкурентних можли-
востей і переваг у різних галузях агропродоволь-
чої сфери сприятиме усуненню перешкод для 
економічного росту України на національному, 
регіональному й глобальному рівнях. Реалізація 
даного напрямку має на увазі тісне співробітниц-
тво сільськогосподарських товаровиробників, 
переробних і обслуговуюючих підприємств, уче-
них, інженерних кадрів, держави, міжнародних 
організацій. 

Кластерна модель є універсальною і може 
бути застосована для побудови аграрних класте-
рів як у рамках регіону, так і на міжрегіональному 
рівні. Стратегія інтеграції може бути реалізована 
тільки в умовах погодженості інтересів і дій влади 
й бізнесу, що забезпечить підвищення націона-
льної конкурентоспроможності агропромислового 
комплексу. 

Схему взаємодії суб'єктів аграрного кластера 
можна представити в такий спосіб. Координацій-
ний центр є організаційною основою управління 
всіма взаємозалежними елементами кластерної 
структури для розподілу повноважень і відпові-
дальності між учасниками. До центру входять 
представники всіх структурних елементів, органи 
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влади й громадські організації, наука й освіта, 
представники інфраструктурних ланок, сільгосп-
товаровиробники і їх об'єднання. У рамках клас-
тера особливого значення набуває науковий і 
освітній потенціал (НДІ, ВНЗ, проектні галузеві 
інститути), що дає переваги всім учасникам. Важ-
ливим суб'єктом агрокластера є розвинена ін-
фраструктура, що включає фінансово-кредитні 
організації (банки, страхові компанії, інвестиційні 
фонди), організації обслуговуючого й допоміжно-
го призначення (маркетингові, консалтингові, 
юридичні, постачальницькі, лізингові компанії, 
логістична інфраструктура, інжинірингові компа-
нії), – відсутність якої є однією з причин нерозви-
неності кластерних формувань на сучасному 
етапі.  

Ключовою ланкою аграрного кластера є ор-
гани влади й громадські організації. Державна 
участь повинна представляти систему економіч-
них відносин, що включає сукупність форм і ме-
тодів багаторівневого формування бюджетних 
коштів й їх використання на фінансування цільо-
вих агропродовольчих програм, НДДКР та ін.  

Функціонування аграрного кластера перед-
бачає створення єдиного інформаційного просто-
ру, інтегрованого із системою державного інфор-
маційного забезпечення в агропродовольчій 
сфері, об'єднання всіх інформаційних ресурсів 
забезпечить інформаційну підтримку прийнятих 
рішень у процесі управління АПК. Використання 
повного обсягу можливостей сучасних інфокому-
нікаційних технологій вирішує завдання створен-
ня адаптивного механізму взаємодії всіх суб'єктів 
аграрного сектора, а отже, забезпечення ефекти-
вності функціонування агрокластера в цілому. 
Виконуючи функції робочої платформи й основ-
ного комунікаційного вузла, інформаційний пор-
тал позиціонує кластер і позначає його конкрет-
ною координатою на міжнародному рівні. 

Висновки. Недостатній розвиток інтеграцій-
них процесів в агропродовольчій сфері обумов-
лює постійний пошук і розвиток інструментів дер-
жавного регулювання, здатних активізувати агро-
промислову інтеграцію. Разом з тим, на рівнях 
влади немає єдиної погодженої стратегії форму-
вання конкурентоспроможних вертикально-
інтегрованих корпоративних структур, не відпра-
цьований механізм застосування коштів держав-
ної підтримки розвитку міжгосподарських інтегра-
ційних зв'язків.  

Основними напрямками вдосконалення про-
цесу управління розвитком й ефективним вико-
ристанням потенціалу агропромислових структур, 
на нашу думку, є:  

- методичне обґрунтування складу й органі-
заційне проектування інтегрованих структур;  

- обґрунтування управлінських рішень по по-
силенню інвестиційної та інноваційної складових 
інтеграції, що є мультиплікаторами економічного 
росту;  

- державне регулювання, розробка й реалі-
зація заходів підтримки інтеграційних процесів. 

З метою систематизації основних форм, ін-
струментів участі органів влади в становленні, 
розвитку інтеграційних зв'язків виділений ком-
плекс пріоритетних заходів державної підтримки 
створення й функціонування вертикально-
інтегрованих корпоративних структур агропродо-
вольчої сфери: 

- участь у капіталі керуючої компанії;  
- сприяння в пошуку потенційних інвесторів – 

провідних інтеграторів;  
- реструктуризація заборгованості по подат-

ках (списання частини боргу перед бюджетом);  
- участь у станових операціях із сільгосппро-

дукцією;  
- зниження енерготарифів, розстрочка пла-

тежів по комунальних послугах;  
- пільгове оподатковування (у т.ч. податкові 

канікули);  
- дотирування (бюджетне субсидування), 

бюджетна компенсації частини витрат; 
- сприяння у прискоренні організаційних про-

цедур; 
- кредитування (у т.ч. безпроцентне, пільго-

ве) і страхування;  
- управлінський консалтинг, моніторинг інтег-

раційних процесів в агропродовольчій сфері; 
- удосконалення нормативно-правових актів, 

що регулюють фінансове оздоровлення неплато-
спроможних аграрних організацій; 

- організація інформаційно-консультаційного 
і кадрового забезпечення. 

До числа найважливіших факторів ефектив-
ності потенціалу управління й організації інтегро-
ваних формувань в агропродовольчій сфері від-
носяться інформаційні зв'язки, реалізовані на 
основі застосування інноваційних технологій і 
високого рівня інтенсивності використання про-
фільної виробничої інформації. В умовах відкри-
тих можливостей широкого використання бази 
даних й автоматизованих інформаційно-
пошукових систем у мережі Інтернет, необхідна 
розробка інформаційно-тематичних порталів з 
метою побудови універсальної інформаційної 
інфраструктури моделі інтегрованого об'єднання.  

Результатом функціонування інтегрованих 
об'єднань стане зміцнення потенціалу агропро-
довольчої сфери за допомогою реалізації пере-
ваг інтеграції на основі прояву таких властивос-
тей, як самовизначення, саморегуляція, самонав-
чання, самофінансування, саморозвиток і, як 
слідство, посилення інтегрованості суб'єктів. Ін-
ституціональне закріплення інтеграції, прийняття 
відповідних державних програм дозволить об'єд-
нанням більш результативно виконувати свої 
функції по створенню необхідної інфраструктури 
– організаційної, фінансової, транспортної, логіс-
тичної, кадрової – для реалізації стратегічних 
проектів. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
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У даній статті досліджено сучасний стан зернової галузі, визначено основні проблеми й тен-

денції її розвитку в умовах глобалізації. Виявлено головні перешкоди на шляху нарощування обсягів 
виробництва зернових культур в Україні для розв’язання глобальної продовольчої проблеми. Виділе-
но декілька напрямків державного регулювання зернового ринку. Запропоновано заходи, що сприя-
ють підвищенню економічної ефективності розвитку зернової галузі в умовах глобалізацій них про-
цесів. 

Ключові слова: агропромисловий комплекс, зернова галузь, ринок зерна, урожайність, екс-
порт, мито. 

В сучасних умовах глобалізації економіки ін-
новаційний розвиток стає визначальним чинни-
ком досягнення економічного лідерства та важ-
ливим інструментом конкурентної боротьби в 
підвищенні ефективності господарювання. Тому 
на етапі інтеграції сільського господарства Украї-
ни у світове співтовариство його актуальність 
набуває дедалі більшого значення. Це зумовлено 
тим, що інновації є матеріальною основою під-
вищення ефективності виробництва, якості та 
конкурентоспроможності продукції, зниження 
витрат і виступають найважливішою умовою еко-
номічного зростання на якісно новій основі. 

Зерно завжди було і залишається джерелом 
багатства будь-якої країни, виступаючи гарантом 
продовольчої безпеки. Це один із найпоширені-
ших товарів як світового, так і внутрішніх ринків 
сільськогосподарської продукції, а зерновий ри-
нок — один з найбільш досконалих і прогнозова-
них у світі.  

Зернове господарство входить в агропроми-
словий комплекс як під комплекс, і включає в 
себе заводи, що забезпечують господарство за-
собами виробництва та засобами праці; заводи, 
що постачають хімічні компоненти, необхідні для 
неперервного технологічного циклу; безпосеред-


