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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО РИНКУ  
 

 

Глущенко С. І., Невмержицький В. М. Особливості інтеграційної взаємодії суб'єктів аграрного 
ринку. 

Вступ. Ефективне функціонування та стійкість вертикально-інтегрованих структур агропромислового 
виробництва має стратегічне значення в контексті вирішення завдань дотримання продовольчої безпеки держави 
та формування експортного потенціалу її економіки. В даному контексті інтегровані структури покликані за-
безпечити конкурентоспроможність підприємств агропромислового виробництва, а також стійкий вектор 
структурної модернізації виробництва.  

Метою статті є детермінація особливостей інтеграційної взаємодії суб’єктів сільськогосподарського ви-
робництва на даному етапі розвитку аграрного ринку України. 

Результати. Встановлено, що розвиток інтеграційних процесів в агропромисловому виробництві ініцію-
ється суб’єктами сфери переробки сільськогосподарської продукції та сфери оптової торгівлі нею на фоні прагнень 
аграрних підприємств до підвищення економічної ефективності своєї діяльності. Окреслено особливості інтегра-
ційної взаємодії в залежності від того, хто із суб’єктів аграрного ринку виступає інтегратором. Обґрунтовано, 
що рівень концентрації капіталу аграрних підприємств є визначальним показником їх стану ресурсного потенці-
алу, мобілізація якого визначає рівень економічної ефективності діяльності. При цьому поглиблення інтеграційної 
взаємодії аграрних підприємств в горизонтальному та вертикальному напрямах створює можливості для покра-
щання ресурсного забезпечення основної діяльності та підвищення рівня її економічної ефективності. Визначено, 
що основними формами інтеграції є створення об’єднань холдингового типу, встановлення керуючими компані-
ями контролю за діяльністю інтегрованих аграрних підприємств через участь в їх капіталі шляхом здійснення 
процедур поглинання та приєднання.  

Ключові слова: аграрні підприємства, розвиток, інтеграційний процес, інтеграційне утворення, економі-
чна ефективність.  
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Наразі сільськогосподарське вироб-
ництво здійснюється в умовах помітного 
браку фінансових ресурсів для повноцінної 
реалізації інноваційно-інвестиційної моделі 
свого розвитку. При цьому стабілізація розви-
тку суб’єктів аграрного виробництва вимагає 
набуття відтворювальними процесами роз-
ширеного характеру за рахунок внутрішніх, 
в крайньому випадку, внутрішньогалузевих 
резервів. Втім, з огляду на низьку інвести-
ційну привабливість аграрного сектора віт-
чизняної економіки, недосконалість реаліза-
ції економічних інтересів товаровиробників 
та низку причин суб’єктивного характеру по-
глиблення агропромислової, виробничої та 
збутової інтеграції суб’єктів аграрного ринку 
виявляється одним з найбільш доцільних 
шляхів відкриття доступу до використання 
вказаних внутрішніх резервів. Реалізація 
цього шляху передбачає використання низки 

засобів та інструментів організаційного, пра-
вового та економічного характеру, впорядко-
вані сукупності яких складають фрагменти 
відповідних інтеграційних механізмів.  

Ефективне функціонування та стійкість 
вертикально-інтегрованих структур агропро-
мислового виробництва має стратегічне зна-
чення в контексті вирішення завдань дотри-
мання продовольчої безпеки держави та 
формування експортного потенціалу її еко-
номіки. В даному контексті інтегровані стру-
ктури покликані забезпечити конкуренто-
спроможність підприємств агропромис-
лового виробництва, а також стійкий вектор 
структурної модернізації виробництва.  

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Проблемам розвитку інтеграційних 
процесів в аграрній сфері економіки присвя-
чені ґрунтовні наукові праці таких вчених, 
як: В.Г. Андрійчука, М.П. Бутко, П.І. Гайду-
цького, А.О. Гуторова, Є.А. Кобець, С.О. Ко-
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рецької, М.Й. Маліка, Ю.О. Лупенко, В.Я. Ме-
сель-Веселяка, М.К. Орлатого, В.С. Родіна, 
П.Т. Саблука, О.Г. Шпикуляка та ін. Втім, не-
зважаючи на чисельні дослідження, питання 
подальшого поглиблення наукових пошуків 
у сфері інтеграційної взаємодії суб’єктів агра-
рного ринку вимагають вирішення.  

Формулювання цілей статті. Метою 
даної статті є детермінація особливостей інте-
граційної взаємодії суб’єктів сільськогоспо-
дарського виробництва на даному етапі роз-
витку аграрного ринку України. 

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. Необхідність посилення здатності 
аграрних підприємств щодо адекватного реа-
гування на виклики зовнішнього середовища 
зумовлює необхідність залучення їх до агроп-
ромислової інтеграції через збільшення кон-
центрації капіталу у виробничій сфері. 

У підручнику С.В. Мочерного зазна-
чається, що «інтеграція – це поступове 
зближення та об’єднання економічних 
суб’єктів у процесі їх взаємодії» [1]. Поняття 
інтеграції як економічної категорії в науко-
вих публікаціях визначається по-різному. 
Так, І.Ю. Венгерук вважає, що аграрна інтег-
рація – це процес технологічного, економіч-
ного й організаційного об'єднання взаємо-
пов'язаних етапів виробництва, заготівлі, 
зберігання, переробки та доставки до спо-
живача продуктів харчування і предметів 
споживання з сировини аграрного похо-
дження [2]. 

На нашу думку, інтеграція дозволяє 
краще використовувати природні і трудові 
ресурси, а також досягнення науки, впрова-
джуючи при цьому індустріальні методи у 
виробництво. Водночас вона відкриває ши-
рокі можливості для зростання обсягів вироб-
ництва та зниження собівартості продукції. 

Отже, інтеграція необхідна для забезпе-
чення продовольчих потреб населення, лікві-
дації залежності від інших країн в продуктах 
харчування, розвитку експортного потенці-
алу продовольчого сектора економіки, ство-
рення надійних продовольчих запасів, висту-
пає гарантом продовольчої безпеки країни. 

В економічній теорії існують два рівні 
розгляду господарських систем – мікро- і ма-
крорівень. Економічну інтеграцію в АПК ва-
рто розглядати як систему, що включає два 
ключових елементи: інтеграцію на мікрорі-
вні, тобто інтеграцію між підприємствами та 
організаціями (групами підприємств і органі-
зацій) горизонтального, вертикального і кон-
гломератного типу, та інтеграцію на макрорі-
вні, тобто інтеграцію між господарськими 

системами в цілому. Отже, мікроекономічний 
підхід, близький до методу аналізу, передба-
чає вивчення явищ вроздріб, а макроекономі-
чний підхід базується на методі синтезу, 
тобто вивченні явищ у цілому. Однак розпо-
діл на мікро- і макрорівні багато в чому умов-
ний, а макро- і мікроекономіка, у свою чергу, 
тісно взаємозалежні. Тільки завдяки сполу-
ченню аналізу і синтезу забезпечується систе-
мний, комплексний підхід до проблеми еко-
номічної інтеграції в АПК. 

Інтеграція, у процесі якої об’єднуються 
промисловість і сільське господарство, нази-
вається агропромисловою. Вивчення теорети-
чних джерел показало, що при визначенні по-
няття агропромислової інтеграції не існує 
єдиної позиції. Часто поняття кооперації та 
інтеграції в агропромисловому комплексі 
ототожнюються. Узагальнення різних погля-
дів економістів-аграрників на цю проблему 
дозволяє розглядати агропромислову інтег-
рацію як специфічну форму кооперації, що 
заснована на комбінуванні стадій виробниц-
тва. Термін «інтеграція» відображає соціа-
льну природу процесу як форми кооперації 
виробництва. З економічної позиції він не рі-
внозначний кооперації і відрізняється більш 
тісними і вертикально спрямованими зв’яз-
ками [3]. 

Агропромислова інтеграція – це склад-
ний процес технологічного, економічного та 
організаційного об'єднання взаємозалежних 
етапів виробництва, а саме: збереження, пере-
робки, доставки до споживача продуктів хар-
чування і предметів споживання із аграрної 
сировини. Економічна основа агропромисло-
вої інтеграції являє собою поєднання двох 
взаємозалежних процесів: поділу і кооперації 
праці. 

Економічна інтеграція АПК – це не са-
мостійний і відокремлений процес, а скла-
дова частина загального процесу економічної 
інтеграції. Об’єктивна необхідність агропро-
мислової інтеграції пов’язана для сільських 
товаровиробників всіх країнах з більшою тех-
нічною відсталістю аграрного виробництва у 
порівнянні з промисловістю, сезонністю агра-
рного виробництва, залежністю його від при-
родно-кліматичних умов, стихійністю ринку 
аграрної продукції, необхідністю підви-
щення конкурентоспроможності виробниц-
тва. Тому вкладення капіталу тільки в сіль-
ське господарство дуже ризиковане. 

Аграрні підприємства вступають в інте-
граційні зв’язки, у першу чергу, з метою зме-
ншення виробничого ризику, у той час як пе-
реробні та інші підприємства АПК прагнуть 
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забезпечити стабільні доходи, завдяки надій-
ній сировинній базі, гарантованому збуту 
своєї продукції або наданню послуг. Резуль-
татом міжгалузевого інтегрування в АПК є 
формування продуктових під комплексів, 
причому сукупність останніх створює верти-
кальну організаційну структуру АПК, зага-
льна мета якої диференційована за основ-
ними вертикалями. Виділення в структурі 
АПК продуктових підкомплексів дозволяє ви-
являти диспропорції, застосовувати програ-
мно-цільовий підхід до інвестиційної полі-
тики і управління, виходячи з кількісних і 
якісних характеристик кінцевого продукту 
кожного підкомплекса. 

Існує три основних форми економічної 
інтеграції на мікрорівні: горизонтальна, вер-
тикальна та конгломератна. Горизонтальна 
інтеграція – це внутрішньогалузеве об’єд-
нання (кооперування) підприємств і вироб-
ництв, що діють у рамках єдиного технологі-
чного процесу. Вертикальна інтеграція 
охоплює підприємства, пов’язані єдиним ви-
робничо-збутовим процесом. Підґрунтям для 
створення вертикально інтегрованих об’єд-
нань є прагнення ефективно впливати на ри-
нок за допомогою встановлення контролю 
над виробничо-розподільчим циклом з єди-
ного центра. При цьому відносини партнерів 
встановлюються шляхом взаємного обміну 
акціями, внесення паїв у статутні капітали, на 
власній базі. 

Багато економістів розглядають верти-
кальну інтеграцію не з економічної точки 
зору, а більш з технічної. Вони доводять, що 
це не що інше, як різновид спеціалізації або 
певна аналогія диверсифікації. До такого ви-
сновку в своїх роботах прийшли економісти 
Р. Стіглер, П.С. Флоренс, Ф. Лавінгтон. Аме-
риканський економіст Х.К. Леки відзначав, 
що вертикальна інтеграція є координуючою 
функцією управління двох або більше стадій 
у виробничо-збутовому процесі. Разом з тим 
слід відмітити, що німецький економіст 
Штрекер також визначав вертикальну інтег-
рацію з аналогічної позиції. Водночас верти-
кальною інтеграцією на аграрних ринках 
слід вважати координацію виробничих оди-
ниць, які сприяють поставці аграрних засобів 
виробництва на виробництво з метою обро-
бки і переробки, а також збору, транспорту-
вання зберіганню і розподілу первинної про-
дукції сільського господарства. 

Більш розгорнуте визначення дає фра-
нцузький економіст П. Шазель: вертикальна 
інтеграція – це організація економіки і фінан-
сів обмежена і необмежена в часі, об’єднання 

двох або, як правило великої кількості підп-
риємств з різною виробничою структурою, 
які беруть участь у виробництві і обробці од-
накової продукції на різних рівнях. При 
цьому економічно сильніше підприємство є 
диспозиційним центром всіх функцій про-
цесу відтворення. 

Типовий приклад абсолютизації тех-
ніко-економічної і технологічної сторін вер-
тикальної інтеграції навів французький еко-
номіст Ле Біхан. Він розглядає 3 наслідки 
процесу вертикальної інтеграції: 1) регуля-
рне зростання доходів підприємств і техноло-
гічне втручання допоміжних галузей в про-
мисловості; 2) посилення впливу кінцевого 
споживача на переробні галузі промисловості 
і розподільчу систему; 3) поліпшення коорди-
нації між різними процесами допоміжних га-
лузей промисловості, сільського господарства 
і галузями промисловості з переробки аграр-
ної продукції [3].  

Вертикальна інтеграція – це об’єднання 
за допомогою контрактів всіх або основних 
ланок виробництва і реалізації аграрної про-
дукції в технологічно єдиний процес. Разом з 
тим включення сільського господарства в 
єдиний виробничий комплекс з промислові-
стю здійснюється з ініціативи і під егідою ве-
ликих компаній. Вертикальна інтеграція 
означає встановлення нового типу зв'язків, 
коли не тільки ліквідовуються посередницькі 
ланки, але і ринкові відносини формально 
опосередковують рух продукту праці від од-
нієї ланки в технологічному ланцюзі вироб-
ництва до іншого [8]. Ми погоджуємось з на-
веденою вище думкою, але вважаємо, що 
мова в даному разі має йти про технологіч-
ний й організаційно єдиний процес. 

Розвиток інтеграційних процесів в агро-
промисловому виробництві ініціюється 
суб’єктами сфери переробки сільськогоспо-
дарської продукції та сфери оптової торгівлі 
нею на фоні прагнень аграрних підприємств 
до підвищення економічної ефективності 
своєї діяльності. В свою чергу, характер підви-
щення концентрації капіталу інтегрованих 
структур у вказаних випадках є різним. Якщо 
інтегровані об’єднання, в яких інтегратором 
виступає переробні підприємства, основні ак-
центи ставлять на забезпеченні стабільності 
якості та ритмічності постачання необхідних 
обсягів сільськогосподарської сировини, що 
призводить до участі інтеграторів в капіталі 
аграрних підприємств шляхом застосування 
процедур поглинання та приєднання. 
Останнє зумовлюється зацікавленістю інтег-
раторів в стабілізації власного бізнесу у 
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довгостроковому періоді, а також збільшенні 
обсягів прибутків за рахунок розширення те-
хнологічних стадій перетворення сировини. 
При ініціації інтеграційних процесів підпри-
ємствами сфери оптової торгівлі не досить ча-
сто застосовуються процедури безпосеред-
ньої участі інтеграторів в капіталі аграрних 
підприємств, при цьому найбільш пошире-
ною процедурою є злиття підприємств-виро-
бників сільськогосподарської сировини, що 
дає останнім змогу підвищити свою конку-
рентоспроможність в частині взаємодії з тор-
говельними посередниками за рахунок фор-
мування більш значимих комерційно партій 
продукції. 

Рівень концентрації капіталу аграрних 
підприємств є визначальним показником їх 
стану ресурсного потенціалу, мобілізація 
якого визначає рівень економічної ефектив-
ності діяльності. При цьому поглиблення ін-
теграційної взаємодії аграрних підприємств в 
горизонтальному та вертикальному напря-
мах створює можливості для покращання ре-
сурсного забезпечення основної діяльності та 
підвищення рівня її економічної ефективно-
сті. Втім, приріст економічної ефективності 
при нарощуванні рівня концентрації капі-
талу має обмеження внаслідок об’єктивної дії 
закону спадної віддачі, параметри якого сто-
совно аграрних підприємств-учасників інтег-
раційних процесів визначені в роботі. 

Основною тенденцією розвитку інтег-
раційних процесів аграрних підприємств є 
поглиблення вертикальної взаємодії аграр-
них підприємств з переробними та підприєм-
ствами сфери оптової торгівлі. При цьому ос-
новними формами інтеграції є створення 
об’єднань холдингового типу, встановлення 
керуючими компаніями контролю за діяльні-
стю інтегрованих аграрних підприємств 

через участь в їх капіталі шляхом здійснення 
процедур поглинання та приєднання. Такі 
зміни, з одного боку, корегують спеціалізацію 
аграрних підприємств, а також збільшують 
кількість стадій створення доданої вартості в 
інтегрованому об’єднанні, що підвищує рі-
вень економічної ефективності діяльності 
всіх учасників інтеграційного процесу, стабі-
лізує показники їх фінансового стану, а також 
нормалізує відтворювальні процеси в агроп-
ромисловому виробництві. 

Висновки та перспективи подальших 
розвідок. Отже, в процесі дослідження особ-
ливостей інтеграційної взаємодії суб’єктів аг-
рарного ринку було встановлено, що розви-
ток інтеграційних процесів в 
агропромисловому виробництві ініціюється 
суб’єктами сфери переробки сільськогоспо-
дарської продукції та сфери оптової торгівлі 
нею на фоні прагнень аграрних підприємств 
до підвищення економічної ефективності 
своєї діяльності. Обґрунтовано, що рівень 
концентрації капіталу аграрних підприємств 
є визначальним показником їх стану ресурс-
ного потенціалу, мобілізація якого визначає 
рівень економічної ефективності діяльності. 
При цьому поглиблення інтеграційної взає-
модії аграрних підприємств в горизонталь-
ному та вертикальному напрямах створює 
можливості для покращання ресурсного за-
безпечення основної діяльності та підви-
щення рівня її економічної ефективності. Ви-
значено, що основними формами інтеграції є 
створення об’єднань холдингового типу, 
встановлення керуючими компаніями конт-
ролю за діяльністю інтегрованих аграрних 
підприємств через участь в їх капіталі шляхом 
здійснення процедур поглинання та приєд-
нання.  
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Abstract. 
Hlushchenko S. I., Nevmerzhitskyi V. M. Features of integrated interaction of agricultural market enti-

ties. 
Introduction. Effective functioning and stability of vertically integrated structures of agro-industrial production 

is of strategic importance in the context of solving the problems of food security of the state and the formation of the export 
potential of its economy. In this context, integrated structures are designed to ensure the competitiveness of agro-industrial 
enterprises, as well as a stable vector of structural modernization of production. 

The purpose of the article is to determine the features of the integration interaction of agricultural production 
entities at this stage of development of the agricultural market of Ukraine. 

Results. It is established that the development of integration processes in agro-industrial production is initiated by 
the subjects of agricultural processing and wholesale trade in the background of the aspirations of agricultural enterprises 
to increase the economic efficiency of their activities. The peculiarities of integration interaction are outlined depending on 
which of the subjects of the agrarian market acts as an integrator. It is substantiated that the level of capital concentration 
of agricultural enterprises is a determining indicator of their state of resource potential, the mobilization of which determines 
the level of economic efficiency. At the same time, the deepening of the integration interaction of agricultural enterprises in 
the horizontal and vertical directions creates opportunities for improving the resource provision of the main activity and 
increasing the level of its economic efficiency. The main trend in the development of integration processes of agricultural 
enterprises is the deepening of the vertical interaction of agricultural enterprises with processing and wholesale enterprises. 
It is determined that the main forms of integration are the creation of holding-type associations, the establishment of man-
agement companies control over the activities of integrated agricultural enterprises through participation in their capital 
through the implementation of acquisition and merger procedures.  

Keywords: agricultural enterprises, development, integration process, integration formation, economic efficiency. 
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