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Постановка проблеми. В сучасних умовах інтеграція є одним
з найважливіших факторів розвитку та ефективного функціону-
вання аграрної сфери, а кооперативно-інтеграційні об’єднання в
усьому світі стають основними формами організації виробницт-
ва. Проте розвиток інтеграційних процесів в АПК України відбу-
вається непослідовно, суперечливо та повільно. Це спричинено
затяжною економічною кризою, яка негативно відобразилася на
співпраці аграрних формувань з підприємствами третьої сфери
АПК. Варто відзначити, що відсутність інтеграції виробництва,
особливо в аграрній сфері, унеможливлює нормальне функціону-

© К. С. Завальнюк, 2015



Формування ринкової економіки. 2015. № 33

121

вання сільськогосподарських галузей. З огляду на зазначене, дана
проблема актуальна та є об’єктом вивчення для вітчизняних і за-
рубіжних вчених-економістів.

Аналіз існуючих досліджень за даною проблемою. Вперше
теоретичні основи сільськогосподарської інтеграції та кооперації
були розроблені вченими-аграрниками М.І. Туган-Барановським
та О.В. Чаяновим. Також варто зазначити, що вагомий внесок у
розробку теорій і практики інтеграційних процесів в АПК внесли
вчені-економісти В.Г. Андрійчук, П.І. Гайдуцький, Т.Г. Дудар,
М.Ю. Коденська, О.В. Крисальний, М.Ф. Кропивко, Ю.О. Лупен-
ко, П.М. Макаренко, М.Й. Малік, Ю.О. Нестерчук, П.Т. Саблук,
В.К. Терещенко, І.І. Червен, Г.В. Черевко, О.М. Шпичак та інші.
Праці зазначених науковців служать фундаментальною базою
для подальших досліджень у даній сфері.

Виділення невирішених проблем і формування цілей стат-
ті. Однак, доцільно зауважити, що низка питань, пов’язаних з ін-
теграцією господарюючих суб’єктів АПК залишається недостат-
ньо вивченими. Потребує уточнення сутність поняття «агропро-
мислова інтеграція», оскільки дана категорія досліджується в на-
укових працях досить недавно, і її зміст має різні трактування.
Необхідність агропромислової інтеграції спричинена зокрема
технічною відсталістю сільськогосподарського виробництва у
порівнянні з промисловістю, диспаритетом цін і необхідністю
підвищення конкурентоспроможності виробництва.

Цілі статті. На основі зазначеного, метою написання статті є
вивчення теоретичних аспектів розвитку інтеграційних процесів
в АПК, висвітлення поглядів учених-економістів щодо агропро-
мислової інтеграції, визначення переваг і проблем розвитку агро-
промислової інтеграції в умовах сучасного стану розвитку еко-
номіки України.

Виклад основного матеріалу. В сучасному світі інтеграція є
рушійною силою прогресу. Це зумовлено взаємозв’язком управ-
лінських, інноваційних, організаційних, технологічних, екологіч-
них, соціальних та інших складових, що забезпечують ефективне
функціонування технологічного ланцюга від виробництва сиро-
вини до реалізації кінцевої продукції. Немає сумніву, що розви-
ток інтеграційних процесів в АПК є об’єктивно закономірним
процесом, що зумовлено, з одного боку, активізацією інтеграцій-
них процесів у світовій економіці, з іншого — спадковістю пла-
ново-адміністративної економічної системи. Варто зазначити, що
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якщо в першій половині 1990-х років в Україні домінували про-
цеси розподілу підприємств, продаж активів, виокремлення стру-
ктурних підрозділів у дочірні компанії, то для другої половини
десятиліття основними стають процеси об’єднання компаній і
створення інтегрованих структур [1, c. 200].

Основними передумовами функціонування і розвитку АПК на
різних його територіальних рівнях, починаючи від національного
АПК і закінчуючи районними АПК є суспільний поділ праці та
діалектично зв’язаний з ним процес інтеграції [2, с. 149]. Проана-
лізувавши наукову економічну літературу, можна виділити різні
методологічні підходи щодо категорійного апарату та методоло-
гії інтеграції. Ще в Українській радянській енциклопедії було за-
значено, що інтеграція (від латинської integratio — відновлення
та integer — цілий) — це об’єднання в ціле раніше ізольованих
частин [3, с. 287]. Поняття «інтеграція» пов’язують з працями
вченого Г. Спенсера, який вважав, що розвиток усіх живих орга-
нізмів породжується сукупністю інтеграцій і диференціювань [4,
с.79—82]. Сучасне формулювання сутності інтеграції наводиться
в фінансово-економічному словнику: «інтеграція (від лат. Integer
— цілий) — об’єднання (повне або часткове) підприємств для
виробництва певної продукції з мінімальними затратами фінан-
сових і матеріальних ресурсів» [5, с. 297].

Варто зазначити, що в контексті аграрних перетворень най-
більш ефективним прикладом інтеграційних процесів є розвиток
агропромислової інтеграції. Погляди науковців відносно змісту
даного поняття суттєво різняться (табл. 1).

Таблиця 1
ТОЧКИ ЗОРУ ВЧЕНИХ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ

АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Автор Поняття агропромислової інтеграції

Андрійчук В.Г.

організаційне поєднання сільськогосподарського і
технологічно пов’язаного з ним промислового вироб-
ництва з метою одержання кінцевої продукції з сіль-
ськогосподарської сировини і досягнення більшої
економічної вигоди завдяки взаємній матеріальній
зацікавленості і відповідальності всіх учасників агро-
промислового виробництва за кінцеві результати гос-
подарювання [6, с. 555]
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Закінчення табл. 1

Автор Поняття агропромислової інтеграції

Габор В.С.
складний процес технологічного, економічного та органі-
заційного з’єднання взаємозалежних етапів виробництва,
які включають вирощування продукції, її переробку,
транспортування та реалізацію споживачам [7, с. 31]

Нестерчук Ю.О.
цілеспрямований процес зближення інтересів, зміцнення
виробничо-господарських зв’язків і відносин прямих та
опосередкованих учасників агропромислового відтворю-
вального процесу [8, с. 29]

Саблук П.Т.

охоплює широке коло різноманітних економічних явищ
та процесів зближення, пристосування, узгодження дія-
льності й навіть об’єднання підприємств з метою стабілі-
зації ринкового середовища і підвищення на цій основі
результатів господарювання [9, с. 181]

Джерело: складено автором на основі [6—9].

Проаналізувавши зазначені визначення вчених, варто погодити-
ся з думкою В.Г. Андрійчука, оскільки головною метою агропроми-
слової інтеграції є поєднання інтересів підприємств промислової
переробки аграрної сировини і сільськогосподарських товаровироб-
ників, спрямованих на високий кінцевий результат і досягнення бі-
льшої економічної вигоди (одержання прибутку, який за своїм роз-
міром перевищує суму прибутків структурних підрозділів, досяг-
нення надійності та стабільності їхньої господарської діяльності).
Доцільність агропромислової інтеграції господарських формувань
обумовлена низкою чинників, серед яких, передусім, усунення роз-
балансованості між сільським господарством і промисловістю, а
звідси — поєднання виробництва, зберігання, переробки і реалізації
готової продукції; зменшення податку на додану вартість; підви-
щення ступеня переробки аграрної продукції та її якості; поглиб-
лення спеціалізації господарств; зменшення ризику і невизначеності
в умовах конкурентної боротьби [10, с. 269].

Залежно від складу учасників інтеграційних процесів в еконо-
мічній науці та практиці виділяють три види інтеграції виробни-
цтва: горизонтальну, вертикальну та змішану.
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Горизонтальна інтеграція являє собою об’єднання підпри-
ємств однієї галузі сільського господарства або промисловості,
яка виробляє однорідні види продукції або виконує однакові опе-
рації з її виробництва (виробництво кормів та їх постачання тва-
ринницьким фермам (комплексам)) [11, c. 38]. Як відзначає І.С.
Мальцева, горизонтальна інтеграція, за своєю суттю, не є агро-
промисловою, оскільки не встановлює взаємозв’язків між різни-
ми галузями народного господарства [12, с. 57].

Вертикальна інтеграція передбачає об’єднання фірм, котрі
функціонують у різних виробничих циклах [13, с. 52]. Організа-
ція вертикально побудованих об’єднань охоплює весь процес ви-
робництва, включаючи переробку, зберігання та продаж готової
продукції (досягається безперервність технологічного процесу на
всіх етапах виробництва і збуту). Розвиток агропромислових фо-
рмувань (агрофірм, виробничих агропромислових об’єднань, на-
уково-виробничих об’єднань, асоціацій і корпорацій, агрохолди-
нгів, фінансово-промислових груп, фермерських кооперативів,
підприємств харчової промисловості, великих торгових фірм) є
прикладом вертикальної (агропромислової) інтеграції [14].

Варто відмітити, що між вертикальною та горизонтальною ін-
теграцією є значні відмінності, але є і спільні риси. В обох фор-
мах інтеграції, об’єднання здійснюється за ознакою технічної та
технологічної спільності відносно виробництва й збуту певних
продуктів або надання послуг.

Не можна не відзначити, що змішана інтеграція є принципово
відмінною від уже згаданих видів інтеграції. Змішана інтегра-
ція виявляється в об’єднанні підприємств різних галузей, між
якими немає технічного і технологічного зв’язку з виробництва і
реалізації продукції (виробництво будівельних матеріалів у сіль-
ськогосподарських підприємствах, створення підсобних підпри-
ємств з виробництва сільськогосподарської продукції у складі
промислових підприємств чи об’єднань) [15, с. 46].

Очевидно, що інтегровані групові структури мають ряд пере-
ваг перед одиничними компаніями, а саме: збільшення можливо-
стей для реалізації великомасштабних інвестиційних проектів
(інтеграційне формування знижує ризик для вітчизняних та зако-
рдонних інвесторів); зростання конкурентних переваг; підвищен-
ня фінансового стану за рахунок зниження податкового наванта-
ження; забезпечується єдиний процес виробництва, закупівлі,
зберігання та переробки продукції; створюються умови для поєд-
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нання інтересів усіх учасників АПК; створюються більш сприят-
ливі умови для широкого впровадження досягнень науково-
технічного прогресу; виникає можливість організації виробницт-
ва на основі ефективної економії всіх ресурсів; досягається ско-
рочення управлінського апарату; забезпечується оптимальне по-
єднання територіального та галузевого управління, що гарантує
посилення ринкової влади [16, с. 191].

У цілому можна констатувати, що інтегрована структура до-
зволяє акумулювати спільні ресурси, як фінансові, так матеріаль-
ні та людські в процесі виконання інноваційних та інвестиційних
проектів. При цьому за умов правильної організації досягається
синергетичний ефект, що дозволяє максимізувати кінцеві резуль-
тати [17, c. 14].

Проте, для отримання позитивних наслідків від інтеграційних
процесів в АПК необхідно подолати ряд перешкод, які ще залиши-
лись невирішеними до цього часу в багатьох країнах з перехідною
економікою та в Україні зокрема. До проблем розвитку інтеграцій-
них процесів в АПК слід віднести: неналагодженість системи відно-
син власності, незначний рівень консолідації активів господарюю-
чих суб’єктів; невиконання принципів організації спільної діяль-
ності підприємств в інтегровану структуру; недостатність інвести-
цій для реалізації сучасної модернізації виробництва. Саме підви-
щення рівня державної підтримки інтегрованих структур (збіль-
шення обсягів державних інвестицій, компенсацій з Державного
бюджету, надання дотацій, удосконалення податкового законодав-
ства для інтеграційних структур) є запорукою розвитку та ефектив-
ного функціонування інтеграційних формувань в АПК.

Висновки. Підсумовуючи погляди сучасних вчених-економістів,
можна дійти висновку, що агропромислова інтеграція є вищою фо-
рмою виробничо-економічного партнерства промисловості з сільсь-
ким господарством. Отже, агропромислова інтеграція — організа-
ційне поєднання сільськогосподарського і технологічно пов’язаного
з ним промислового виробництва з метою одержання кінцевої про-
дукції з сільськогосподарської сировини і досягнення більшої еко-
номічної вигоди завдяки взаємній матеріальній зацікавленості і від-
повідальності всіх учасників агропромислового виробництва за кін-
цеві результати господарювання.

За ринкових умов інтеграційні процеси в АПК стають необ-
хідністю для ефективного функціонування сільськогосподарсь-
ких товаровиробників. Розрізняють вертикальну, горизонтальну
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та змішану інтеграцію. Слід відзначити, що створення та розвиток
агропромислових формувань є наслідком вертикальної інтеграції.

Необхідно відмітити, що інтегровані групові структури мають
ряд переваг перед одиничними компаніями. Інтегровані фомування,
які об’єднали всі ланки від виробництва до реалізації сільськогос-
подарської продукції споживачам, є більш пристосованими до умов
ринкової економіки. Стає очевидним, що сільськогосподарські то-
варовиробники вступають в інтеграційні зв’язки з метою зниження
ризику, тоді як переробні та інші підприємства аграрної сфери ма-
ють на меті забезпечити собі стабільні доходи завдяки гарантовано-
му збуту продукції або надійної сировинної бази. Проте, для забез-
печення сталого розвитку інтеграційних процесів в АПК важливою
є підтримка аграрного сектору з боку держави.
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