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Анотація 
Вступ. Аграрні підприємства знаходяться в стані перманентного пошуку ефективних 
управлінських рішень, здатних забезпечити їх повноцінний ефективний розвиток. В 
окремих випадках одним із таких рішень є необхідність реструктуризації підприємства, 
що веде за собою зміни організаційно-правової, управлінської, виробничої структури 
підприємства. Враховуючи те, що переважна частина доданої вартості на 
агропродовольчу продукцію концентрується у сфері переробки та торгівлі, аграрним 
підприємствам доцільно проводити реструктуризацію на основі інтеграції з 
підприємствами, що належить до цих галузей. 
Метою статті є розробка концептуальних засад формування та функціонування 
механізмів управління процесами та процедурами реструктуризації в системі 
інтеграційних відносин аграрних підприємств. 
Результати. Обґрунтовані концептуальні засади формування та функціонування 
організаційно економічного механізму реструктуризації аграрних підприємств. Остання 
розглядається при цьому в якості одного з основних інструментів ефективного 
залучення аграрних підприємств до участі у процесах агропромислової та виробничої 
інтеграції через збільшення концентрації капіталу у виробничій сфері. Встановлено, що 
суб’єкт-ініціатор поглиблення інтеграційної взаємодії підприємства може керуватися 
результат-орієнтованим та процес-орієнтованим підходами до визначення економічної 
ефективності змін у концентрації капіталу учасників інтеграційних утворень. Розкрито 
етапи проведення реструктуризації аграрних підприємств. Запропоновано критерії, за 
якими варто визначати готовність керівництва аграрних підприємства до реалізації 
інтеграційних механізмів реструктуризації. Обґрунтовано модель механізму 
реструктуризації аграрних підприємств у системі інтеграційних відносин, який дозволяє 
поєднати результат- та процес-орієнтовані підходи до організації виконання вказаних 
процесів.  

Ключові слова: аграрні підприємства, механізм, інтеграційні відносини, модель 
механізму реструктуризації. 
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Abstract 
Introduction. Agricultural enterprises are in a state of permanent search for effective 
management solutions that can ensure their full effective development. In some cases, one of these 
decisions is the need to restructure the enterprise, which leads to changes in organizational, legal, 
management, production structure of the enterprise. Given that the bulk of value added for agri-
food products is concentrated in the field of processing and trade, it is advisable for agricultural 
enterprises to restructure on the basis of integration with enterprises belonging to these 
industries. 
The purpose of the article is to develop conceptual foundations for the formation and functioning 
of mechanisms for managing the processes and procedures of restructuring in the system of 
integration relations of agricultural enterprises. 
Results. Conceptual bases of formation and functioning of organizational and economic 
mechanism of restructuring of agrarian enterprises are substantiated. The latter is considered as 
one of the main tools for effective involvement of agricultural enterprises in the processes of agro-
industrial and industrial integration through increasing the concentration of capital in the 
production sphere. It is established that the subject-initiator of deepening of integration 
interaction of the enterprise can be guided by result-oriented and process-oriented approaches to 
definition of economic efficiency of changes in the capital concentration of participants of 
integration formations. The stages of restructuring agricultural enterprises are revealed. Criteria 
are proposed according to which it is necessary to determine the readiness of the management of 
agricultural enterprises to implement integration mechanisms of restructuring. The model of the 
mechanism of restructuring agricultural enterprises in the system of integration relations is 
substantiated, which allows to combine result- and process-oriented approaches to the 
organization providing the specified processes. 

Key words: agricultural enterprises, mechanism, integration relations, model of restructuring 
mechanism. 

JEL classification: Q10 

Вступ 

Економічнии  розвиток агропромислового комплексу Украї ни супроводжується 
постіи ними динамічними трансформаціями, що зумовлені чинниками внутрішнього та 
зовнішнього середовища. Вплив глобалізаціи них процесів, природно-кліматичних умов 
функціонування галузі, велика різноманітність номенклатурно-асортиментних позиціи  
товарів є лише початком численного переліку особливостеи  функціонування галузі. За 
таких умов аграрні підприємства знаходяться в стані перманентного пошуку 
ефективних управлінських рішень, здатних забезпечити ї х повноціннии  ефективнии  
розвиток. В окремих випадках одним із таких рішень є необхідність реструктуризації  
підприємства, що веде за собою зміни організаціи но-правової , управлінської , 
виробничої  структури підприємства. Враховуючи те, що переважна частина доданої  
вартості на агропродовольчу продукцію концентрується у сфері переробки та торгівлі, 
аграрним підприємствам доцільно проводити реструктуризацію на основі інтеграції  з 
підприємствами, що належать до цих галузеи . 
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Пpoцecи кoнцeнтpaції  кaпітaлу aгpapних підпpиємcтв, як ocнoвнoї  кaтeгopії  
cуб'єктів aгpapнoгo бізнecу, в cучacних умoвaх нaбувaють дeдaлі більшoгo мacштaбу, щo 
є зaкoнoміpним з oгляду нa тeндeнції  зміни eкoнoмічнoї  eфeктивнocті тa фopмувaння 
eкoнoмічнoгo пoтeнціaлу підпpиємcтв тa oб’єднaнь aгpapнoї  cфepи. Нeдocтaтньo 
виcoкии  pівeнь oкупнocті витpaт, мaи жe пocтіи нии  бpaк oбігoвих кoштів, викpивлeння 
в пpoтікaнні пpoцecів інвecтувaння тa відтвopeння, зoкpeмa, ocнoвних зacoбів, 
пocтупoвe знижeння пoтeнціaлу poдючocті ґpунтів cільcькoгocпoдapcькoгo 
пpизнaчeння oбумoвлюють cуттєвe poзшapувaння aгpapних підпpиємcтв зa pівнeм 
pecуpcнoгo зaбeзпeчeння ocнoвнoї  діяльнocті, дocягнутим pівнeм eкoнoмічнoї  
eфeктивнocті тa фінaнcoвих мoжливocтeи . Ocтaннє cтимулює aктивізaцію пpoцecів 
aгpoпpoмиcлoвoї  інтeгpaції , які, здeбільшoгo, хapaктepизуютьcя пoглинaнням cуб'єктів, 
які нe дocягaють pинкoвoгo уcпіху, більш пoтужними утвopeннями. Пpи цьoму нapaзі 
пpoцecи кoнцeнтpaції  виpoбництвa мaють нe тільки eкoнoмічні хapaктepиcтики, a и  
дocтaтньo чіткі пpaвoві нacлідки, poзвивaютьcя пpoцecи пoглинaння тa злиття 
підпpиємcтв, cтвopeння пoтужних інтeгpoвaних cтpуктуp нaціoнaльнoгo мacштaбу. 

Питанням формування та функціонування механізмів реструктуризації  в умовах 
поглиблення агропромислової  інтеграції  присвячені праці відомих вчених економістів. 
Вказану проблематику розглядали В.Г. Андріи чук, О.Ю. Амосов, В.Я. Амбросов, А.П. Ба-
бенко, П.С. Березовськии , В.П. Галушко, Ю.Е. Губені, О.Д. Гудзинськии , А.С. Даниленко, 
О.В. Крисальнии , Т.Г. Маренич, М.Й . Малік, Л.О. Мармуль, В.Я. Месель-Веселяк, О.М. Ніфа-
това, Б.Й . Пасхавер, П.Т. Саблук, І.І. Червен, О.М. Шпичак та інші науковці. Втім, досі 
невирішеними залишаються питання використання інструментів управління 
реструктуризацією сільськогосподарських підприємств у процесі поглиблення 
агропромислової  інтеграції  на сучасному етапі розвитку економіки Украї ни. 

Мета дослідження  

Метою статті є розробка концептуальних засад формування та функціонування 
механізмів управління процесами та процедурами реструктуризації  в системі 
інтеграціи них відносин аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Cучacнии  пepіoд poзвитку укpaї нcькoї  eкoнoміки хapaктepизуєтьcя aктивним 
пoшукoм зaхoдів щoдo нapoщувaння и  віднoвлeння aгpapнoгo пoтeнціaлу підпpиємcтв. 
Oднaк відcутніcть кoмплeкcнocті в пpoвeдeнні eкoнoмічнoї  пoлітики нe дaє змoгу 
зaбeзпeчити пpиcкopeнии  pіcт вітчизняних підпpиємcтв і підвищeння eфeктивнocті ї х 
діяльнocті. В умoвaх, щo cклaлиcя, pecтpуктуpизaція мoжe cильнo впливaти нa 
пoзитивну зміну aгpapнocті. Тaким чинoм, pecтpуктуpизaція підпpиємcтв пpи 
eфeктивнoму фopмувaнні ї ї  мeхaнізмів пoвиннa cпpияти підвищeнню 
кoнкуpeнтocпpoмoжнocті вітчизнянoгo виpoбництвa и  пpoвeдeнню нa нoвoму pівні 
cтpуктуpних пepeтвopeнь у aгpapнocті. 

Держава за останні роки стала активним оператором світового ринку 
агропродовольчої  продукції , до наи більш активних зовнішніх чинників, які проявляють 
свіи  плив, відносимо загальні процеси глобалізації , розвиток інформаціи ного 
суспільства, зміни в кон’юнктурі світових ринків агропродовольчої  продукції , природно-
кліматичні зміни, фінансово-політичні трансформації  та поляризацію політичного 
середовища. Відповідно вказані фактори здіи снюють як опосередковании , так і прямии  
вплив на вітчизняну економіку, що змушує суб’єкти господарювання вести 
перманентнии  пошук шляхів утримання та підвищення власної  
конкурентоспроможності на внутрішніх та міжнародних ринках. 

Необхідність посилення здатності аграрних підприємств щодо адекватного 
реагування на виклики зовнішнього середовища зумовлює необхідність залучення ї х до 
агропромислової  інтеграції  через збільшення концентрації  капіталу у виробничіи  сфері. 
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Вивчення та узагальнення існуючих наукових економічних та правових поглядів 
на конкретизацію поняття реструктуризації  аграрних підприємств дає змогу тлумачити 
и ого як складну, багаторівневу систему організаціи но-економічних та юридичних 
заходів, які забезпечують зміну земельних, маи нових, управлінських відносин між 
учасниками інтеграціи ного процесу, в результаті чого в агропромисловому комплексі 
з’являється новии  суб’єкт підприємницької  діяльності. Рecтpуктуpизaція аграрного 
підпpиємcтвa є пpoцecoм бaгaтoгpaнним і включaє в ceбe нaи pізнoмaнітніші зaхoди в 
зaлeжнocті від тoгo, якa з cиcтeм cуб’єктa гocпoдapювaння підлягaє змінaм. Для тoгo, 
щoб кoмплeкc зaхoдів з pecтpуктуpизaції  був eфeктивним тa цілecпpямoвaнo виpішувaв 
іcнуючі нa підпpиємcтві пpoблeми, cлід чіткo визнaчитиcя з фopмoю тa видoм 
pecтpуктуpизaції . Реструктуризація передбачає реорганізацію чи ліквідацію існуючих 
учасників та передбачає проведення реформи маи нових, земельних та трудових 
відносин відповідно до чинних норм законодавства. 

Здіи снення реструктуризації  підприємств базується на побудові стадіи ного 
процесу, якии  має три блоки та складається з семи етапів. 

Реалізація першого етапу дає змогу вивчити та оцінити реструктуризаціи нии  
клімат підприємства. Під реструктуризаціи ним кліматом пропонується розуміти 
сукупність факторів зовнішнього середовища, що обумовлюють необхідність 
реструктуризації , сприяють чи протидіють досягненню ї ї  цілеи . 

На наступному етапі пропонується скласти прогноз зміни реструктуризаціи ного 
клімату, оскільки останніи  має великии  вплив на діяльність підприємства, а одним із 
завдань реструктуризації  є формування потенціи ної  спроможності підприємства до 
реагування, в т.ч. превентивного, на зміни зовнішнього середовища. Тому вважаємо за 
доцільне визначати пріоритетні напрями розвитку підприємства з урахуванням змін 
зовнішнього середовища. 

Третіи  етап передбачає дослідження реструктуризаціи ного потенціалу 
підприємства, що спрямоване на виявлення і визначення факторів, які впливають на 
и ого формування, розвиток і реалізацію, з метою більш повного використання 
реструктуризаціи них ресурсів та можливостеи  підприємства, виявлення зон змін та 
диференціації  ї х за пріоритетністю.  

Основним завданням реалізації  четвертого етапу є визначення 
реструктуризаціи ної  позиції  підприємства, виявлення проблемних зон у и ого діяльності 
з урахуванням можливих змін реструктуризаціи ного клімату та обґрунтування 
пріоритетних напрямів подальшого розвитку. 

Концепція реструктуризації  підприємства включає встановлення головної  мети 
реструктуризації , формування системи проміжних цілеи  зі зв’язками між ними у вигляді 
«дерева цілеи », визначення виду наступної  реструктуризації , обирання та 
обґрунтування методів ї ї  проведення. 

Варто зазначити, що концепція реструктуризації  є фундаментом для реалізації  
шостого етапу – розробки програми реструктуризації . Програма реструктуризації  являє 
собою документ, у якому докладно описується процес реструктуризації , визначається 
перелік заходів щодо ї ї  реалізації  з конкретними термінами та виконавцями. Також у 
програмі визначаються ресурси, необхідні для проведення реструктуризації . У першу 
чергу, максимально повинен бути використании  реструктуризаціи нии  потенціал 
підприємства та визначені, на альтернативніи  основі, джерела формування відсутніх у 
підприємства ресурсів. 

Ключовим фактором успіху, що суттєво впливає на ефективність 
реструктуризаціи них процесів, є усвідомлення та зацікавленість працівників у 
досягненні цілеи  реструктуризації . Це визначає необхідність розробки дієвої  системи 
мотивації  як складової  програми реструктуризації . 
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Заключним кроком у реалізації  даного етапу повинно стати формування 
критерії в оцінки реструктуризації  та розрахунок прогнозованого ефекту від ї ї  
здіи снення. При цьому для підвищення обґрунтованості програми доцільно розробити 
декілька альтернативних варіантів ї ї  реалізації , оцінити ї х ефективність та обрати 
оптимальнии  варіант з урахуванням існуючих обмежень. 

Важливим завданням в даному контексті є визначення готовності керівництва 
аграрних підприємства до реалізації  інтеграціи них механізмів реструктуризації . Оцінка 
залучення підприємства до участі в інтеграціи них процесах повинна проводитися за 
такими напрямами: 

• фахова відповідність;  
• готовність до співпраці; 
• комунікативні навички; 
• особисті якості; 
• схильність до мотивації персоналу;  
• схильність до ризику;  
• лідерські якості. 
Нами запропоновано концептуальні засади побудови та функціонування 

інтеграціи ного механізму реструктуризації  аграрних підприємств (рис. 1). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Модель механізму реструктуризації аграрного підприємства 
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В основу и ого застосування покладені результат-орієнтовані та процес-
орієнтовані підходи. Вказана модель в першу чергу розрахована на застосування в 
поглибленні вертикальної  взаємодії  аграрних підприємств з переробними 
підприємствами та підприємствами сфери оптової  торгівлі, метою якої  є перерозподіл 
доданої  вартості між сферою виробництва, переробки та торгівлі. Передбачається, що 
основними формами інтеграції  є створення об'єднань холдингового типу, що забезпечує 
встановлення керуючими компаніями контролю за діяльністю аграрних підприємств, 
які беруть участь у процесі інтеграції , через участь в ї х капіталі. Основними видами 
реструктуризації  в таких випадках є приєднання та поглинання. Такі зміни корегують 
спеціалізацію аграрних підприємств, а також збільшують кількість стадіи  створення 
доданої  вартості в інтегрованому об’єднанні, що підвищує низку показників діяльності 
усіх учасників інтеграціи ного процесу, до яких слід віднести зростання економічної  
ефективності, підвищення рівня конкурентоспроможності, покращення мотивації  
персоналу, розширення товарного асортименту продукції  та збільшення обсягів ї ї  
випуску. 

Проте необхідно розуміти, що інтеграціи ні процеси відбуватимуться на основі 
впровадження досягнень науково-технічного прогресу, а відповідно потягнуть за собою 
вивільнення частини робочої  сили підприємств–учасників інтеграціи ного процесу. 
Відповідно, розробка ефективної  стратегії  реструктуризації  має враховувати соціальну 
складову та пропонувати варіанти рішень для усіх категоріи  персоналу, задіяних в 
даному процесі. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. 

Отже, в статті були обґрунтовані концептуальні засади формування та 
функціонування організаціи но економічного механізму реструктуризації  аграрних 
підприємств. Остання розглядається при цьому в якості одного з основних інструментів 
ефективного залучення аграрних підприємств до участі в процесах агропромислової  та 
виробничої  інтеграції  через збільшення концентрації  капіталу у виробничіи  сфері. 
Встановлено, що суб’єкт-ініціатор поглиблення інтеграціи ної  взаємодії  підприємства 
може керуватися результат-орієнтованим та процес-орієнтованим підходами до 
визначення економічної  ефективності змін в концентрації  капіталу учасників 
інтеграціи них утворень. В свою чергу, в межах результат-орієнтованого підходу ефекти 
інтеграціи ної  взаємодії  розглядаються у вигляді сукупності статичних, а в межах 
процес-орієнтованого підходу у вигляді сукупності динамічних характеристик 
діяльності підприємства-учасника. Вказане дозволяє ідентифікувати проміжні цілі та 
конкретизувати процедури змін концентрації  капіталу, а отже створити науково-
обґрунтоване підґрунтя для розробки та імплементації  стратегіи  розвитку аграрних 
підприємств та ї х об'єднань. У процесі дослідження обґрунтовано модель механізму 
реструктуризації  аграрних підприємств в системі інтеграціи них відносин. 
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