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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сьогодні в сільському підприємстві України функціонує 

значна кількість посередницьких структур, які справляють помітний вплив на про-

цеси, що відбуваються в галузі. Значною мірою цей вплив є негативним, оскільки 

перерозподіл доходів суб’єктів ринку, що забезпечують рух виробленої продукції до 

гуртових і роздрібних покупців, ущемляє інтереси сільськогосподарських підпри-

ємств. Посередники встановили контроль над ціновою ситуацією на ринку, логіс-

тичним забезпеченням агровиробників, перенесли в поле своєї функціональності 

маркетингові інструменти, які могли б бути під контролем сільськогосподарських 

підприємств. Контроль сільськогосподарського  ринку посередницькими формуван-

нями породжує безпорадність підприємств-виробників у сфері їх збутової діяльнос-

ті. Така ситуація зумовлює й певні негативи для держави, адже гальмується розви-

ток вітчизняного агропромислового комплексу, який є одним із бюджетоутворюю-

чих секторів нашої країни.  

Виходячи з цього, виникає потреба в пошуку нових шляхів розвитку ефектив-

них механізмів системи збуту продукції сільськогосподарських підприємств. Остан-

ні певною мірою також можуть виконувати посередницькі функції. Мається на увазі 

часткове перенесення у поле їхньої діяльності маркетингових, збутових та логістич-

них операцій. Крім того, позитивним для галузі буде зростання конкуренції між по-

середницькими структурами. Тоді посередники змушені будуть більшою мірою вра-

ховувати інтереси агровиробників, змагаючись за їх прихильність. Тому збільшення 

кількості посередників, які забезпечуватимуть підвищення ефективності своєї ді-

яльності не за рахунок монопольного становища, а через удосконалення технологій 

обслуговування, оптимізацію ресурсного забезпечення, буде для сільського госпо-

дарства позитивним процесом.  

Проблеми функціонування системи посередництва та удосконалення марке-

тингових, збутових і логістичних структур у сільськогосподарських підприємствах 

досліджували такі вітчизняні науковці, як В. В. Апопій, І. Ф. Баланюк, 

М. І. Бєлявцев, Т. В. Боровик, О. Г. Вознесенський, Н. А. Грецька, І. М. Грищенко, 

О. І. Гуторов, Н. І. Діденко, М. В. Дубініна, Ю. Н. Кашуба, Т. В. Косарева, 

О. О. Красноруцький, Н. Ф. Павленчик, Ю. В. Пономарьов, Т. О. Примак, 

Н. В. Прозорова, М. І. Савлук, І. О. Соловйов, Н. І. Трішкіна, Л. О. Франченко, 

В. М. Ціхановська, О. М. Ціхановська, О. М. Швиденко, Г. В. Черевко, В. М. Якубів, 

Я. С. Янишин та інші.  

Однак діяльність посередницьких структур дослідники здебільшого розгляда-

ли відокремлено від збутової діяльності сільськогосподарських підприємств. Часто  

предметом їхньої уваги є окремі функції з обслуговування агровиробників, тоді як 

відповідну проблематику доцільно вивчати за комплексним підходом. У трактуванні 

діяльності посередників у галузі переважає негативна оцінка, однак слід більшою 

мірою вести мову про вигоди, які може отримувати галузь від їх ефективного функ-

ціонування. Зазначене обумовило обрання теми дисертаційного дослідження, визна-

чило його мету та основні завдання.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до плану наукових досліджень ДВНЗ «Прикарпатський 
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національний університет імені Василя Стефаника» за темою  «Розробка і обґрунту-

вання соціально-економічного та організаційно-управлінського механізму збалансо-

ваного розвитку підприємницьких структур у регіоні Карпат» на 2012–2017 рр.  

(номер держреєстрації 0113U004332, виконання цієї теми подовжено й на 2017–

2020 рр.). Участь дисертанта у виконанні зазначеної теми полягала в обґрунтуванні 

напрямів підвищення ефективності маркетингової, збутової та логістичної діяльнос-

ті посередницьких структур у сільському господарстві і встановленні перспектив 

виконання відповідних функцій сільськогосподарськими підприємствами.  

Мета і завдання дослідження. Основна мета дисертаційного дослідження по-

лягає в обґрунтуванні теоретичних положень, методичних підходів та прикладних 

рекомендацій щодо забезпечення підвищення ефективності діяльності посередниць-

ких структур у сільському господарстві. Для досягнення цієї мети поставлені такі 

завдання: 

- з’ясувати сутність поняття «посередницькі структури в сільському госпо-

дарстві» та встановити особливості реалізації посередницьких функцій сільськогос-

подарськими підприємствами; 

- уточнити методологічні, концептуальні й методичні основи формування 

ефективної системи посередницької діяльності в сільському господарстві; 

- визначити функціональні складові посередницької діяльності, конкретизу-

вати їх зміст і завдання в умовах чинників впливу зовнішнього та внутрішнього аг-

росередовища; 

- обґрунтувати методичні підходи до визначення ефективності посеред-

ницької діяльності у взаємозв’язку з інформаційною системою посередницьких 

структур сільськогосподарського ринку; 

- встановити особливості діяльності посередників, що обслуговують агрови-

робників, на внутрішньому ринку та розкрити їх роль у процесі  налагодження екс-

порту сільськогосподарської продукції; 

- удосконалити методичні підходи до організації маркетингового дослі-

дження сільськогосподарського ринку в процесі реалізації посередницьких функцій; 

- визначити взаємозв’язок кооперативної складової з системою посеред-

ницької діяльності в сільському господарстві та з’ясувати оптимальні форми вико-

ристання кооперації для здійснення в рамках галузі функцій логістики, збуту і мар-

кетингу; 

- розробити концепцію підвищення ефективності діяльності посередницьких 

структур у сільському господарстві. 

Об’єктом дослідження є економічні відносини, пов’язані з діяльністю посе-

редницьких структур у сільському господарстві.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і прак-

тичних засад підвищення ефективності діяльності посередницьких структур у сіль-

ському господарстві. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою для наукового до-

слідження стали положення вітчизняної та зарубіжної економічної науки з питань 

здійснення маркетингової, логістичної і збутової діяльності в контексті розвитку 
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сільськогосподарських підприємств та суб’єктів сільського господарства, які вико-

нують посередницькі функції.  

Для реалізації поставлених у дисертаційній роботі завдань було використано 

загальні та спеціальні методи наукового дослідження: історичний – для вивчення 

історичних передумов розвитку теорій і виникнення понять, які характеризують до-

сліджуване явище посередництва; теоретичного узагальнення – для розкриття змісту 

і сутності поняття «посередницька діяльність»; системний підхід – для вивчення 

особливостей функціонування сільськогосподарських підприємств та посе-

редницьких структур у сільському господарстві в розрізі здійснення ними маркетин-

гової, логістичної і збутової  діяльності; аналізу та синтезу – для дослідження тен-

денцій сільськогосподарського ринку України та Івано-Франківської області; ситуа-

ційний підхід – для вивчення та виокремлення часткових характеристик системи по-

середницької діяльності для здійснення комплексної класифікації досліджуваного 

явища; математичне моделювання – для аналізу великої сукупності даних функціо-

нування посередницьких структур і сільськогосподарських підприємств досліджу-

ваного регіону та виділення певних математичних закономірностей реалізації під-

приємствами галузі функцій маркетингу, логістики та збуту; графічний метод – для 

наочності відображення отриманих результатів дослідження.  

Інформаційною базою дослідження є законодавчі і нормативні акти, офіційні 

дані Державної служби статистики України, Міністерства аграрної політики та про-

довольства України, Головного управління статистики в Івано-Франківській області, 

науково-аналітичні публікації вітчизняних і зарубіжних учених, а також особисті 

спостереження автора. 

Наукова новизна отриманих результатів. Основні результати дисертаційної 

роботи полягають у тому, що: 

удосконалено: 

- теоретико-методологічні засади формування ефективної системи посеред-

ницької діяльності суб’єктів сільського господарства шляхом обґрунтування сукуп-

ності взаємопов’язаних методологічних принципів, науково-прикладних та мето-

дичних підходів до дослідження, які полягають у визначенні змісту посередницької 

діяльності, базових функцій посередництва і можливості реалізації посередницької 

діяльності сільськогосподарськими підприємствами, що дало змогу визначити пріо-

ритетні напрями в організації ефективної посередницької функції; 

- класифікацію функцій посередницької діяльності в сільському господарстві. 

До переліку цих функцій віднесено агромаркетингову, агрологістичну, агрозбутову 

та функцію інформаційного забезпечення і показано, що їхня реалізація сільського-

сподарськими підприємствами можлива за трьома варіантами – шляхом повної коо-

перації, часткової кооперації або самостійно, без кооперативної складової; 

- алгоритм розрахунку ефективності посередницької діяльності суб’єктів сіль-

ськогосподарського ринку, який, на відміну від існуючих, передбачає розрахунок 

часткових інтегральних показників ефективності маркетингу, збуту та логістичної 

діяльності й узагальнення відповідних часткових оцінок в інтегральному показнику 

ефективності посередницької діяльності; 
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набули подальшого розвитку: 

- трактування сутності поняття «посередницька діяльність сільськогосподар-

ських підприємств», яка полягає в поєднанні функцій агромаркетингу, збутової ді-

яльності сільськогосподарських підприємств і агрологістики задля утворення ціліс-

ної системи постачання виготовленого товару до кінцевого споживача з можливістю 

використання маркетингової, логістичної або збутової кооперації сільськогосподар-

ських підприємств і здійснюється з метою ефективного розподілу перелічених функ-

цій між виробниками сільськогосподарської продукції й посередницькими структу-

рами сільського господарства; 

- перелік складових оцінки ефективності посередницької діяльності суб’єктів 

сільськогосподарського ринку, що включені до алгоритму визначення ефективності 

посередницької діяльності, який полягає в аналізі ефективності окремих складових 

відповідної діяльності й управління нею з деталізацією інформаційної аналітичної 

бази та інформаційних комунікативних потоків; 

- методичні підходи до аналізу діяльності посередницьких структур і сільсько-

господарських підприємств у частині здійснення ними посередницьких функцій, які 

передбачають врахування особливостей впливу зовнішніх і внутрішніх чинників 

шляхом проведення аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності 

відповідних суб’єктів; 

- організаційно-методичні підходи до проведення маркетингового дослідження 

в системі посередницької діяльності шляхом встановлення взаємозв’язків між по-

требою проведення ринкового аналітичного дослідження та його значення в процесі 

виходу на зовнішні ринки сільськогосподарської продукції. Зв’язок посередницької 

діяльності та експорту може бути двостороннім: експорт може виступати ціллю по-

середницької діяльності або засобом розширення і вдосконалення функцій марке-

тингу, логістики та збуту, але в будь-якому разі фактичне освоєння зовнішнього  

ринку є для підприємства ознакою досконалішої та масштабнішої роботи його мар-

кетингового, логістичного та збутового відділів, об’єднаних у систему посередниць-

кої діяльності.  

- теоретико-методологічні положення концепції взаємозв’язку кооперативної 

складової з функціональними елементами системи посередницької діяльності в сіль-

ському господарстві, які доповнено розробленим методичним підходом щодо об-

рання шляхів реалізації посередницької діяльності в галузі через часткову або повну 

кооперацію суб’єктів для виконання функцій маркетингу, логістики і збуту учасни-

ками ринку або через залучення посередницьких структур лише для реалізації де-

яких із вищеназваних функцій. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості викорис-

тання запропонованих автором наукових положень і методичних рекомендацій у 

процесі побудови в сільському господарстві ефективної системи маркетингу, збуту 

й логістики, заснованої на принципах взаємодії, структурованості, чіткого розподілу 

функцій. Наукові розробки автора сприятимуть підвищенню ефективності діяльнос-

ті в галузі посередницьких структур та залученню до посередницької діяльності са-

мих сільськогосподарських виробників.  
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Матеріали наукового дослідження щодо підвищення ефективності діяльності 

посередницьких структур у сільському господарстві, яке матиме позитивний вплив 

на розвиток сільських територій завдяки покращенню доступу агровиробників до 

ринків збуту, використано при розробці Стратегії розвитку Івано-Франківської об-

ласті на період до 2020 року. Окрім того, висновки наукового дослідження врахова-

но при розробці Регіональної та місцевих програм підтримки малого і середнього 

підприємництва (довідка № 032-09/48 від 19.01.2016 р., видана Департаментом еко-

номіки Івано-Франківської ОДА). 

Пропозиції автора щодо підвищення ефективності діяльності посередницьких 

структур у сільському господарстві використано при розробці перспективного плану 

розвитку Філії «Авангард» ПАТ «Агрохолдинг Авангард», розробці заходів з під-

вищення економічної ефективності виробництва цим підприємством яйця, змен-

шення ним затрат на виробництво продукції птахівництва (довідка № 584 від 

13.10.2017 р.).  

Напрацювання щодо удосконалення методів управління посередницькою ді-

яльністю були апробовані у ПСП «Рідна земля» та ПАФ «Бовшівська» Галицького, 

СОК «ЕКОМ» і ФГ «ТОРО» Рогатинського районів (довідка № 251/01-14/03 від 

15.09.2016 р., видана Департаментом агропромислового розвитку Івано-

Франківської ОДА). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим дослі-

дженням, у якому викладено авторський підхід щодо вирішення проблем, 

пов’язаних з підвищенням ефективності діяльності посередницьких структур у сіль-

ському господарстві. З наукових публікацій, виданих у співавторстві, використано 

лише ті положення та ідеї, які належать особисто автору цього дослідження. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертаційного до-

слідження доповідалися й одержали схвалення на: IV Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Ефективність функціонування сільськогосподар-

ських підприємств» (Львів, 2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Розвиток національної економіки: теорія і практика» (Івано-Франківськ, 2015 р.), 

V Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Ефективність функціо-

нування сільськогосподарських підприємств» (Львів, 2016 р.), Всеукраїнській нау-

ково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми економічного розвитку 

України в умовах інтеграції» (Харків, 2016 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Problems of development modern science» (Мадрид, 2016 р.), IV Міжна-

родній науковій конференції «Perspective scientific research» (Morrisville, США, 

2017), науково-практичному семінарі «Сучасний викладач у студентоцентричній 

моделі освітнього процесу університету» (Івано-Франківськ, 2016 р.).  

Публікації. За темою дисертаційного дослідження автором опубліковано 

13 наукових праць загальним обсягом 2,8 авт. арк., у тому числі 6 статей у наукових 

фахових виданнях України обсягом 1,9 авт. арк., серед яких одна стаття в журналі з 

індексом SCOPUS, та 7 публікацій у матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 209 сторінок друкованого тексту. Дисертація містить 
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16 таблиць, 18 рисунків, 12 додатків. Список використаних джерел налічує 143 на-

йменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі  –  «Теоретико-методологічні засади підвищення ефек-

тивності  діяльності  посередницьких  структур  у  сільському господарстві» – 

обґрунтовано теоретичні основи організації посередницької діяльності суб’єктів у 

сільському господарстві, розглянуто наукові підходи до забезпечення ефективності 

цієї діяльності, опрацьовано питання методики дослідження. 

Продукція сільськогосподарських виробників у більшості випадків є однорід-

ною за своїми якісними характеристиками, що ускладнює ведення ними конкурент-

ної боротьби. Агровиробникам доволі важко знайти свою окрему нішу і задовольня-

ти потреби обраного сегменту ринку. Це обумовлює значущість ролі в сільському 

господарстві посередницьких структур. Пошук шляхів підвищення ефективності по-

середницької діяльності в галузі повинен здійснюватися через забезпечення ефек-

тивності комплексу маркетингової, логістичної і збутової діяльності сільськогоспо-

дарських підприємств та інших структур сільського господарства на основі систем-

ного поєднання перелічених функціональних елементів. 

 На основі узагальнення існуючих визначень сутності посередницьких струк-

тур у сільському господарстві вважаємо, що це суб’єкти, діяльність яких спрямована 

на налагодження торгово-комерційних зв’язків між учасниками сільськогосподар-

ського ринку стосовно надання певного спектру послуг чи обміну товарами, яка 

включає в себе проведення маркетингової діяльності, логістичного забезпечення то-

вароруху чи надання послуг, а також організацію збуту, дослідження ринку та ін-

формаційно-консалтингові послуги й іншу супутню діяльність з метою отримання 

прибутку на основі повнішого задоволення потреб споживачів. Запропоновано до 

посередницьких структур сільського господарства, поряд із роздрібними торговця-

ми, елеваторами, логістичними центрами, торговими домами, заготівельними під-

приємствами, сільськогосподарськими обслуговуючими чи виробничими коопера-

тивами, консалтинговими підприємствами, включати й сільськогосподарські підп-

риємства, які також можуть реалізовувати посередницькі функції (надаючи послуги 

складування, пакування, заготівлі, транспортування, інформаційного забезпечення, 

спільного зберігання продукції) іншим суб’єктам сільськогосподарського ринку. 

Сутність посередницької діяльності сільськогосподарських підприємств поля-

гає в поєднанні функцій агромаркетингу, збутової діяльності й агрологістики з ме-

тою утворення цілісної контрольованої виробником системи товароруху до кінцево-

го споживача, яка може бути оптимізована використанням кооперації, повної чи   

часткової, з можливістю надання підприємством-виробником сільськогосподарської 

продукції посередницьких послуг іншим суб’єктам сільськогосподарського ринку. 

Поступове перенесення функцій посередницьких структур у поле діяльності вироб-

ників сприятиме підвищенню ефективності їхньої загальногосподарської діяльності 

та забезпечить підвищення рівня їх конкурентоспроможності. Шляхом оптимізації 

діяльності посередницьких структур у сільському господарстві буде досягнуто зба-

лансування цін на сільськогосподарську продукцію, що забезпечить позитивний со-
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ціальний ефект за рахунок зниження реалізаційних цін на сільськогосподарські то-

вари. 

Теоретико-методологічні засади формування ефективної системи посеред-

ницької діяльності суб’єктів сільського господарства полягають у: обґрунтуванні 

функціональної структури посередницької діяльності; встановленні зв’язку системи 

посередницької діяльності з перспективами і можливостями ефективного освоєння  

зовнішніх ринків сільськогосподарської продукції; визначенні завдань маркетинго-

вого дослідження у процесі реалізації функцій посередництва в сільському госпо-

дарстві; виокремленні основних шляхів здійснення функцій посередницької діяль-

ності, які можуть реалізовуватись через коопераційну складову. 

Дисертаційним дослідженням підтверджено, що посередницька діяльність ре-

алізовується системою взаємопов’язаних функціональних елементів, які в цілісності 

та при наявності синергетичного ефекту здатні забезпечити зростання ефективності 

загальногосподарської діяльності посередницьких структур. Функціональна система 

посередницької діяльності включає функції планування, аналізу та контролю внут-

рішнього й аналізу зовнішнього маркетингового середовища у взаємозв’язку з пос-

тачальницько-збутовою й логістичною системами.  

У дисертації показано, що алгоритм визначення ефективності посередницької 

діяльності забезпечується такою складовою, як інформаційна база, що формується в 

результаті постійного обміну інформацією, яка надходить від структурних елементів 

системи – підсистем маркетингу, логістики і збуту та визначається особливостями 

внутрішнього й зовнішнього середовища функціонування підприємства. 

У другому розділі – «Аналіз діяльності посередницьких структур у сільсь-

кому господарстві» – здійснено оцінку внутрішнього і зовнішнього ринку сільсько-

господарської продукції та чинників, які впливають на ефективний розвиток його 

суб’єктів, проведено аналіз посередницької діяльності на сільськогосподарському 

ринку Івано-Франківської області, досліджено вплив системи посередницької діяль-

ності на конкурентоспроможність аграрної продукції на зовнішніх ринках. 

Здійснення посередницької діяльності в сільському господарстві є доволі 

складним процесом, який потребує детального дослідження умов господарювання 

на внутрішніх і зовнішніх ринках. Реалізація  маркетингових, логістичних та збуто-

вих функцій на світовій арені є значно складнішою, аніж на внутрішньому ринку 

сільськогосподарської продукції. В умовах жорсткої конкуренції, великої кількості 

виробників агропродовольчих товарів, насиченості ринків продукцією з високими 

якісними характеристиками вітчизняним сільськогосподарським підприємствам 

важко потрапити на світовий ринок із власною продукцією.  

У дисертації охарактеризовано зв’язок посередницької діяльності та експорту 

за такими ознаками: посередницька діяльність включає в себе маркетингові, логіс-

тичні та збутові функції, які можуть реалізовуватись як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках; вихід на міжнародний ринок може виступати ціллю для всієї 

продукції підприємства або лише для окремого товару, розробленого відповідно до 

вимог певного ринку; експорт тісно пов’язаний з посередницькою діяльністю; вихід 

на зовнішній ринок неможливий без детального, всебічного, первинного та вторин-

ного його дослідження. У разі недостатнього вивчення кон’юнктури зовнішнього 
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ринку та умов виходу на нього ризики, пов’язані з експортною діяльністю, значно 

зростають. При прийнятті хаотичних управлінських рішень підприємство може за-

знати значних збитків через перевищення витрат на експорт над фактичним доходом 

від нього, що негативно вплине й на основну його господарську діяльність. 

За результатами проведеного аналізу виявлено основні чинники, які впливали 

на обсяги експорту сільськогосподарської продукції протягом 2012-2017 рр. Йдеться 

про зменшення світового рівня попиту й переорієнтацію географічної структури віт-

чизняного експорту сільськогосподарської продукції. Запропоновано власну класи-

фікацію чинників середовища впливу на реалізацію функцій посередницької діяль-

ності в сільському господарстві (рис. 1).  

 

Рис. 1. Чинники середовища впливу на реалізацію функцій посередницької  

діяльності в сільському господарстві. 

 

У вимірі посередницької діяльності налагодження експорту та вихід на міжна-

родні ринки є як наслідком ефективної системи посередницької діяльності на під-

приємстві, так і основною ціллю, заради якої працюють функції посередництва.   

Кількість посередницьких структур, послуги яких використовують виробники сіль-
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споживання; галузева структура 

регіону; НТП; фінансово-

економічні ризики; соціально-

економічна ситуація; політичні змі-

ни; кліматичні умови; законодавст-

во; ментальні особливості; вироб-

ничі тенденції; інвестиційне сере-

довище; ринок праці; цінова харак-

теристика; інтеграційні  

процеси; характеристика  

зовнішньоекономічної діяльності. 

 конкуренти; постачальники;  

посередники; споживачі;  

товарна структура  

(товари-замінники) 

Чинники середовища  

ЗОВНІШНІЙ 

РИНОК 

ВНУТРІШНЄ  

АГРОСЕРЕ-

ДОВИЩЕ 
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ськогосподарської продукції, реалізовуючи продукцію на зовнішньому ринку, є  

значно більшою, ніж на внутрішньому чи локальному ринку. Посередницькі струк-

тури є потрібними для сільськогосподарських підприємств, адже вони виконують 

низку функцій, які вимагають від виробників значних затрат часу і коштів. Та, ко-

ристуючись послугами посередників, виробники сільськогосподарської продукції 

втрачають зв’язок з ринком і не отримують інформації від безпосередніх спожива-

чів. Відсутність поінформованості щодо особливостей, які притаманні зовнішнім 

ринкам, призводить до зменшення контролю з боку сільськогосподарського підпри-

ємства над усім чи частиною процесу руху товару до безпосереднього споживача і, 

відповідно, до зниження його мобільності та гнучкості в разі ринкових змін. 

Зазначені на рис. 1 чинники повинні враховуватись підприємствами при побу-

дові стратегічних рішень щодо виходу на зовнішній і внутрішній ринки сільськогос-

подарської продукції. Кожен із чинників містить певні ризики і впливає на діяль-

ність підприємства як прямо, так і опосередковано. 

Проведено порівняння цін реалізації підприємствами  Івано-Франківської об-

ласті основних видів сільськогосподарські продукти за окремими каналами – на   

ринку і через власні магазини та посередникам (табл. 1). Загалом вигіднішою для 

агровиробників є реалізація на ринку овочів і худоби та птиці. Натомість за іншими 

видами продукції закупівельні ціни, що їх пропонують посередники, є вищими, аніж 

при самостійній організації підприємствами її збуту. 

Таблиця 1 

Відношення середніх цін реалізації продукції сільськогосподарськими  

підприємствами Івано-Франківської області на ринку, через власні магазини до 

цін її реалізації посередникам, %
* 

Вид сільськогосподарської  

продукції 

Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Зернові та зернобобові культури -0,3 21,1 -30,9 -24,1 -35,3 -33,4 

Олійні культури -16,9 -34,7 -21,7 -23,4 -19,8 -20,6 

Картопля 39,1 7,2 -57,9 -22,8 -8,3 -13,4 

Овочі 419,7 258,1 155,2 94,4 208,1 220,7 

Олія, цукор -22,2 -46,9 -31,3 -48,3 -29,2 -37,9 

з них – цукор 6,1 -13,8 7,8 -19,5 -22,9 -13,9 

Худоба та птиця 18,1 11,2 4,5 18,4 29,6 38,4 

з них – птиця 20,1 33,9 34,9 57,5 76,1 99,3 

Молоко та молочні продукти 42,7 44,7 29,6 -10,7 -3,5 -5,1 

Яйця, тис. шт. -10,6 -25,5 -2,7 -17,3 -11,1 -14,2 

Мед -5,9 -23,9 -28,9 -40,9 -13,7 -6,2 
*Примітка: якщо  "+"  – середня ціна реалізації є вищою в каналі збуту «на ринку, через 

власні магазини), якщо  "-"  – середня ціна реалізації є вищою в каналі збуту «посередникам» 

 

Встановлено, що інфраструктура сільськогосподарського ринку України сьо-

годні перебуває на стадії становлення і потребує вдосконалення, особливо щодо оп-

тимізації та перерозподілу функцій, виконуваних на цьому ринку посередницькими 

структурами.  
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У третьому розділі дисертації – «Напрями підвищення ефективності посе-

редницької діяльності у сільському господарстві» – сформульовано пропозиції 

щодо вдосконалення підходів до управління системою посередницької діяльності, 

обґрунтовано можливість використання кооперативної складової для побудови  

ефективної системи посередницької діяльності, здійснено моделювання системи під-

вищення ефективності посередницької діяльності суб’єктів сільського господарства. 

Система ефективності посередницької діяльності включає в себе показники 

ефективності трьох складових (підсистем) – маркетингу, збуту і логістики. Перелі-

чені підсистеми ефективності перебувають у постійному взаємозв’язку та обміні ін-

формацією. Останнє дає змогу досягти підвищення ефективності відповідної діяль-

ності за рахунок утворення синергетичного ефекту, коли взаємодія кожної підсис-

теми в сукупності є ефективнішою та результативнішою, аніж у реалізації функцій 

окремих складових.  

Взаємозв’язок зовнішнього і внутрішнього агросередовища може бути забез-

печений за рахунок кооперації в певних підсистемах посередницької діяльності (ко-

операція у сфері логістики, маркетингу або збуту).  

Розроблено алгоритм визначення ефективності системи посередницької діяль-

ності, який передбачає такі послідовні кроки: аналіз ефективності маркетингової ді-

яльності; аналіз ефективності збутової діяльності; аналіз ефективності логістичної 

діяльності; аналіз ефективності посередницької діяльності; розрахунок інте-

грального показника ефективності посередницької діяльності. Застосування зазна-

ченого алгоритму підкреслює необхідність і важливість здійснення аналізу таких 

видів діяльності підприємства, як маркетингова, логістична і збутова.  

Запропоновано розрахунок загального фінансового результату посередницької 

діяльності на одиницю реалізованої продукції, що застосовується для визначення 

частки прибутку від маркетингових, логістичних та збутових заходів на одиницю 

реалізованої продукції за критеріями результату (доходу), витрат (з урахуванням 

всієї структури витрат) та обсягу реалізованої продукції: 

       
        

 (
(       

      
 )  (       

      
 )  (       

      
  )

    
 

                                    
(       

      
 )  (       

      
 )  (       

      
  )

    
) ,                           (1) 

де        
        – показник загального фінансового результату на одиницю реалізованої 

продукції (unit) протягом аналізованого періоду n1–n2;      
 – фінансовий результат 

(дохід) від маркетингу,    – витрати на маркетинг;      
  – фінансовий результат (до-

хід) від збуту,    – витрати на збут;      
  – фінансовий результат (дохід) від логісти-

чних заходів,    – витрати на логістику; IP (implemented products) – обсяги реалізо-

ваної продукції за аналізовані періоди n1 і n2.  

Приріст рентабельності за маржинальним доходом (Profitability level) посеред-

ницької діяльності визначає економічну ефективність маркетингових, логістичних 

та збутових витрат, тобто рівень віддачі активів за аналізований період: 

        
      

      
         

         
  

   
      

      
  

      
         

         
  

   
      

      
  ,                     (2) 
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де         
     – приріст рентабельності за маржинальним доходом посередницької 

діяльності;     
 ,     

 ,     
  – фінансовий результат (валовий прибуток) від маркетин-

гу, збуту та логістики. 

Рівень рентабельності за чистим прибутком посередницької діяльності (Profit-

ability of intermediary activity) характеризує суму прибутку яка припадає на грошову 

одиницю проданої продукції та розраховується відношенням чистого прибутку від 

посередницької діяльності до чистого доходу від маркетингових, збутових та логіс-

тичних заходів: 
 

               
(     

     )  (     
     )  (     

      )

     
        

        
   

    
       

       
 

     
       

        
  ,                (3) 

 

де         – це показник прибутковості посередницької діяльності на одиницю отри-

маного фінансового результату.  

З метою визначення взаємозалежної зміни складових посередницької діяльно-

сті її ефективність пропонуємо визначати за допомогою інтегрального показника: 

                                                 √           
 

 ,                                       (4) 

де          – інтегральний показник ефективності посередницької діяльності;     – 

показник ефективності маркетингу;     – показник ефективності збуту;     – показ-

ник ефективності логістичної діяльності.  

Показники ефективності маркетингу (   ), логістики (   ), збуту (   ) роз-

раховують як відношення різниці доходу від відповідних напрямів діяльності та ви-

трат, пов’язаних з реалізацією функцій маркетингу, логістики і збуту, до обсягу реа-

лізованої продукції, вираженого у грошових одиницях. 

Запропонований інтегральний показник дає змогу оцінити основні взаємо-

пов’язані складові системи ефективності посередницької діяльності – маркетингу, 

збуту і логістики. З метою апробації розробленого алгоритму визначення ефектив-

ності системи посередницької діяльності на практиці проведено низку розрахунків з 

використанням результатів діяльності сільськогосподарського підприємства –  Філії 

«Авангард» ПАТ «Агрохолдинг Авангард» в с. Загвіздя Івано-Франківської області. 

З’ясовано, що упродовж 2015-2017 рр. на цьому підприємстві спостерігалося по-

гіршення показників ефективності системи посередницької діяльності. Така ситуа-

ція спричинена нижчими темпами зростання доходів відносно зростання витрат на 

реалізацію продукції, що зумовило різке зменшення отримуваного прибутку та зни-

ження показників рентабельності його продукції (з 25,5 % у 2015 році до 1,4 % у 

2017 році). 
Проведений аналіз показників діяльності Філії «Авангард» ПАТ «Агрохол-

динг Авангард» дав змогу оцінити ситуацію, наявну на підприємстві, та визначити 

потребу в перенесенні функцій посередницької діяльності у функціональне поле до-

сліджуваного підприємства. Враховуючи результати аналізу, сформульовані пропо-

зиції щодо зміни організаційної структури та розроблено модель підвищення ефек-

тивності посередницької діяльності зазначеного суб’єкта господарювання (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель підвищення ефективності посередницької діяльності  

Філії «Авангард» ПАТ «Агрохолдинг Авангард» на 2018-2020 рр. 

Мета: підвищення ефективності системи функцій посередницької діяльності  

Філії «Авангард» ПАТ «Агрохолдинг Авангард» 

І етап (здійснення аналізу): 1) проаналізовано установчі документи підприємства; 2) здійснено ана-

літичне дослідження діяльності підприємства протягом 2015-2017 рр.; 3) опрацьовано офіційні доку-

менти підприємства, що стосуються бізнес-планування протягом останніх 3-х років; 4) визначено 

проблемні питання і причини їх виникнення; 5) на основі проведеного аналізу і спостереження запла-

нована розробка механізму підвищення посередницької діяльності Філії "Авангард" ПАТ "Агрохол-

динг Авангард". 

ПЕРЕДУМОВИ 

дослідження 

1) ресурсна база; 2) готовність і потреба в змінах;      

3) освоєний внутрішній ринок; 4) зростання показни-

ків експорту; 5) наявність кваліфікованих працівників;  

6) відсутність власних, контрольованих підприєм-

ством відділів маркетингу, збуту і логістики 

Визначення 

потреби у 

створенні 

відокремленої 

системи посе-

редницької 

діяльності на 

основі наяв-

ності всіх 

передумов 

1) збільшення витрат на реалізацію продукції протягом аналізо-

ваного періоду; 2) зростання витрат на транспортування; 3) ви-

явлення проблеми в обміні інформації між виробничою систе-

мою та відділами збуту, логістики і маркетингових досліджень; 

4) ціль розширення ринків збуту як внутрішніх, так і зовнішніх; 

5) зниження показників рентабельності, разом зі зростанням 

обсягів виробництва;  

6) потреба в мінімізації витрат на транспортування та збут 

ІІ етап (формування пропозицій): розробка пропозицій на основі проведеного аналізу  

показників діяльності Філії "Авангард" ПАТ "Агрохолдинг Авангард" 

ІІІ етап (впровадження): Філією "Авангард" ПАТ "Агрохолдинг Авангард" розпочато реструктуризацію  

утворення відокремлених відділів збуту і логістичного управління. Наявність власного відділу логістич-

ного управління забезпечить Філії покращення системи управління транспортними потоками, забезпе-

чить уникнення ситуацій непоінформованості керівництва підприємства щодо прийнятих логістичних 

рішень, дасть змогу більш ефективно здійснювати планування операційного і тактичного характеру. 

Напрями 

пропоно-

ваних змін 

на 2018-

2020 рр. 

економічного 

характеру 

структурно-

організацій-

ного харак-

теру 

1) проаналізовано динаміку показників витрат на реалізацію; 2) запро-

поновано використання алгоритму розрахунку ефективності посеред-

ницької діяльності; 3) участь у розробленні стратегії та бізнес-плану 

до 2020 року; 4) здійснено аналітичні розрахунки, які відображають 

неефективність існуючої системи збуту і логістики 

1) удосконалено ведення аналітичної звітності з пропозицією форму-

вання інтегрованих баз даних, які б містили зведену управлінську 

звітність показників посередницької діяльності (збуту і логістики);  

2) розроблено та презентовано керівництву структурну організацію 

системи посередницької діяльності, контрольовану вищою ланкою 

управління Філії, зі збереженням відкритості і доступу інформації для 

керівництва Холдингу 

якщо спо-

стерігається 

потреба є: 

ІV етап (зафіксовані результати): з допомогою пропонованої системи посередницької діяльності Філією 

"Авангард" ПАТ «Агрохолдинг Авангард» мінімізовано логістичні витрати протягом 6 місяців 2018 року 

(січень-червень) на 1,3 %, зменшено витрати на збут протягом 6 місяців 2018 року  (січень-червень) на 5,9 

%. Зекономлені фінансові ресурси направлено на здійснення аналітичного дослідження внутрішнього та 

зовнішнього ринку продукції, в результаті чого налагоджено контакти з партнерами на ринку України (12 

нових партнерів), та експортному ринку (5 нових партнерів). 
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Апробація результатів дисертаційного дослідження на прикладі Філії «Аван-

гард» ПАТ «Агрохолдинг Авангард» дає змогу зробити такі висновки: суб’єкти 

сільського господарства є ефективнішими в разі наявності власних відділів збуту й 

логістики, контрольованих безпосереднім керівництвом підприємства; оптимізація 

витрат на логістику і збут може бути забезпечена за рахунок змін організаційної 

структури та покращення взаємодії між виробничим відділом і відділом реалізації 

продукції; використання алгоритму системи розрахунку ефективності посередниць-

кої діяльності дає змогу виявити вплив витрат на реалізацію маркетингових, логіс-

тичних і збутових функцій на загальний результат від господарської діяльності до-

сліджуваного підприємства. 

 

ВИСНОВКИ  

У дисертаційній роботі розкрито проблематику підвищення ефективності ді-

яльності посередницьких структур у сільському господарстві, запропоновано низку 

практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності посередницької діяльнос-

ті посередницьких структур у сільському господарстві та сільськогосподарських  

підприємств. Одержані результати дають змогу сформулювати наступні висновки. 

1. Запропоновано власне трактування й обґрунтування сутності поняття «по-

середницька діяльність сільськогосподарських підприємств», яка полягає в поєд-

нанні функцій агромаркетингу, збутової діяльності та агрологістики з метою утво-

рення цілісної контрольованої виробником системи товароруху до кінцевого спожи-

вача, що може бути оптимізована використанням повної чи часткової кооперації, з 

можливістю надання підприємством-виробником сільськогосподарської продукції 

посередницьких послуг іншим суб’єктам сільськогосподарського ринку. З’ясовано 

сутність посередницької діяльності шляхом уточнення її функціональних елементів. 

Зазначено, що функціональна система посередницької діяльності сільськогосподар-

ських підприємств містить у своїй структурі функції планування, аналізу та контро-

лю внутрішнього й аналізу зовнішнього маркетингового середовища у взаємозв’язку 

з постачальницько-збутовою і логістичною системами, які діють в умовах впливу 

факторів, що зумовлюють специфіку реалізації цих функцій у системі посередниць-

кої діяльності сільськогосподарських підприємств. 

2. Встановлено, що основними функціональними складовими внутрішнього 

агросередовища є планування, аналіз і контроль усієї системи посередницької діяль-

ності та її підсистем – постачальницько-збутової й логістичного забезпечення. Зов-

нішнє середовище потребує детального аналізу, результати якого є основою для по-

дальших стратегічних рішень. Функції маркетингу є першочерговими для функціо-

нальної системи планування, аналізу та контролю посередницької діяльності, забез-

печують її подальший розвиток та ефективну реалізацію функцій логістики і збуту. 

Виокремлено основні шляхи реалізації посередницької діяльності: самостійно, без 

залучення інших суб’єктів ринку або ж у формі кооперації з іншими суб’єктами 

сільського господарства.  

3. Доведено, що для налагодження ефективної агрологістичної системи на 

підприємстві необхідна координація дій усіх учасників агрологістичного ланцюга 
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(виробників, посередників, державних і контролюючих органів, компаній-

експедиторів, безпосередніх перевізників, переробних підприємств та ін.). Агроло-

гістика в системі посередницької діяльності відіграє вагому роль у налагодженні 

ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств і посередницьких струк-

тур у сільському господарстві за рахунок зменшення витрат та в забезпеченні кон-

курентоспроможності суб’єктів господарювання як на внутрішньому, так і на зов-

нішньому ринках. 

4. На основі аналізу існуючих наукових підходів запропоновано визначати  

ефективність маркетингових заходів посередницьких структур сільського господар-

ства та сільськогосподарських підприємств на основі комплексної оцінки їхньої дія-

льності. Обґрунтовано, що плановий результат від реалізації маркетингових заходів 

встановлюється з урахуванням стратегічних цілей підприємства та зовнішніх чин-

ників, які можуть мати вплив у визначений період часу. Результатом пропонується 

вважати прибуток від маркетингу, який виявляється через різницю між доходом від 

маркетингу і витратами на його здійснення. Запропоновано використовувати в ана-

лізі показник – загальний фінансовий результат посередницької діяльності, що поля-

гає у визначенні обсягу прибутку від маркетингових, логістичних та збутових захо-

дів з розрахунку на одиницю реалізованої продукції, виражену в грошових одиницях 

за критеріями результату (доходу). 

5. Розроблено алгоритм визначення ефективності посередницької діяльності, 

який передбачає встановлення ефективності маркетингу, логістики та збуту; вклю-

чає напрями визначення ефективності посередницької діяльності, обумовлені 

зв’язками між структурними елементами системи посередницької діяльності за ра-

хунок постійного обміну інформацією; враховує особливості агросередовища, яке 

може виступати як стимулюючим фактором господарської діяльності, так і обмежу-

вальним.  

6. Проаналізовано розподіл часток каналів реалізації сільськогосподарської 

продукції та цінові різниці в каналах збуту на сільськогосподарському ринку Івано-

Франківської області. Визначено, що основна частка сільськогосподарської продук-

ції реалізовується за напрямом «іншим господарюючим суб’єктам», який в основ-

ному відображає її продаж посередницьким структурам. Встановлена залежність 

напрямів реалізації продукції і вибору каналів збуту від виду сільськогосподарської 

продукції. За результатами дослідження дійшли висновку, що не слід вести мову 

про кардинальне усунення з ринку сільськогосподарської продукції посередників. 

Завдання полягає в оптимізації функцій, виконуваних посередницькими структура-

ми та сільськогосподарськими підприємствами, що може бути реалізовано шляхом 

перерозподілу функцій маркетингу, логістики і збуту між ними. 

7. Визначено взаємозв’язок системи  посередницької  діяльності та функціо-

нальної кооперації, яка може бути застосована у сфері маркетингової, збутової та 

логістичної діяльності підприємства. Встановлено, що відмінність кооперації в сис-

темі посередницької діяльності від кооперації територіальної чи виробничої полягає 

у виокремленні конкретної сфери діяльності, яка потребує кооперативної складової. 

Досліджено, що перевагою використання кооперації в системі посередницької дія-

льності є: утворення єдиних центрів збуту сільськогосподарської продукції; розши-
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рення доступу до сільськогосподарського ринку як внутрішнього, так і зовнішнього; 

можливість диференціації функцій зі зростанням ефективності, за рахунок змен-

шення витрат на збут та орієнтації на підвищення якості товарів (внаслідок передачі 

функцій маркетингу, логістики та збуту до повноважень кооперативу); організація й 

пошук нових каналів збуту; формування партій, пакування, складування та органі-

зація транспортних перевезень; можливість об’єднання різних форм і розмірів підп-

риємств за функціональним принципом. 

8. Запропоновано алгоритм розрахунку ефективності посередницької діяль-

ності, який може використовуватись як посередницькими структурами, так і сільсь-

когосподарськими підприємствами з метою прийняття рішення щодо збалансування 

функцій маркетингу, логістики та збуту. Цей алгоритм передбачає визначення по-

казників: загального фінансового результату посередницької діяльності з розрахун-

ку на одиницю реалізованої продукції; рівня рентабельності за маржинальним дохо-

дом посередницької діяльності; рівня рентабельності за чистим прибутком посеред-

ницької діяльності; інтегрального показника ефективності взаємодії складових по-

середницької діяльності. Показано, що аналіз та оцінка ефективності посередниць-

кої діяльності виступають важливою складовою забезпечення функціонування підп-

риємства, є необхідними для визначення стратегічного вектору його подальшого ро-

звитку, допомагають виявити проблеми в роботі підприємства, формують базу для 

розробки стратегічних і тактичних цілей на майбутні періоди. 
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У дисертаційній роботі висвітлені науково-теоретичні основи підвищення 

ефективності діяльності посередницьких структур у сільському господарстві. Про-

аналізовано реалізацію функцій посередницької діяльності – маркетингу, логістики і 

збуту на сільськогосподарському ринку України та Івано-Франківської області по-

середниками і підприємствами-виробниками сільськогосподарської продукції. Роз-

крито сутність понять «посередницькі структури в сільському господарстві» та «по-

середницька діяльність сільськогосподарських підприємств». Обґрунтовано взає-

мозв’язок системи посередницької діяльності та процесу налагодження експорту 

сільськогосподарської продукції підприємствами. 

Сформульовано пропозиції стосовно етапів проведення маркетингового дослі-

дження сільськогосподарського ринку. Проаналізовано розподіл часток каналів реа-

лізації продукції сільськогосподарськими  підприємствами  Івано-Франківської об-

ласті та варіацію цін за цими каналами. Опрацьовано алгоритм визначення ефектив-

ності посередницької діяльності, який виокремлює основні напрями і особливості 

визначення ефективності посередницької діяльності в умовах впливу внутрішнього 

та зовнішнього агросередовища.  

Запропоновано алгоритм розрахунку ефективності системи посередницької ді-

яльності, який може використовуватись як посередницькими структурами сільсько-

го господарства, так і сільськогосподарськими  підприємствами-виробниками про-

дукції з метою прийняття рішення щодо шляхів реалізації функцій маркетингу, логі-

стики та збуту. Розроблено модель підвищення ефективності посередницької діяль-

ності. 

Ключові слова: посередницькі структури, сільськогосподарський ринок, сіль-

ськогосподарські підприємства, кооперація, збут, посередницька діяльність, екс-

порт, маркетинг, логістика.  
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специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам эконо-
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мической деятельности). – Львовский национальный аграрный университет Мини-

стерства образования и науки Украины, Львов, 2019. 

В диссертационной работе освещены научно-теоретические основы повыше-

ния эффективности деятельности посреднических структур в сельском хозяйстве. 

Проанализировано реализацию функций посреднической деятельности – маркетин-

га, логистики и сбыта на сельскохозяйственном рынке Украины и Ивано-

Франковской области посредниками и предприятиями-производителями сельскохо-

зяйственной продукции. Раскрыта сущность понятий «посреднические структуры в 

сельском хозяйстве» и «посредническая деятельность сельскохозяйственных пред-

приятий». Обоснованно взаимосвязь системы посреднической деятельности и про-

цесса налаживания экспорта сельскохозяйственной продукции предприятиями. 

Выяснено сущность посреднической деятельности путем уточнения ее функ-

циональных элементов. Отмечено, что функциональная система посреднической де-

ятельности сельскохозяйственных предприятий содержит в своей структуре функ-

ции планирования, анализа и контроля внутренней и анализа внешней маркетинго-

вой среды во взаимосвязи с снабженческо-сбытовой и логистической системами, 

которые действуют в условиях воздействия факторов, обусловливающих специфику 

реализации этих функций в системе посреднической деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий. 

Установлено, что основными функциональными составляющими внутренней 

агросреды является планирование, анализ и контроль всей системы посреднической 

деятельности и ее подсистем - снабженческо-сбытовой и подсистемы логистическо-

го обеспечения. Внешняя среда требует детального анализа, результаты которого 

являются основой для дальнейших стратегических решений. Функции маркетинга 

являются первоочередными для функциональной системы планирования, анализа и 

контроля посреднической деятельности, обеспечивающие ее дальнейшее развитие и 

эффективную реализацию функций логистики и сбыта. Выделены основные пути 

реализации посреднической деятельности: самостоятельно, без привлечения других 

субъектов рынка или в форме кооперации с другими субъектами сельского хозяй-

ства. 

Сформулированы предложения относительно этапов проведения маркетинго-

вого исследования сельскохозяйственного рынка. Обработано алгоритм определе-

ния эффективности посреднической деятельности, который выделяет основные 

направления и особенности определения эффективности посреднической деятельно-

сти в условиях воздействия внутренней и внешней агросреды. Разработанный алго-

ритм определения эффективности посреднической деятельности включает направ-

ления определения эффективности посреднической деятельности, обусловленные 

связями между структурными элементами системы посреднической деятельности за 

счет постоянного обмена информацией; учитывает особенности агросреды, которая 

может выступать как стимулирующим фактором хозяйственной деятельности, так и 

ограничивающим. 

Проанализировано распределение долей каналов реализации продукции сель-

скохозяйственными предприятиями Ивано-Франковской области и вариацию цен по 

этим каналам. Определено, что основная доля сельскохозяйственной продукции ре-
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ализуется по направлению «другим хозяйствующим субъектам», который в основ-

ном отражает ее продажу посредническим структурам. Предложен алгоритм расчета 

эффективности системы посреднической деятельности, который может использо-

ваться как посредническими структурами сельского хозяйства, так и сельскохозяй-

ственными предприятиями-производителями продукции, с целью принятия решения 

о путях реализации функций маркетинга, логистики и сбыта. Этот алгоритм предпо-

лагает определение показателей: общего финансового результата посреднической 

деятельности в расчете на единицу реализованной продукции; уровня рентабельно-

сти за маржинальным доходом посреднической деятельности; уровня рентабельно-

сти по чистой прибыли посреднической деятельности; интегрального показателя 

эффективности взаимодействия составляющих посреднической деятельности. Пока-

зано, что анализ и оценка эффективности посреднической деятельности выступает 

важной составляющей обеспечения функционирования предприятия, необходимые 

для определения стратегического вектора его дальнейшего развития, помогает вы-

явить проблемы в работе предприятия, формирует базу для разработки стратегиче-

ских и тактических целей на будущие периоды. Разработана модель повышения эф-

фективности посреднической деятельности. 

Ключевые слова: посреднические структуры, сельскохозяйственный рынок, 

сельскохозяйственные предприятия, кооперация, сбыт, посредническая деятель-

ность, экспорт, маркетинг, логистика.  

 

SUMMARY 

Romaniuk N. D. Improving the effectiveness of intermediary structures in ag-

riculture. – Manuscript. 

The thesis for the scientific degree of Candidate in Economics by the specialty 

08.00.04 – Economics and management of enterprises (according to the types of economic 

activity). – Lviv National Agrarian University, Lviv, 2019. 

The scientific and theoretical bases of improving the effectiveness of intermediary 

structures’ activities in agriculture are highlighted in the thesis. The implementation of 

functions of intermediary activities i.e. marketing, logistics and sales in the agricultural 

market of Ukraine and Ivano-Frankivsk region is analyzed by the intermediaries and en-

terprises producing agricultural products. The essence of the concepts of "intermediary 

structures in agriculture" and "intermediary activities of agricultural enterprises" is re-

vealed. The interrelation of the intermediary system and the process of establishing the 

export of agricultural products by enterprises are substantiated. 

Proposals on the stages of market research of the agricultural market are formulated. 

The allocation of the distribution channels of agricultural products in the Ivano-Frankivsk 

region and the variation of prices for these channels are analyzed. An algorithm for deter-

mining the effectiveness of intermediary activity is worked out. It distinguishes the main 

directions and features of determining the effectiveness of intermediary activities under 

the influence of internal and external agroenvironment. 

An algorithm for calculating the effectiveness of intermediary system is proposed. It 

can be used both by intermediary structures of agriculture and agricultural enterprises in 
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order to make decisions on the ways of implementing functions of marketing, logistics and 

sales. A model for improving the efficiency of intermediary activities is developed.  

Keywords: intermediary structures, agricultural market, agricultural enterprises, 

cooperation, sales, intermediary activities, export, marketing, logistics. 

 


