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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Малі сільськогосподарські виробники є важливою скла-

довою аграрного сектору економіки практично в усіх країнах, у тому числі в найроз-

виненіших. В Україні до них відносимо малі сільськогосподарські підприємства, се-

ред яких домінують фермерські господарства, та господарства населення. Вони ви-

конують низку важливих економічних і соціальних функцій, які стосуються форму-

вання пропозиції агропродовольчої продукції, створення конкуренції в галузі, збе-

реження сільських поселень, забезпечення соціального захисту сільського населення 

та ін. Однак ефективність виконання цих функцій вітчизняними малими агровироб-

никами залишається низькою, що пов’язано насамперед із проблемами обмеженого 

їхнього ресурсного забезпечення. Дієвим інструментом вирішення цих проблем є 

участь відповідних суб’єктів господарювання в інтегрованих структурах – обслуго-

вуючих кооперативах, кластерних утвореннях, громадських об’єднаннях тощо.  

Попри наявність переконливих аргументів щодо доцільності й необхідності 

розвитку інтегрованих структур, їхнє поширення в середовищі малих виробників 

сільськогосподарської продукції в Україні залишається недостатнім. Вплив цих 

структур на процеси, що відбуваються в аграрному секторі, не надто помітний. Ре-

альна активність багатьох таких офіційно зареєстрованих об’єднань є вкрай низь-

кою. Це означає, що існуючі моделі створення в сільському господарстві нашої кра-

їни інтегрованих структур потребують удосконалення.  

Повніше використання потенціалу інтегрованих структур для вирішення   

проблем малих агровиробників передбачає формування сприятливого для їхнього 

функціонування інституційного середовища, знаходження можливості для фінансо-

вої та організаційної підтримки, підвищення інтересу самих суб’єктів господарю-

вання до участі в інтеграційному процесі.  

Проблемам розвитку малих сільськогосподарських виробників присвячені 

праці багатьох вітчизняних економістів, зокрема І.В. Прокопи, О.М. Бородіної, 

Ю.Е. Губені, А.В. Збарської, В.К. Збарського, В.В. Липчука, Ю.П. Макаренко, 

І.В. Свиноуса, М.Г. Шульського, Т.І. Яворської, І.Б. Яціва та ін. Формування і функ-

ціонування інтегрованих бізнесових структур, у тому числі в сільському господарс-

тві України, є предметом наукових досліджень М.П. Войнаренка, Ф.В. Горбоноса, 

А.О. Гуторова, І.М. Зеліско, В.В. Зіновчука, І.Г. Костирка, М.Ф. Кропивка, М.О. Ки-

зима, Ю.О. Лупенка, М.Й. Маліка, Ю.О. Нестерчук, В.С. Ніценка, О.М. Одінцова, 

П.Т. Саблука, Н.С. Скопенко, І.Ф. Томича, Ю.О. Ульянченка та інших учених.    

Дослідники сформулювали концептуальні положення щодо соціально-

економічної ролі малих сільськогосподарських виробників, опрацювали засади ви-

рішення їхніх проблем за допомогою інтегрованих структур, насамперед сільського-

сподарських обслуговуючих кооперативів. Однак недостатній рівень практичного 

втілення існуючих теоретико-методологічних положень вимагає продовження від-

повідних досліджень з урахуванням регіональних особливостей і тенденцій, що від-

буваються в аграрному секторі. Зазначене засвідчує актуальність дисертаційного до-

слідження, вказує на його наукове і практичне значення.  

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

робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт економічного факультету 
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Львівського національного аграрного університету, є складовою наукових тем до-

сліджень на 2011–2015 рр. “Теоретико-методологічне та організаційно-економічне 

обґрунтування розвитку сільського господарства і села” (номер державної реєстрації 

0111U001252) та на 2016–2020 рр. “Організаційно-економічний механізм забезпе-

чення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та села” (номер держав-

ної реєстрації 0116U003176). У рамках зазначених тем автор дослідив теоретико-

методичні та практичні аспекти створення інтегрованих  структур за участю малих 

сільськогосподарських виробників, використання цих структур для вирішення про-

блем відповідних категорій господарств.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення 

науково-теоретичних засад та обґрунтування методичних положень щодо розши-

рення практики і підвищення ефективності участі малих сільськогосподарських ви-

робників в інтегрованих структурах. Для досягнення поставленої мети окреслено 

такі завдання: 

- з’ясувати сутність інтегрованих структур та охарактеризувати особливості 

їхнього створення в аграрному секторі економіки; 

- встановити функції інтеграції та їхнє відображення в ефектах, отримуваних 

сільськогосподарськими виробниками; 

- узагальнити суть малих виробників сільськогосподарської продукції та ви-

світлити необхідність їхньої участі в інтегрованих структурах; 

- встановити тенденції розвитку малих виробників сільськогосподарської про-

дукції та їхні наміри щодо створення інтегрованих структур задля вирішення влас-

них господарських проблем;  

- розкрити роль окремих видів інтегрованих структур у системі аграрного ви-

робництва досліджуваного регіону; 

- розробити систему заходів зі створення сприятливого для розвитку сільсько-

господарської кооперації середовища; 

- визначити перспективи та засади участі малих агровиробників у кластерних 

утвореннях; 

- обґрунтувати заходи щодо удосконалення інституційного забезпечення учас-

ті малих агровиробників в інтегрованих структурах.  

Об’єктом дослідження є суспільно-економічні відносини, що виникають у 

процесі формування інтегрованих структур малими сільськогосподарськими вироб-

никами. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних 

аспектів забезпечення створення та ефективного розвитку інтегрованих структур, 

учасниками яких є малі сільськогосподарські виробники.  

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є 

діалектичний метод пізнання, концептуальні положення, викладені у працях вітчиз-

няних і зарубіжних учених з питань створення в аграрному секторі економіки інте-

грованих структур та участі в цьому процесі малих сільськогосподарських виробни-

ків. Для виконання поставлених у дисертаційній роботі завдань задіяні такі методи 

економічних досліджень: абстрактно-логічний – для формування теоретичних уяв-

лень про сутність інтегрованих структур, формування висновків; аналізу і синтезу – 

для визначення ролі інтегрованих структур у процесах, що відбуваються в аграрно-
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му секторі економіки; абстрагування та конкретизації – для виявлення основних 

чинників, які впливають на процеси формування і функціонування інтегрованих 

структур, створених за участю малих агровиробників; системний підхід – для роз-

робки пропозицій з формування на регіональному рівні сприятливого для розвитку 

сільськогосподарської кооперації середовища, генерації й активізації соціального 

капіталу; порівняння – для встановлення особливостей діяльності окремих категорій 

малих сільськогосподарських виробників; економіко-статистичні – для встановлен-

ня структурно-динамічних змін у функціонуванні малих сільськогосподарських ви-

робників, їхньої ролі в сільському господарстві регіону; анкетного опитування – для 

з’ясування перспектив участі малих сільськогосподарських виробників у створенні 

інтегрованих структур; монографічний – для поглибленого вивчення діяльності 

окремих інтегрованих структур, створених малими агровиробниками; SWOT-аналіз 

– для узагальнення інформації про середовище розвитку інтегрованих структур за 

участю малих сільськогосподарських виробників.  

Інформаційною базою досліджень стали нормативно-правові акти України, 

офіційні дані Державної служби статистики України, Міністерства аграрної політи-

ки та продовольства України, Головного управління статистики в Івано-

Франківській області, наукова література, особисті спостереження автора ди-

сертаційної роботи. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: 

удосконалено: 

- сутнісні положення щодо особливостей інтеграційних процесів в аграрному 

секторі, що дало змогу виявити поширення в ньому окремих видів інтегрованих 

структур, встановити необхідність розвитку форм інтеграційних зв’язків, побудова-

них на принципах збереження автономії та врахування інтересів усіх учасників 

об’єднання, обґрунтувати перспективність участі малих сільськогосподарських ви-

робників в інтегрованих структурах;  

-  виділення основних функцій інтеграції через ідентифікацію ефектів, які мо-

жуть отримати сільськогосподарські виробники від участі в інтегрованих структу-

рах. Доповнено перелік цих функцій соціальною, ефект від якої проявляється у ви-

робленні в агровиробників певних культурно-світоглядних орієнтирів, у створенні 

інтегрованими структурами робочих місць, їхній участі у вирішенні соціальних про-

блем села; 

-  методичні засади оцінки середовища розвитку інтегрованих структур за  

участю малих сільськогосподарських виробників, які, ґрунтуючись на використанні 

результатів опитування суб’єктів господарювання, дали змогу ідентифікувати вплив 

низки чинників на перспективи створення і функціонування окремих видів 

об’єднань та інтеграційного процесу загалом, з’ясувати ставлення до участі в інте-

грованих структурах власників малого аграрного бізнесу та голів особистих селян-

ських господарств; 

- засади створення механізму фінансового забезпечення сільськогосподар-

ських обслуговуючих кооперативів, який передбачає координацію зусиль зацікавле-

них сторін, визначає завдання, принципи фінансування процесу створення і поточ-

ної діяльності таких кооперативів, застосування інструментів, пов’язаних із викори-

станням коштів із власних і залучених джерел; 
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набули подальшого розвитку: 

- інструментарій створення на регіональному (обласному) рівні середовища, 

сприятливого для розвитку сільськогосподарської кооперації, який конкретизований 

у системі заходів з формування необхідних інституційних, економічних і соціальних 

умов, у завданнях окремих суб’єктів і організацій, що можуть бути залучені до від-

повідного процесу; 

- сутнісні положення щодо формування і функціонування аграрних кластерів, 

які знайшли відображення в алгоритмі створення в області скотарського кластера за 

участю малих сільськогосподарських виробників. Визначені зміст окремих етапів 

створення кластера (діагностики середовища, підготовчої роботи, формування  

структури кластера, організації його діяльності), опрацьовані засади участі окремих 

суб’єктів і організацій в об’єднанні, задіяння дослідницьких процедур у процесі 

створення кластера; 

- положення щодо інституційного забезпечення розвитку інтегрованих струк-

тур за участю агровиробників через генерацію й активізацію соціального капіталу як 

чинника, що регулює відносини в економічних моделях; вони охоплюють сукуп-

ність заходів організаційного, просвітницького та економічного характеру з конкре-

тизацією змісту окремих із них. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані й обґрунтовані 

в дисертаційній роботі науково-методичні і практичні положення є інструментами 

для вирішення проблем, які виникають у процесі формування малими сільсько-

господарськими виробниками інтегрованих структур.  

Результати дисертаційного дослідження, які стосуються формування на регіо-

нальному рівні середовища, сприятливого для розвитку сільськогосподарської 

обслуговуючої кооперації, створення в області скотарського кластера, організа-

ційної підтримки інтеграційних намірів малих сільськогосподарських виробників, 

інституційного забезпечення їхньої участі в інтегрованих структурах, використо-

вуються в діяльності департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської 

облдержадміністрації (довідка № 307/01-14/07.1 від 30.10.2018 р.).  

Пропозиції щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих коопера-

тивів, аграрних кластерів, удосконалення інституційного середовища функціону-

вання інтегрованих структур, висновки про тенденції, які мають місце в середовищі 

малих сільськогосподарських виробників Івано-Франківської області, використову-

ються управлінням агропромислового розвитку Снятинської районної державної 

адміністрації та окремими суб’єктами господарювання району (довідка №158/01-

33/05 від 24.10.2018 р.).  

Результати анкетного опитування фермерів, розробки, які стосуються 

формування інституційних умов для створення інтегрованих структур агро-

виробниками, вирішення проблем створення сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів, використовує у плануванні своєї діяльності Асоціація фермерів та 

землевласників Івано-Франківської області (довідка №09-46 вих. від 25.10.2018 р.).  

Сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом “Липівський” 

апробовані та позитивно оцінені результати наукових досліджень, що стосуються 

фінансового забезпечення діяльності кооперативу, планування окремих параметрів 

його діяльності, участі у пропаганді кооперативного руху (довідка від 27.09.2018 р.). 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною нау-

ковою працею, в якій викладений авторський підхід до виконання завдань формуван-

ня малими сільськогосподарськими виробниками інтегрованих структур та забезпе-

чення їхнього ефективного функціонування. Із наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, у дисертації використано лише ті положення, які були розроблені ав-

тором особисто. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження 

доповідалися й одержали схвалення на: XVII Міжнародному науково-практичному 

форумі “Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських 

територій” (Львів, 2016 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

“Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи 

інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції” (Кам’янець-Подільський, 

2016 р.); ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні питання 

сучасної аграрної науки” (Умань, 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції “Сучасний аграрний менеджмент: теорія, методологія, практика” 

(Суми, 2017 р.), XVIII Міжнародному науково-практичному форумі, присвяченому 

пам’яті інженера Ярослава Зайшлого “Теорія і практика розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій” (Львів, 2017 р.); ІХ Міжнародній науково-

практичній конференції “Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, 

перспективи” (Харків, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

“Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, менеджменту, обліку та права” 

(Полтава, 2018 р.).  

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 11 на-

укових праць, з них 6 статей у наукових фахових виданнях України та 5 – у матеріа-

лах конференцій. Загальний обсяг опублікованих праць становить 4,52 друк. арк., з 

яких особисто автору належить 4,21 друк. арк.  

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації,  

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

обсяг дисертації налічує 238 сторінок друкованого тексту. Робота містить 29 таб-

лиць, 8 рисунків, 15 додатків. Список використаних джерел охоплює 208 наймену-

вань.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено ме-

ту і завдання дослідження, його методику, відображено наукову новизну та прак-

тичне значення одержаних результатів, їх апробацію, зазначено особистий внесок 

автора. 

У першому розділі – “Теоретико-методичні основи формування інтегрова-

них структур сільськогосподарськими товаровиробниками” – з’ясовано сутність 

та особливості генезису інтегрованих структур у системі аграрного виробництва,  

розглянуто економічну суть, функції малих виробників сільськогосподарської про-

дукції та показано необхідність їхньої участі в інтегрованих структурах, опрацьова-

но питання методики дослідження.   

Встановлено, що трактування інтеграції господарюючих суб’єктів як економі-

чної категорії в наукових працях здійснюється з різних позицій. Її розглядають як 



 6 

економічний процес, як стан економічної системи та як метод (механізм, інстру-

мент), що використовується суб’єктами для вирішення певних їхніх проблем. Інте-

грація як економічний процес відображає дії з поглиблення зв’язків (виробничо-

технологічних, комерційних тощо) між зацікавленими суб’єктами. Інтеграція як 

стан економічної системи відображає результат відповідного процесу – створення 

інтегрованої структури у певній організаційній формі. Розглядаючи інтеграцію як 

метод розвитку економічних відносин, трактуємо її як інструмент, що його суб’єкти 

господарювання застосовують задля досягнення певних цілей. 

Участь в інтеграційних процесах створює умови для підвищення ефективності 

функціонування сільськогосподарських товаровиробників, зміцнення їхньої конку-

рентоспроможності. Це зумовлено можливістю отримати учасниками інтеграції різ-

номанітних ефектів – техніко-технологічного, організаційного, інформаційного, со-

ціального характеру (рис. 1). Ідентифікація цих ефектів дає змогу виділити основні 

функції інтеграції як інструменту, що використовується для досягнення поставлених 

цілей, – організаційну, узгоджувальну, ресурсного забезпечення, стимулюючу, кон-

тролюючу, соціальну. 

Соціальна функція інтеграції як економічного процесу проявляється в тому, 

що налагодження тісних тривалих зв’язків між учасниками інтеграційних процесів 

сприяє виробленню певних культурно-ціннісних світоглядних орієнтирів, які ви-

знають важливість взаємовигідної співпраці, формування поваги до інтересів парт-

нерів по бізнесу, сприяють розвитку важливих неформальних інститутів. Світогляд-

ні орієнтири трансформуються у практичні дії з формування соціальної відповідаль-

ності суб’єктів підприємницької діяльності, принципи якої в рамках інтегрованої 

структури набувають характеру усталеної норми. Чимало інтегрованих структур 

ставлять перед собою завдання участі у вирішенні соціальних проблем села.  

Інтегровану структуру розглядаємо як сукупність суб’єктів господарювання, 

установ і організацій, між якими існують системні постійні взаємозв’язки, що регу-

люються з єдиного керівного чи координаційного центру. Здебільшого взаємодія 

суб’єктів інтеграції пов’язана з їхньою господарською діяльністю, однак вона не 

обмежується звичайними контрактами, може бути спрямована на вирішення про-

блем некомерційного характеру. Серед інтегрованих структур, створюваних в Укра-

їні за участю сільськогосподарських виробників, доцільно виділити агрохолдингові 

структури, які є формою вертикальної та конгломератної інтеграції, сільськогоспо-

дарські обслуговуючі кооперативи і громадські об’єднання (форми горизонтальної 

інтеграції), утворення, що можуть бути класифіковані як результат кластерної орга-

нізації.  

У процесі дисертаційного дослідження до категорії малих сільськогосподар-

ських виробників віднесені господарства населення та ті підприємницькі структури, 

які звітують за статистичною формою №2-ферм. Ці суб’єкти господарювання вико-

нують низку важливих економічних і соціальних функцій, серед яких: розширення 

пропозиції агропродовольчої продукції і підвищення рівня продовольчої безпеки 

країни; соціальний захист населення через створення робочих місць, збільшення до-

ходів сільських сімей; збереження сільської поселенської мережі, культури і тради-

цій народу.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Переваги, отримувані сільськогосподарськими виробниками від участі в інтеграційних процесах.
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За багатьма характеристиками, насамперед ресурсного забезпечення, малі 

сільськогосподарські виробники суттєво поступаються середнім і великим підпри-

ємствам галузі. Участь в інтегрованих структурах сприяє вирішенню цієї проблеми, 

зміцненню позицій малих виробників на агропродовольчому ринку. Дійшли виснов-

ку, що ця участь не повинна надмірно притісняти господарську самостійність відпо-

відних суб’єктів, оскільки втрата такої не відповідає не тільки бажанням, а й природі 

малих агровиробників. Тому перспективними для них формами інтегрованих струк-

тур є обслуговуючі кооперативи, кластерні утворення, громадські об’єднання, які 

відзначаються демократичними принципами управління. 

У другому розділі – “Стан та умови розвитку інтегрованих структур малих  

сільськогосподарських виробників” – здійснено аналіз діяльності малих агрови-

робників у сільському господарстві Івано-Франківської області, з’ясовано роль ін-

тегрованих структур в організації системи аграрного виробництва та особливості їх 

функціонування, охарактеризовано середовище розвитку інтегрованих структур, 

створюваних за участю малих сільськогосподарських виробників.   

Малі суб’єкти господарювання виробляють переважну більшість сільськогос-

подарської продукції в Івано-Франківській області. Основними її виробниками є   

господарства населення. Їхня частка в загальному обсязі виробництва сільськогос-

подарської продукції в області значно перевищує середній в Україні показник, що 

зумовлено регіональними особливостями (переважанням сільського населення,    

низьким рівнем землезабезпечення, чинниками історичного характеру). Однак гос-

подарства населення неспроможні забезпечити стабільний та ефективний розвиток 

аграрного сектору економіки. Їхня технологічна ефективність виробництва є ниж-

чою, ніж у сільськогосподарських підприємствах. Спостерігається тенденція до  

зменшення обсягів реалізації господарствами населення більшості основних видів 

вироблюваної ними продукції. 

Ресурсний потенціал малих сільськогосподарських підприємств та їхній вне-

сок у формування пропозиції агропродовольчої продукції в Івано-Франківській об-

ласті є невеликим. Основною категорією малих агропідприємств є фермерські гос-

подарства. Їхня кількість у динаміці зменшується, і на них у 2016 році припадало 

3,4% в загальному обсязі виробництва в області сільськогосподарської продукції. 

Домінує  рослинницька спеціалізація фермерських господарств. Попри тенденцію до 

зростання урожайності основних культур, за технологічною ефективністю аграрного 

виробництва вони значно поступаються середнім і великим сільськогосподарським 

підприємствам. Дуже гострою залишається проблема технічного забезпечення фер-

мерських господарств. Одним з інструментів її вирішення є налагодження і розвиток 

партнерських зв’язків між суб’єктами господарювання. 

В Івано-Франківській області на початку 2018 року було зареєстровано 

73 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи.  Реальний вплив обслугову-

ючої кооперації на функціонування малих сільськогосподарських виробників зали-

шається малопомітним. Переважна більшість діючих в Івано-Франківській області 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів спеціалізується на обслугову-

ванні виробництва продукції рослинництва, близько третини – мають відношення до 

тваринницьких галузей. Переважно засновниками створених в області сільськогос-
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подарських обслуговуючих кооперативів є фізичні особи, які нерідко перебувають у 

родинних зв’язках.  

У 2017 році в Івано-Франківській області налічувалося понад 50 зареєстрова-

них громадських об’єднань, створених за участю сільськогосподарських виробників. 

Однак рівень реальної активності таких структур доволі низький. Їхній вплив на 

процеси, що відбуваються в аграрному секторі, не надто помітний. 

За допомогою опитування вивчали ставлення малих сільськогосподарських 

виробників Івано-Франківської області до участі в інтегрованих структурах 

(табл. 1). Заповнені анкети отримано від 67 голів фермерських господарств і керів-

ників малих сільськогосподарських підприємств та від 103 голів особистих селянсь-

ких господарств. Респонденти проживають і здійснюють діяльність у районах, що 

знаходяться в різних природних зонах області. 

Таблиця 1 

Відповіді представників малих сільськогосподарських виробників  

Івано-Франківської області на питання: “Чи вважаєте Ви за доцільне  

брати участь у певній інтегрованій структурі (об’єднанні)?”  

Варіант відповіді 

Голови фермерських 

господарств, інших малих с.-г. 

підприємств 

Голови особистих 

селянських господарств 

Кількість 

відповідей 

Частка рес-

пондентів, % 

Кількість 

відповідей 

Частка рес-

пондентів, % 

Так 32 47,8 51 49,5 

Ні 8 11,9 29 28,2 

Важко відповісти  27 40,3 23 22,3 

Всього  67 100,0 103 100,0 

 

Результати анкетного опитування показали, що найбільш актуальні питання, 

які хвилюють селян, можна вирішувати за допомогою сільськогосподарських обслу-

говуючих кооперативів. Водночас прихильність до членства в кооперативі задекла-

рували близько половини опитаних. Чимало респондентів, не надто довіряючи коо-

перації, відзначили бажання взяти участь в інших формах інтегрованих структур, 

хоча, як видно з результатів опитування, селяни часто не мають чіткої уяви про 

принципи й методи їхнього функціонування. Недооціненою респондентами є роль 

громадських організацій.  

Спостерігається варіація відповідей на окремі позиції анкет, за якими опиту-

вали малих сільськогосподарських виробників, у розрізі адміністративних районів 

області. Проаналізувавши їх, дійшли висновку про неоднорідність організаційних 

умов для створення інтегрованих структур, формування яких значною мірою зале-

жить від активності на районному та локальному рівнях органів влади, громадських 

організацій.  

Результати дослідження середовища розвитку інтегрованих структур за учас-

тю малих сільськогосподарських виробників узагальнені в матриці SWOT-аналізу 

(табл. 2). 



 

 

Таблиця 2 

SWOT-аналіз розвитку інтегрованих структур за участю малих сільськогосподарських виробників  

Сильні сторони Слабкі сторони 
● усвідомлення сільгоспвиробниками можливостей вирішення 

низки проблем через участь в інтегрованих структурах 

● високий рівень особистої мотивації малих сільгоспвиробників, 

їх гнучкість у прийнятті господарських рішень 

● різноманітність видів і напрямів діяльності інтегрованих стру-

ктур, що можуть бути створені сільгоспвиробниками  

● велика кількість особистих селянських господарств, частина з 

яких зорієнтована на отримання доходів від підприємницької 

діяльності 

● високий попит на продукцію малих сільськогосподарських ви-

робників 

● нестача технічних і фінансових ресурсів у малих сільсько-

господарських виробників  

● брак кваліфікованих кадрів для організації діяльності інте-

грованих структур 

● низький рівень довіри до можливостей окремих інтегрова-

них структур, зокрема обслуговуючої кооперації, боязнь 

втрати незалежності 

● низький рівень соціальної активності сільського населення, 

надмірні сподівання на патерналістську роль держави 

● недостатня поінформованість про принципи і завдання ді-

яльності окремих видів інтегрованих структур 

Сприятливі можливості Потенційні загрози 

● орієнтація на ринкові ніші, що не представляють інтересу для 

великих сільськогосподарських підприємств 

● розгортання програм державної підтримки малих сільгоспви-

робників 

● активізація сільських громад у процесі територіальної адміні-

стративної реформи в Україні 

● розвиток грантової підтримки ініціатив сільських громад 

● ріст цін на сільськогосподарську продукцію, популяризація 

брендів регіональних продуктів  

● створення нових робочих місць, розвиток інфраструктури 

● забезпечення відповідності зростаючим санітарним вимогам  

до виробництва тваринницької продукції в особистих селян-

ських господарствах  

● диверсифікація діяльності малих сільськогосподарських вироб-

ників за рахунок зростання попиту на регіональні продукти 

● витіснення з ринку продукції малих сільгоспвиробників ве-

ликими підприємствами та іноземними виробниками  

● втрата інтересу до аграрного виробництва в частини сільсь-

кого населення 

● ризики, пов’язані з недосконалістю інституційних механіз-

мів забезпечення функціонування малих суб’єктів господа-

рювання  

● погіршення демографічних характеристик сільського насе-

лення, що негативно позначиться на його підприємницькій 

активності 

● конкуренція з боку посередницьких структур, що обслуго-

вують агровиробників 

● дискредитація інтеграційних процесів створенням псевдо-

кооперативних структур, відходом від демократичних прин-

ципів функціонування кооперативів 
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Перспективи розвитку інтегрованих структур залежать від прагнення самих 

суб’єктів господарювання до їхнього створення. Проблемою є низька соціальна ак-

тивність сільського населення, пасивність із різних причин представників малого 

підприємництва в ініціюванні спільних господарських проектів чи приєднанні до 

них. Тому існує необхідність посилення роз’яснювальної роботи серед фермерів, го-

лів особистих селянських господарств про суть, принципи діяльності різних форм 

інтегрованих структур, можливості, які вони відкривають для сільськогосподар-

ських виробників. Це завдання лягає на органи виконавчої влади на місцях, громад-

ські об’єднання, створені за участю представників закладів вищої освіти аграрного 

профілю дорадчі служби.  

У третьому розділі – “Забезпечення розвитку інтегрованих структур за 

участю малих агровиробників” – висвітлено питання забезпечення розвитку коо-

перативних структур, створюваних малими виробниками сільськогосподарської 

продукції, участі малих агровиробників у кластерних утвореннях, сформульовані 

пропозиції щодо удосконалення  інституційного забезпечення участі малих агрови-

робників в інтегрованих структурах.  

Численні проблеми, що перешкоджають розвитку в Україні сільськогосподар-

ської обслуговуючої кооперації, можна звести у три основні групи: нормативно-

правові, фінансового забезпечення та організаційні. Нормативно-правові проблеми 

пов’язані з прогалинами в законодавчому забезпеченні розвитку кооперації, фінан-

сові – з необхідністю віднайти кошти для створення й забезпечення діяльності коо-

перативу. До організаційних відносимо труднощі на етапі створення кооперативу, 

пов’язані з налагодженням результативних комунікаційних зв’язків між потенцій-

ними членами об’єднання, та недоліки в організації діяльності вже діючого коопера-

тиву. Зазначені проблеми потрібно вирішувати на різних рівнях організації коопера-

тивного руху. На макро- і мезорівні приймають нормативно-правові акти, які регу-

люють розвиток сільськогосподарської кооперації, розробляють програми підтрим-

ки процесів створення і  функціонування кооперативів та виділяють кошти на їхню 

реалізацію. Основна ж діяльність розгортається на мікрорівні, оскільки жодні зов-

нішні стимули не забезпечать створення життєздатного кооперативу без усвідом-

лення необхідності й наявності бажання його створити у самих сільськогосподар-

ських виробників. 

Проблему браку коштів для забезпечення функціонування діяльності сільсько-

господарських обслуговуючих кооперативів потрібно вирішувати скоординованими 

зусиллями зацікавлених сторін. Узгоджена програма відповідних дій формує меха-

нізм фінансового забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, 

який визначає завдання, принципи і правила фінансування відповідного процесу, ін-

струменти, які при цьому застосовують (рис. 2).  

Процес створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу пе-

редбачає проходження низки етапів: діагностики середовища (встановлення наявно-

сті умов для створення кооперативу), підготовчої роботи (організація ініціативної 

групи та просвітницька діяльність), організації кооперативу (розроблення необхід-

них документів та реєстрація підприємства), організації господарської діяльності 

(включає початок господарської діяльності та формування механізму розвитку коо-
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перативу). Для кожного етапу конкретизовані питання, що потребують вирішення, 

визначені заходи та інструменти, які можуть бути для цього задіяні. Планомірне 

проходження всіх етапів з виконанням поставлених завдань є необхідним для ство-

рення життєздатного кооперативу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Механізм фінансового забезпечення сільськогосподарської 

обслуговуючої кооперації.
 

 

Мета фінансування 

Створення кооперативу, 

формування його матеріа-

льно-технічної бази 

Забезпечення поточної 

діяльності кооперативу 

Модернізація матеріаль-

ної бази, диверсифікація, 

розширення діяльності 

Принципи фінансування 

Інструменти фінансування 

Цільове призначення коштів 

Фінансове планування, дотримання 

фінансової дисципліни 

Оптимальне поєднання власних і 

залучених коштів 

Можливість використання залучених 
коштів на поворотній і безповоротній 

основі, з оплатою та безоплатно 

З власних джерел Із залучених джерел 

На безповоротній 
основі 

На поворотній 
основі 

Вступні членські та 

цільові внески, паї й 

додаткові паї у гро-

шовій та майновій 

формі 

Доходи від діяльності 

підприємств, що  

належать кооперативу 

Амортизаційні 

відрахування 

Гранти, грошові та май-

нові пожертвування юри-

дичних і фізичних осіб 

Кредити банків та 

інших фінансових 

структур 

Субсидії, дотації, цільові 
виплати в рамках програм 

державної підтримки 

Пільги в оподаткуванні, 
гарантії з боку органів 

державної влади і місце-
вого самоврядування 

Комерційне 

кредитування 

Лізинг, 

оренда майна 
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Кластерна форма інтеграції охоплює різні види об’єднань суб’єктів господа-

рювання без створення юридичної особи, в яких відносини між учасниками ґрунту-

ються на системі двосторонніх контактів, укладених меморандумів про співпрацю, 

інших програмних документах і навіть усних домовленостях. Дотичність до ство-

рення й діяльності кластерів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

посилює принцип високої соціальної відповідальності в діяльності відповідних 

утворень, що виділяє їх серед інших форм інтегрованих структур.  

На основі розрахунку коефіцієнта локалізації зроблено висновок, що виробни-

чий потенціал сільськогосподарських підприємств  Івано-Франківської області є від-

носно низьким для створення аграрних кластерів, однак з урахуванням потенціалу 

малих сільськогосподарських виробників можливості для їхнього створення значно 

зростають. Аналіз внеску області у виробництво окремих видів продукції показав, 

що високою є економічна потреба у створенні в регіоні кластерів, базовими галузя-

ми яких будуть скотарство, картоплярство, свинарство, овочівництво і садівництво. 

Виявлені значні можливості для розвитку кластерних об’єднань у сфері сільського 

зеленого туризму в тих гірських і передгірських районах Прикарпаття, що відомі як 

центри зимових видів спорту, рекреації, проведення етнофестивалів. Серед класте-

рів, у яких можуть брати участь малі сільськогосподарські виробники, варто виділи-

ти структури, утворені довкола переробних підприємств, зацікавлених у формуванні 

стійкої сировинної зони, спроможної забезпечити постачання якісної продукції.  

Обґрунтована доцільність створення в Івано-Франківській області скотарсько-

го кластера, учасниками якого повинні бути й малі сільськогосподарські виробники. 

Розроблено алгоритм створення відповідного кластера. Участь малих агровиробни-

ків у кластері можлива через створення сільськогосподарських обслуговуючих коо-

перативів. Максимальне врахування у процесі створення кластера інтересів усіх йо-

го учасників забезпечить життєздатність і практичний внесок об’єднання у розвиток 

аграрного сектору регіону.  

Перспективи інтеграційних процесів в аграрному секторі залежать від їх ін-

ституційного забезпечення. Удосконалення інституційного середовища функціону-

вання інтегрованих структур за участю малих сільськогосподарських виробників 

повинно мати програмний характер, передбачати розвиток як формальних, так і не-

формальних інституцій, між якими спостерігається тісний зв’язок. Формування цьо-

го середовища передбачає тісну взаємодію органів державної влади різних рівнів, 

місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності, створених за їх-

ньою участю громадських об’єднань. Відповідні заходи мають враховувати не тіль-

ки економічні потреби суб’єктів інтеграції, а й необхідність вирішення проблем со-

ціального характеру. 

Показано, що одним із основних чинників, що перешкоджає залученню малих 

сільськогосподарських виробників до інтеграційних процесів, є дефіцит і недоско-

налість форм соціального капіталу. Останній розглядають як важливий чинник, що 

регулює відносини в економічних моделях. Розроблена програма дій із забезпечення 

розвитку інтегрованих структур за участю агровиробників через генерацію й активі-

зацію цього капіталу. Вона охоплює сукупність заходів організаційного, просвітни-

цького та економічного характеру.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації запропоновано нове вирішення науково-практичного завдання 

щодо розширення практики та підвищення ефективності участі малих сільськогос-

подарських виробників в інтегрованих структурах. Результати дослідження дають 

підстави для таких висновків: 

1. Результат інтеграції економічних суб’єктів, набуваючи окресленої організа-

ційної форми, втілюється у створенні інтегрованої структури. Окремі форми інте-

грованих структур в аграрному секторі України розвиваються неоднаковими темпа-

ми. Виділяються за масштабами діяльності агрохолдингові структури з доволі жорс-

тким підпорядкуванням окремих суб’єктів господарювання керівному центру. На-

томість недостатнім є розвиток обслуговуючої кооперації, партнерських форм інте-

грації, агропродовольчих кластерів, спостерігається формалізм у функціонуванні ба-

гатьох громадських об’єднань, створених за участю агровиробників. На усунення 

протиріч у системі аграрного виробництва України позитивний вплив матиме по-

ширення форм інтеграційних зв’язків, побудованих на принципах збереження авто-

номії та врахування інтересів усіх учасників об’єднання.  

2. Залучення до інтеграційних процесів дає змогу сільськогосподарським то-

варовиробникам отримати ефекти техніко-технологічного, організаційного, інфор-

маційного, соціального характеру. Ідентифікація цих ефектів допомагає виділити 

основні функції інтеграції. Запропоновано доповнити перелік цих функцій соціаль-

ною. Вона проявляється в кількох аспектах. Зокрема, налагодження тісних тривалих 

зв’язків між учасниками інтеграційних процесів сприяє виробленню певних культу-

рно-ціннісних світоглядних орієнтирів, які визнають важливість взаємовигідної 

співпраці, формування поваги до інтересів партнерів по бізнесу. Світоглядні орієн-

тири трансформуються у практичні дії з формування соціальної відповідальності 

суб’єктів підприємницької діяльності, принципи якої в рамках об’єднання набува-

ють характеру усталеної норми. Інтегровані структури створюють робочі місця, не-

рідко ставлять перед собою завдання участі у вирішенні соціальних проблем села. 

3. Участь в інтегрованих структурах займає важливе місце серед заходів, 

спрямованих на зміцнення позицій малих сільськогосподарських виробників на аг-

ропродовольчому ринку. Ця участь не повинна надмірно зачіпати господарську са-

мостійність відповідних суб’єктів, оскільки втрата такої не відповідає не тільки ба-

жанням, а й природі малих агровиробників. Найперспективнішими для них формами 

інтегрованих структур є обслуговуючі кооперативи, кластерні утворення та громад-

ські об’єднання. 

4. Івано-Франківська область за кількістю зареєстрованих на початку 

2018 року сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (73) займає четверте 

місце серед областей України. У 2017 році тут налічувалося понад 50 громадських 

об’єднань, створених за участю малих сільськогосподарських виробників на облас-

ному, районному та локальному рівнях. Чимало агровиробників є членами всеукра-

їнських об’єднань. Однак в області інтегровані структури не справляють помітного 

впливу на процеси, що відбуваються в аграрному секторі. Рівень їхньої реальної ак-

тивності доволі низький. Серед сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

значна частка бездіяльних. Основними причинами, що перешкоджають створенню 
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інтегрованих об’єднань, самі селяни вважають відсутність коштів і недосконале за-

конодавство. 

5. Проведене опитування малих сільськогосподарських виробників Івано-

Франківської області щодо перспектив функціонування інтегрованих структур пока-

зало помітну варіацію відповідей респондентів у розрізі адміністративних районів та 

природних зон. Їхні погляди залежать від активності органів влади на районному та 

локальному рівнях, громадських організацій з підтримки та промоціювання процесу 

створення об’єднань агровиробників. Встановлено, що фермери рівнинних районів 

відчувають значно вищу боязнь втрати незалежності після вступу в кооператив, 

аніж виробники з гірських територій. Це можна пояснити гострішою конкуренцією 

в аграрному бізнесі в лісостеповій зоні. Селяни, які планують зменшити обсяги ви-

робництва продукції в особистому господарстві, скептичніше оцінюють перспекти-

ви своєї участі в певних об’єднаннях, аніж ті, котрі суттєвих змін не планують чи 

хотіли би збільшити масштаби діяльності.  

6. Опрацьовані засади створення механізму фінансового забезпечення сільсь-

когосподарської обслуговуючої кооперації. Цей механізм визначає завдання, прин-

ципи фінансування процесу створення і поточної діяльності обслуговуючого коопе-

ративу, інструменти, які при цьому застосовуються. Передбачене використання ко-

штів із власних і залучених джерел. Серед останніх – надавані на безповоротній ос-

нові субсидії, дотації, цільові виплати в рамках програм державної підтримки, гран-

ти, грошові та майнові пожертви юридичних і фізичних осіб. Залучення коштів пе-

редбачає, що поточна діяльність кооперативу повинна бути самоокупною з ураху-

ванням уже існуючих інструментів бюджетної фінансової підтримки агровиробни-

ків.  

7. Успішний розвиток сільськогосподарської кооперації залежить від наявнос-

ті сприятливого для цього процесу середовища. Обґрунтована система заходів зі 

створення такого середовища на регіональному рівні, яка передбачає процедури, 

спрямовані на формування його складових – інституційних, економічних і соціаль-

них умов. Окреслені завдання, які покладаються на органи державної влади на об-

ласному та районному рівнях. Передбачена активна участь у створенні відповідного 

середовища громадських об’єднань, дорадчих служб, авторитетних представників 

сільських громад, самих сільськогосподарських кооперативів та їхніх членів. Ком-

плексне застосування зазначених заходів із залученням кваліфікованих фахівців 

спроможне забезпечити відчутний синергічний ефект при вирішенні проблем коо-

перативного руху.  

8. Обґрунтована доцільність та розроблено алгоритм створення в Івано-Фран-

ківській області скотарського кластера за участю малих сільськогосподарських ви-

робників. Цей алгоритм охоплює етапи діагностики середовища, підготовчої роботи, 

формування структури кластера та організації його діяльності. Ініціаторами ство-

рення кластера можуть виступати органи виконавчої влади, що здійснюють управ-

ління агропромисловим розвитком регіону. У подальшому ключовою є підтримка 

відповідної ініціативи переробними підприємствами, які зацікавлені у формуванні 

стійкої сировинної зони. Участь малих агровиробників у кластері можлива через 

створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Опрацьовано засто-
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сування у процесі створення кластера дослідницьких процедур (експертних оцінок, 

маркетингового аналізу), здійснення яких може бути доручене науковим установам, 

що виявлять бажання увійти у кластер. Розроблений алгоритм відображає програм-

но-цільовий підхід до реалізації на регіональному рівні кластерної ініціативи.  

9. Розроблена програма дій із забезпечення розвитку інтегрованих структур за 

участю агровиробників через генерацію й активізацію соціального капіталу. Вона 

охоплює сукупність заходів організаційного, просвітницького та економічного ха-

рактеру. Заходи організаційного характеру спрямовані на: налагодження комуніка-

цій між потенційними членами об’єднання; виявлення лідерів, спроможних очолити 

інтеграційний процес; створення інституційних умов для трансформації потенціалу 

соціального капіталу в потенціал економічного розвитку. Заходи просвітницького 

характеру передбачають розповсюдження інформації про потенційні можливості 

окремих форм інтегрованих структур та демократичні принципи їх функціонування. 

Вони спрямовані на утвердження етичних ідей, що передбачають повагу до особис-

тості, цінування професіоналізму, компетенцій, засудження неетичних бізнесових 

пропозицій, турботу про екологію тощо. Економічна підтримка генерації й активіза-

ції соціального капіталу передбачає фінансове забезпечення заходів, які сприяють 

налагодженню контактів між суб’єктами – носіями цього капіталу. 
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АНОТАЦІЯ 

Соловей Ю. І. Формування інтегрованих структур малими виробниками 

сільськогосподарської продукції. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами еко-

номічної діяльності). – Львівський національний аграрний університет Міністерства 

освіти і науки України, Львів, 2019. 

У дисертаційній роботі розглянуто теоретичні та методичні основи формуван-

ня інтегрованих структур сільськогосподарськими товаровиробниками. З’ясовано 

сутність та особливості генезису інтегрованих структур у системі аграрного вироб-

ництва. Розглянуто економічну суть, функції малих виробників сільськогосподар-

ської продукції, показано необхідність їхньої участі в інтегрованих структурах. 

Здійснено аналіз діяльності малих агровиробників у сільському господарстві 

Івано-Франківської області. З’ясовано роль інтегрованих структур в організації сис-

теми аграрного виробництва та особливості їх функціонування. Охарактеризовано 
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середовище розвитку інтегрованих структур, створюваних за участю малих сільсь-

когосподарських виробників.  

Сформульовані пропозиції щодо забезпечення розвитку інтегрованих структур 

за участю малих агровиробників. Висвітлено питання розвитку кооперативних  

структур, участі малих виробників сільськогосподарської продукції у кластерних 

утвореннях. Визначені заходи щодо удосконалення  інституційного забезпечення 

участі малих агровиробників в інтегрованих структурах, зокрема через генерацію й 

активізацію соціального капіталу. 

Ключові слова: малі сільськогосподарські виробники, фермерські господар-

ства, господарства населення, інтегровані структури, кооперація, кластери, громад-

ські об’єднання, соціальний капітал. 

  

ANNOTATION 

Solovei Yu.I. Establishment of integrated structures by small producers of ag-

ricultural products. – As a manuscript.  

A thesis for a Candidate Degree in Economics (PhD) by specialty 08.00.04 – Eco-

nomics and Management of Enterprises (According to the Types of Economic Activities). 

– Lviv National Agrarian University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Lviv, 2019. 

The dissertation studies theoretical and methodic fundamentals of integrated struc-

tures establishment by agricultural producers. The work confirms that some forms of inte-

grated structures in agrarian sector of Ukraine are being developed at different rates. The 

research distinguishes agroholding structures by the scales of their activity. In contrast, 

development of service cooperation, partnership forms of integration and agro-industrial 

clusters is insufficient and one observes formalism in performance of many public organi-

zations, established with participation of agrarian producers.    

It is demonstrated that introduction of agricultural producers into integration pro-

cesses enables obtaining of the effects of technical and technological, organizational, in-

formational, social character.  Identification of those elements helps distinguishing of the 

principal functions of the integration. The work proposes to add a social function to the 

list.  

It is noted that participation in the integrated structures takes an important position 

among the measures, focused on strengthening of the positions of small agricultural pro-

ducers at an agro-industrial market. That participation should not greatly concern econom-

ic independence of the corresponding subjects, because loss of the independence meets 

neither will nor nature of small agrarian producers. Service cooperatives, clusters and pub-

lic organization are the most prospective forms of the integrated structures.   

The research presents analysis of performance of small agricultural producers in ag-

riculture of Ivano-Frankivsk region and defines position of the integrated structures in or-

ganization of the system of agrarian production, as well as peculiarities of their perfor-

mance. It is stressed that in the region, the integration structures do not make a sufficient 

impact on the processes, which happen in the agrarian sector. The level of their real activi-

ty is rather low. A considerable share of the agricultural service cooperatives are inactive.  
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Having carried a questionnaire, the work examines attitude of small agricultural 

producers in Ivano-Frankivsk region to participation in the integrated structures. Rural res-

idents consider that the main reasons, which prevent establishment of the integrated struc-

tures, include lack of funds and imperfect laws. The questionnaire demonstrates a consid-

erable variation of the responses by the respondents in terms of administrative districts and 

natural zones. Ideas of the respondents concerning perspectives of performance of the in-

tegrated structures depend on activity of the state authorities at the district and local levels, 

public organizations for support and promotion of the process of creation of agricultural 

producers’ amalgamations. The research confirms that farmers of plain districts feel more 

scared to lose their independence after joining a cooperative, than producers on mountain-

ous territories.      

The dissertation characterizes environment for development of the integrated struc-

tures, established with participation of small agricultural producers. It is demonstrated that 

perspectives of those structures development depend on attempts of business subjects to 

initiate their establishment. The research notes that a low social activity of rural popula-

tion, passive behavior of small business representatives concerning initiation of joint eco-

nomic projects or joining them is a problem. Thus, there is a necessity to explain farmers 

and heads of private peasants’ farms about the nature, principles of performance of differ-

ent forms of integrated structures, opportunities, which are supplied to agricultural pro-

ducers by the structures. That task should be done by authorities locally, as well as by pub-

lic organizations, extension services, established with participation of representatives of 

agrarian higher educational establishments.  

The research describes proposals concerning support for development of the inte-

grated structures with participation of small agricultural producers, analyzes fundamentals 

of creation of the mechanism of financial support for agricultural service cooperation, ar-

gues a system of measures concerning creation of a regional environment, which is favor-

able for development of agricultural cooperation. The work sets the tasks, which should be 

done by state authorities at a regional and district levels. The research stresses importance 

of active participation of public organizations, extension services, authorized representa-

tives of village councils, agricultural cooperatives and their members in creation of the ap-

propriate environment.   

The thesis highlights the issue of participation of small producers of agricultural 

products in cluster formations, argues consistency and develops an algorithm of establish-

ment of an animal-breeding cluster in Ivano-Frankivsk region with participation of small 

agricultural producers. Participation of small agricultural producers in a cluster is possible 

by creation of agricultural service cooperatives. The research analyzes application of re-

search procedures (expert estimates, marketing analysis) in the process of cluster creation. 

Those procedures can be performed by scientific institutions, which are willing to enter the 

cluster.  

The work defines measures concerning improvement of the institutional support for 

participation of small agricultural producers in the integrated structure and develops a pro-

gram of actions concerning support for development of the integrated structures with par-

ticipation of agricultural producers by means of generation and activation of social capital. 

That program includes a complex of measures of organizational, educational and econom-
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ic character. Measures of organizational character are focused on arranging of communica-

tion between potential members of the organization; detection of leaders, capable to take 

the lead of the integration process; creation of institutional conditions for transformation of 

social capital potential into the potential of economic development. Measures of educa-

tional character expect distribution of the information about potential possibilities of each 

form of the integrated structures and democratic principles of their performance. Econom-

ic support for generation and activation of social capital expects financial supply of the 

measures, which favor setting of contacts between the subjects, i.e. carriers of the capital.   

Key words: small agricultural producers, farming enterprises, farms of population, 

integrated structures, cooperation, clusters, public organizations, social capital.  

 

АННОТАЦИЯ 

Соловей Ю. И. Формирование интегрированных структур малыми про-

изводителями сельскохозяйственной продукции. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам эконо-

мической деятельности). – Львовский национальный аграрный университет Мини-

стерства образования и науки Украины, Львов, 2019. 

В диссертационной работе рассмотрены теоретические и методические осно-

вы формирования интегрированных структур сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями. Выяснено сущность и особенности генезиса интегрированных структур 

в системе аграрного производства. Рассмотрена экономическая суть, функции ма-

лых производителей сельскохозяйственной продукции и показана необходимость их 

участия в интегрированных структурах. 

Проанализирована деятельность малых агропроизводителей в сельском хозяй-

стве Ивано-Франковской области. Выяснена роль интегрированных структур в ор-

ганизации системы аграрного производства и особенности их функционирования. 

Охарактеризована среда развития интегрированных структур, создаваемых с уча-

стием малых сельскохозяйственных производителей. 

Сформулированы предложения по обеспечению развития интегрированных 

структур с участием малых агропроизводителей. Освещены вопросы развития ко-

оперативных структур, участия малых производителей сельскохозяйственной про-

дукции в кластерных образованиях. Определены меры по совершенствованию ин-

ституционального обеспечения участия малых агропроизводителей в интегрирован-

ных структурах, в частности через генерацию и активизации социального капитала. 

Ключевые слова: малые сельскохозяйственные производители, фермерские 

хозяйства, хозяйства населения, интегрированные структуры, кооперация, кластеры, 

общественные объединения, социальный капитал. 

 


