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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

Актуальність теми. Глобалізаційні процеси сучасних економічних систем з 

часом стають все інтенсивнішими та відчутнішими, а проникнення на вітчизняні 

ринки зарубіжних товаровиробників, оснащених передовими технологіями, 

поставило вітчизняні агропродовольчі підприємства в нерівні умови розвитку. 

Сучасна несталість розвитку національної економіки вимагає впровадження 

інноваційного підходу до реалізації економічного потенціалу підприємства та 

розробки такої стратегії його розвитку, що стане підґрунтям для формування ним 

нових довгострокових конкурентних переваг. Саме тому діяльність вітчизняних 

підприємств, зокрема агропродовольчої сфери, має бути науково-обґрунтованою і не 

лише враховувати, а й передбачати потенційні зміни зовнішнього оточення задля 

завчасного попередження їх негативного впливу на реалізацію пріоритетних цілей 

економічного розвитку підприємства.  

Однією з цілей реформування агропродовольчих підприємств є відновлення та 

нарощування їх економічного потенціалу. Саме тому на рівні цих підприємств 

актуалізується питання щодо опрацювання відповідних теоретичних підходів до 

формування економічного потенціалу та розробки адекватної методики оцінки 

ефективності його використання. Разом з цим глобалізація в поєднанні з ринковою 

трансформацією споживчих цінностей і пріоритетів вимагає внесення змін до діючої 

практики управління підприємствами, забезпечення інтеграції принципів, методів та 

інструментів формування соціально-економічних механізмів комплементарності 

економічного потенціалу підприємств, що підтверджує актуальність теми наукового 

дослідження. 

Дослідженню проблем сутності і змісту економічного потенціалу, його 

теоретичних і практичних аспектів, спрямованих на формування раціональних 

шляхів розвитку потенціалу, приділяли увагу в своїх роботах багато вітчизняних і 

зарубіжних вчених, серед яких вагомий внесок зробили І. Баланюк, О. Балацький, 

О. Березін, С. Гринкевич, І. Гришова, Ю. Губені, І. Должанський,  Л. Забуранна, 

Т. Загорна, Н. Краснокутська, Є. Лапін, Г. Партин, О. Плотник, В. Россоха,  

В. Ращупкіна, І. Седікова, О. Удалих, С. Фаріон, В. Якубів, І. Яців та інші автори. 

Проте в наукових дослідженнях і напрацюваннях зазначених науковців до 

теперішнього часу не вироблена єдина позиція щодо сутності економічного 

потенціалу підприємства, не розроблені концептуальні й науково-методичні основи 

формування комплексу заходів, спрямованих на його нарощення. Також відсутні 

масштабні дослідження, присвячені аналізу можливостей формування довго-

строкових конкурентних переваг агропродовольчих підприємств в умовах постійної 

дії трансформаційних змін зовнішнього середовища. Поряд з цим потребують 

подальшого опрацювання й питання систематизації та впорядкування понятійно-

термінологічного апарату, уточнення базових категорій, обґрунтування структури 

адаптивного механізму та механізму активізації інноваційних можливостей 

економічного потенціалу агропродовольчих підприємств. Отже, відсутність 

науково-обґрунтованої методології щодо соціально-економічних механізмів 

комплементарності економічного потенціалу підприємства, яка б враховувала 

специфіку розвитку агропродовольчої сфери національної економіки, зумовила 
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актуальність і вибір теми дисертаційної роботи, її мету, завдання, об’єкт, предмет, 

логіку дослідження, наукову та прикладну значимість.  

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

виконано у відповідності до планів науково-дослідних робіт Одеського державного 

аграрного університету. Розробки автора використано в темах наукових досліджень 

кафедри менеджменту на 2011-2015 рр. «Проблеми розвитку системи управління в 

АПК України» (номер державної реєстрації 0110U006780) та на 2016-2020 рр. 

«Розвиток менеджменту і маркетингу в аграрному секторі економіки України в 

умовах економічної глобалізації» (номер державної реєстрації 0115U007157). У 

рамках зазначених тем автором запропоновано механізм формування нових 

конкурентних переваг агропродовольчих підприємств із системним урахуванням 

внутрішніх можливостей підприємства та чинників зовнішнього бізнес-оточення, 

що представлений системою засобів, методів, важелів та відповідних інструментів, 

використання яких забезпечує зростання конкурентних переваг підприємства на 

основі  адаптації до ймовірних змін зовнішнього бізнес-оточення та забезпечення 

гармонізації інтересів учасників бізнес-процесів. Дисертаційне дослідження 

пов’язане з тематикою науково-дослідних робіт Полтавської державної аграрної 

академії «Управління соціально-економічною системою в умовах національних і 

глобалізаційних викликів» (державний реєстраційний номер 0117U003102) та Вищої 

школи менеджменту інформаційних систем (Латвія) «Розробка та оцінка 

організаційно-економічних аспектів інноваційного потенціалу Латвії на мікро- та 

макрорівні» (протокол 3-19 від 17 червня 2019 р.). У рамках зазначених тем автором 

запропоновано методологічний підхід до запровадження адаптивного механізму в 

концепції реалізації економічного потенціалу агропродовольчих підприємств до 

викликів сучасного бізнес-оточення. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

обґрунтування теоретико-методологічних засад та розробка науково-практичних 

рекомендацій з формування соціально-економічних механізмів комплементарності 

економічного потенціалу агропродовольчих підприємств. Для досягнення цієї мети 

поставлені та вирішувалися такі завдання: 

– з’ясувати суть і дослідити генезис економічного потенціалу підприємства з 

обґрунтуванням складу його базових елементів; 

– запропонувати структуру економічного потенціалу підприємства, яка б 

враховувала адаптований до викликів зовнішнього та внутрішнього бізнес-оточення 

процес реалізації економічного потенціалу та ґрунтувалася на синергічному 

взаємозв’язку можливостей його структуроутворюючих блоків; 

– розкрити взаємозв’язок впливу системно-структурних детермінант на процес 

формування економічного потенціалу підприємства на основі поєднання 

ресурсного, потокового підходу та підходу «динамічних здатностей»; 

– удосконалити основні концептуальні засади щодо визначення пріоритетних 

цілей економічного розвитку агропродовольчих підприємств, що враховуватимуть 

стратегічні орієнтири реалізації економічного потенціалу підприємства; 

– поглибити науково-теоретичні погляди на формування економічного 

потенціалу підприємства на основі врахування лінійного та ієрархічного підходів, 

що розкривають імперативи комплементарності; 
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– уточнити методологічний підхід до оцінки захисту економічних інтересів 

агропродовольчих підприємств на основі використання збалансованої системи 

оціночних індикаторів з метою аналізу стану гармонізаційного економічного 

розвитку підприємства; 

– систематизувати драйвери капіталізації бренду як ключового інструменту 

максимізації ринкової вартості бізнесу за ознаками створення, забезпечення та 

результативності; 

– рекомендувати напрямки інноваційного розвитку агропродовольчих 

підприємств, які передбачають інтегрування цифрових інновацій; 

– удосконалити методологічний підхід до адаптивного розвитку економічного 

потенціалу агропродовольчих підприємств; 

– дослідити особливості імплементації зарубіжного досвіду у сфері соціально-

економічного розвитку агропродовольчих підприємств, на базі чого уточнити 

аксіологічні аспекти модернізації економічного потенціалу підприємства;  

– обґрунтувати конструкт інкорпорування соціальної складової в площину 

соціально-економічного розвитку агропродовольчих підприємств; 

– розкрити етапи, принципи та закономірності механізму активізації 

інноваційних можливостей агропродовольчих підприємств; 

– розробити динамічну модель створення нових конкурентних переваг на 

засадах інноваційності; 

– обґрунтувати комплементарну стратегію реалізації економічного потенціалу 

агропродовольчих підприємств; 

– розкрити природу комплементарного ефекту. 

Об’єктом дослідження є процеси формування соціально-економічних 

механізмів комплементарності економічного потенціалу агропродовольчих 

підприємств. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та науково-

практичні рекомендації з формування соціально-економічних механізмів 

комплементарності економічного потенціалу агропродовольчих підприємств. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дисертаційної роботи 

формують діалектичний метод пізнання, положення і принципи сучасної 

економічної теорії. Для вирішення поставлених задач використані загальнонаукові 

та спеціальні методи дослідження, а саме: історичний, синтезу, теоретичного 

узагальнення, ресурсного підходу, потокового підходу, концепції «динамічних 

здатностей», вартісного підходу – для визначення теоретичних основ і 

методологічних засад аналітичного забезпечення реалізації економічного потенціалу 

агропродовольчих підприємств; порівняння та аналізу – для дослідження сучасного 

стану та особливостей реалізації економічного потенціалу агропродовольчих 

підприємств;  метод персонального опитування – для оцінки важелів популяризації 

соціально-відповідального феномену серед агропродовольчих підприємств; методи 

системного аналізу  –  для оцінки ефекту віддачі соціальної відповідальності, оцінки 

активізації інноваційних можливостей потенціалу, а також оцінки процесу 

формування конкурентних переваг агропродовольчих підприємств.  

Інформаційною базою досліджень є правові та нормативні документи 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, офіційні матеріали Державної 
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служби статистики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, публікації зарубіжних і 

вітчизняних учених, звітні дані окремих агропродовольчих підприємств, матеріали 

особистих досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає 

в обгрунтуванні теоретико-методологічних засад та розробці науково-практичних 

рекомендацій з формування соціально-економічних механізмів комплементарності 

економічного потенціалу агропродовольчих підприємств. Найбільш істотні наукові 

результати, що характеризуються науковою новизною, полягають у наступному: 

вперше: 

 сформовано соціально-економічний механізм активізації інноваційних 

здатностей агропродовольчого підприємства, що в системному вигляді процесу 

реалізації економічного потенціалу підприємства представлений багаторівневим 

ієрархічним конструктом з відповідними зв’язками між його складниками за 

напрямками активізації інноваційних можливостей та етапами їх реалізації, які 

розкривають процес формування альтернативних варіантів інноваційного розвитку 

підприємства та вибір з них тієї інноваційної стратегії, що оптимальним чином 

задовольняє існуючі можливості у формуванні конкурентних переваг, враховуючи 

існуючі ресурсні обмеження. Результативність розвитку зазначеного соціально-

економічного механізму розкривається системною моделлю, яка спрямована на 

активізацію інноваційних трансформацій у кожному структуроутворюючому блоці 

економічного потенціалу підприємства, враховуючи специфіку їх комплементарного 

взаємозв’язку та взаємодоповнення;  

 розроблено конструкт інкорпорування соціальної складової в площину 

соціально-економічного розвитку агропродовольчих підприємств, який 

інтегрований у комплементарну систему соціально-економічних механізмів реаліза-

ції економічного потенціалу різної спрямованості з метою поетапного виконання 

підприємством простих і системних соціально-відповідальних програм, що забез-

печить одержання соціально-економічної вигоди, оцінку якої запропоновано здійс-

нювати на основі використання радару соціально-економічного ефекту, що демон-

струє зону перехрещення ефективності реалізації пріоритетних цілей економічного 

розвитку підприємства з реалізованими напрямками соціальної відповідальності; 

 обґрунтовано комплементарну стратегію реалізації економічного 

потенціалу агропродовольчих підприємств, що ґрунтується на впровадженні  

системи стратегічного аналізу та забезпечує процес синхронізації соціально-

економічних механізмів і моделей економічного розвитку підприємства, 

синергічність зв’язку яких оптимізує процес взаємодії та взаємодоповнення 

складових економічного потенціалу з метою досягнення комплементарного ефекту;   

 розкрито природу комплементарного ефекту реалізації економічного 

потенціалу агропродовольчих підприємств на засадах ресурсного, потокового та 

синергічного підходів, де суть ресурсного та потокового підходів полягає у 

забезпеченні симетричного використання матеріальних цінностей підприємства за 

просторовими та часовими ознаками, а синергічного – розкривається нематеріаль-

ними цінностями підприємства, використання яких примножує віддачу ресурсних 
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потоків та в сукупності генерує довгострокове створення додаткової вартості 

бізнесу; 

удосконалено: 

 структурну модель економічного потенціалу підприємства, що, на відміну 

від існуючих, репрезентована рамковою конструкцією, поділеною на чотири взаємо-

доповнюючі блоки (кадровий, виробничий, науково-технічний та фінансовий), 

синергічна природа взаємодії можливостей кожного з яких підпорядковується 

виробничому, господарському і ринковому рівням та на основі забезпечення 

адаптаційного розвитку підприємства створює умови для його стабільної діяльності, 

враховуючи пріоритетні цілі реалізації економічного потенціалу; 

 взаємозв’язок впливу системно-структурних детермінант на процес 

формування економічного потенціалу підприємства на основі поєднання ресурсно-

потокового підходу та підходу «динамічних здатностей», логіка взаємозв’язку яких 

розкривається можливостями підприємства забезпечувати симетричну ресурсну 

конфігурацію за векторами матеріального і нематеріального використання 

ресурсних потоків, а також здатностями його адаптації до викликів зовнішнього 

бізнес-оточення в напрямку формування нових конкурентних переваг;  

 науково-теоретичні погляди на формування економічного потенціалу 

підприємства, що, на відміну від загальноприйнятих, відрізняється врахуванням  

лінійного та ієрархічного підходів, доцільність використання яких розкривається: з 

одного боку, імперативами взаємодії та взаємодоповнення системно-структурних 

детермінант формування економічного потенціалу підприємства, що визначає їх 

комплементарну природу; з другого боку, одна з детермінант здійснює домінанту 

функцію, тоді як решта – доповнюючу, що створює платформу для досягнення 

комплементарного ефекту; 

 система аналітичного інструментарію оцінки економічного потенціалу 

агропродовольчих підприємств з використанням методів ресурсно-потокового і 

вартісного підходів, що включає методику оцінки виробничих, інвестиційних та 

інноваційних здатностей підприємства й обґрунтовує необхідність і доцільність 

забезпечення симетрії його ресурсної конфігурації та гармонізацію пріоритетів 

учасників інвестиційно-інноваційних бізнес-процесів; 

 напрямки інноваційного розвитку агропродовольчих підприємств на основі 

інтегрування цифрових інновацій, використання яких забезпечуватиме відповідні 

соціально-економічні переваги завдяки економії ресурсних потоків, охороні 

довкілля та здоров’я нації, налагодженню дієвих соціальних комунікацій на основі 

підвищення рівня прихильності й довіри соціальної аудиторії та інформаційної 

прозорості; 

 методологічний підхід до запровадження адаптивного механізму в 

концепції реалізації економічного потенціалу агропродовольчих підприємств до 

викликів сучасного бізнес-оточення через застосування структурної композиції 

організаційно-економічних форм, заходів та аспектів адаптивного управління 

агропродовольчим підприємством, інтегрованих загальною метою, що координують 

економічний розвиток підприємства та забезпечують його здатність до реалізації 

пріоритетних цілей економічного потенціалу;  
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дістали подальший розвиток: 

 суть дефініції «економічний потенціал підприємства» як відкритої 

організаційної системи, орієнтованої на максимальне досягнення пріоритетних цілей 

економічного розвитку підприємства за рахунок збереження довгострокових 

конкурентних переваг, платформою формування яких виступають можливості 

підприємства ефективно використовувати ресурсні потоки, компетенції та здатності 

адаптації до викликів зовнішнього бізнес-оточення; 

 система пріоритетних цілей економічного розвитку підприємства, що, на 

відміну від існуючих підходів, розкриває стратегічні орієнтири реалізації 

економічного потенціалу в напрямку максимізації ринкової вартості бізнесу;  

 систематизація драйверів капіталізації бренду як ключового інструменту 

максимізації ринкової вартості агропродовольчого підприємства, що структуровані 

як утворюючі, забезпечуючі та результуючі, синергічна взаємодія яких 

розкривається процесом створення нематеріальних цінностей унаслідок 

забезпечення підприємством прихильності та лояльності цільової аудиторії, 

результатом чого є одержання соціально-економічного ефекту у вигляді нарощення 

додаткового чистого фінансового потоку на довгострокову перспективу; 

 система аксіологічних домінант модернізації економічного потенціалу 

агропродовольчих підприємств шляхом інтегрування соціально-відповідальних 

цінностей в інструменти управління реалізацією економічного потенціалу, що 

сприятиме успішній інтеграції бізнесу в соціальну-економічну площину, 

гармонізації інтересів приватного капіталу та громадськості, а також підвищенню 

дієвості комунікаційних супроводів; 

 модель створення нових конкурентних переваг, що формалізує процес 

залежності зростання рівня конкурентоспроможності від обсягу чистого 

фінансового потоку та виконує роль інструменту ідентифікації інноваційних 

трансформацій у кожному блоці економічного потенціалу підприємства за часовими 

та просторовими ознаками. Використання запропонованої моделі стає платформою 

для посилення ринкових компетенцій агропродовольчого підприємства шляхом 

завчасного реагування на дії імітування його конкурентних переваг іншими 

підприємствами, що забезпечує зростання ринкової вартості бізнесу на 

довгострокову перспективу;   

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає в обгрунтуванні теоретико-методологічних засад та розробці науково-

практичних рекомендацій з формування соціально-економічних механізмів 

комплементарності економічного потенціалу агропродовольчих підприємств. 

Результати дослідження використано в діяльності: Одеської обласної 

державної адміністрації у процесі розробки стратегічних програм розвитку 

агропродовольчого виробництва в області та механізмів реалізації їх економічного 

потенціалу, де пропозиції автора дали змогу виокремити основні детермінанти 

регуляторної політики забезпечення економічного розвитку агропродовольчого 

виробництва (довідка № 720/0/20-19 від 24.02.2019 р.); ТОВ «СВІТАНОК СТАРІ 

МАЯКИ», де практичне впровадження отримали рекомендації автора щодо 

нарощення інвестиційних можливостей економічного потенціалу підприємства з 
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позиції комплементарного підходу (довідка № 196/27 від 13.03.2019 р.); ПП «Агро-

ДІС», де практичне впровадження отримали пропозиції автора щодо імплементації 

принципів соціальної відповідальності в економічний розвиток підприємства, які 

стосуються здійснення соціальних інвестицій, та рекомендації з методологічного 

забезпечення захищеності економічних інтересів підприємства (довідка № 16/7 від 

17.01.2019 р.); ТОВ «АГРОТЕХПЕРСПЕКТИВА», де практичне впровадження 

отримали пропозиції автора щодо формування моделі впливу капіталізації бренду на 

максимізацію ринкової вартості підприємства (довідка № 83-4 від 11.02.2019 р.); 

СТОВ «Іва», де практичне впровадження отримали пропозиції автора щодо 

застосування аналітичного інструментарію оцінки економічного потенціалу 

підприємства  (довідка № 28 від 17.01.2019 р.).   

Науково-теоретичні положення та практичні результати дослідження впрова-

джено в навчальний процес Одеського державного аграрного університету при ви-

кладанні дисциплін «Економіка і фінанси підприємств», «Економіка сучасного під-

приємства», «Проектування підприємницької діяльності» (довідка від 28.02.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 

працею, в якій викладено авторський підхід до розвитку теоретико-методологічних 

засад та розробки науково-практичних рекомендацій з формування соціально-

економічних механізмів комплементарності економічного потенціалу агро-

продовольчих підприємств. Наукові положення, висновки і рекомендації, наведені в 

роботі, отримані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, в дисертаційній роботі використано лише ті положення, що є 

результатом особистого дослідження автора. Внесок автора в колективно 

опубліковані праці конкретизовано у списку публікацій.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи оприлюднені та були схвалені на міжнародних і 

всеукраїнських  науково-практичних конференціях, зокрема: «Институциональные 

основы функционирования экономики в условиях трансформации» (м. Нюрнберг, 

Німеччина, 2014 р.), «Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти 

розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації 

публічного управління» (м. Одеса, 2018 р.), «Підприємницька модель економіки та 

управління розвитком підприємства» (м. Житомир, 2018 р.), «Проблеми та 

перспективи розвитку підприємництва» (м. Харків, 2018 р.), «Сучасні тенденції 

соціально-гуманітарного розвитку України та світу» (м. Харків,  2019 р.), «Розвиток 

сучасної науки: теорія, практика, інновації» (м. Дніпро, 2019 р.), «Сучасний рух 

науки» (м. Дніпро, 2019 р.), Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики» 

(м. Полтава, 2019 р.), «Літні наукові підсумки 2019 року» (м. Дніпро, 2019 р.), 

«Сучасний рух науки» (м. Дніпро, 2019 р.).  

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 41 наукову працю 

загальним обсягом 39,01 друк. арк., з яких особисто автору належить  36,35 друк.  

арк., у тому числі: одноосібна монографія обсягом 22,5 друк. арк., стаття в 

колективній монографії, 23 статті у наукових фахових виданнях України та 4 статті 

в наукових іноземних виданнях (включаючи 3 наукові статті, у виданнях, що 

включені до міжнародних наукометричних баз Scopus і Web of Science), а також 

10 публікацій у матеріалах і тезах конференцій. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотацій, 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний 

обсяг роботи викладено на 502 сторінках. Дисертація включає 29 таблиць, 86 рисунків, 

з яких 13 на повних сторінках, 8 додатків, викладених на 28 сторінках. Список 

використаних джерел, що нараховує 404 найменування, розміщений на 42 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, головні 

завдання, визначені об’єкт, предмет і методологічні засади дослідження, висвітлено 

наукову новизну та практичне значення отриманих автором результатів, наведено 

відомості щодо їх апробації. 

У першому розділі – «Теоретичні основи економічного потенціалу 

підприємства» – з’ясовано суть дефініції «економічний потенціал підприємства», 

опрацьовано структурну модель економічного потенціалу підприємства та розкрито 

взаємозв’язок впливу системно-структурних детермінант на процес його 

формування і реалізації, визначено пріоритетні цілі економічного розвитку 

підприємства, викладено науково-теоретичні погляди на формування економічного 

потенціалу підприємства. 

За результатами дослідження генезису та суті економічного потенціалу 

наведена періодизація етапів теорії потенціалів, яка ґрунтується на розвитку 

підходів до розкриття економічної природи дефініції «економічний потенціал 

підприємства» та охоплює етапи ортодоксального, ресурсного і структурного 

розкриття його змісту. Відповідно до цих підходів поглиблено суть дефініції 

«економічний потенціал підприємства». Автор розглядає його як відкриту 

організовану систему, орієнтовану на максимальне досягнення пріоритетних цілей 

економічного розвитку підприємства за рахунок збереження ним довгострокових 

конкурентних переваг, платформою формування яких виступають можливості 

ефективно використовувати ресурсні потоки, компетенції та здатності адаптації до 

викликів зовнішнього бізнес-оточення. 

Враховуючи те, що економічний потенціал підприємства це, перш за все, 

організована система, автор підходить до розгляду його структурної моделі як до 

рамкової конструкції, поділеної на чотири взаємодоповнюючі блоки (кадровий, 

виробничий, науково-технічний та фінансовий).  

Можливості підприємства ефективно використовувати ресурси кожного 

структуроутворюючого блоку генерує здатності щодо: забезпечення виробництва 

необхідними ресурсними потоками та виробничою потужністю; організації, 

управління та виконання виробничого процесу; своєчасного надання інформації для 

внесення відповідних корективів у виробничу діяльність у напрямку введення 

відповідних інновацій та створення інноваційного продукту; здатності створювати 

привабливий інвестиційний клімат та формувати нові стійкі довгострокові 

конкурентні переваги.   

Синергічна природа взаємодії здатностей кожного блоку економічного 

потенціалу підприємства підпорядковується виробничому, господарському та 

ринковому рівням. Це на основі забезпечення адаптаційного розвитку створює 
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умови для його стабільної діяльності, враховуючи пріоритетні цілі реалізації 

економічного потенціалу (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Структурна модель економічного потенціалу підприємства 

 

На основі поєднання ресурсного й потокового підходів та підходу 

«динамічних здатностей» автором розкрито основні системно-структурні 

детермінанти формування економічного потенціалу підприємства, якими визначено 

«ресурсні потоки», «можливості» та «здатності». Взаємозв’язок впливу цих  

детермінант на процес формування економічного потенціалу підприємства 

розкривається можливостями підприємства ефективно використовувати ресурсні 

потоки у напрямку формування, розміщення, руху та їх трансформації у вартісну 

форму, а також здатностями підприємства адаптуватися до сучасних викликів 

бізнес-оточення в напрямку максимального досягнення пріоритетних цілей його 

економічного розвитку. 

Відповідно автором поглиблено систему пріоритетних цілей економічного 

розвитку підприємства, стратегічні орієнтири реалізації економічного потенціалу 

якого розкриваються в напрямку максимізації ринкової вартості бізнесу, на процес 

зростання якої впливає підвищення конкурентоспроможності підприємства. Проте 

управління створенням ринкової вартості підприємства можливе шляхом 

забезпечення відповідних умов для його стабільного функціонування на основі 

використання здатностей адаптації до викликів зовнішнього бізнес-оточення та 

захисту економічних інтересів, що й визначає пріоритетні цілі економічного 

розвитку підприємства. 
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Разом з цим досягнення пріоритетних цілей економічного розвитку 

підприємства залежить від реалізації його економічного потенціалу, процес 

формування якого автор пропонує розглядати з позиції комплементарного підходу. 

Доцільність використання комплементарної концепції при формуванні 

економічного потенціалу підприємства, на думку автора, визначена об’єктивною 

логікою результативної взаємодії та функціонування складових його структуро-

утворюючих блоків, що розкривається лінійним та ієрархічним підходами.  

На основі ієрархічного підходу імперативи комплементарності формування 

економічного потенціалу підприємства розкрито як взаємозалежність та взаємо-

доповнюваність його структурних складових; на основі ієрархічного – як 

домінантність однієї структурної складової над іншими, що забезпечує максимальне 

досягнення пріоритетних  цілей економічного розвитку підприємства. 

Таким чином, необхідність розгляду процесу формування економічного 

потенціалу підприємства з позиції комплементарного підходу, з авторської позиції, 

зумовлена, з одного боку, імперативами взаємодії та взаємодоповнення системно-

структурних детермінант формування економічного потенціалу підприємства, що 

визначає їх комплементарну природу; з другого боку, одна з детермінант здійснює 

домінанту функцію, тоді як решта – доповнюючу, що створює платформу для 

досягнення комплементарного ефекту.  

У другому розділі – «Методологічні засади аналітичного забезпечення 

реалізації економічного потенціалу агропродовольчих підприємств» –

розглянуто систему аналітичного інструментарію оцінки економічного потенціалу 

агропродовольчого підприємства, що включає методику оцінки його виробничих, 

інвестиційних та інноваційних здатностей, наведено систематизацію драйверів 

капіталізації бренду як ключового інструменту максимізації ринкової вартості 

підприємства. 

Визначення тенденцій формування економічного потенціалу підприємства 

вимагає постійного удосконалення системи аналітичного інструментарію його 

оцінки, яка б відповідала вимогам сучасних економічних трансформацій. Зважаючи 

на те, що саме ресурсна концепція виступає джерелом створення конкурентних 

переваг, а ресурси підприємства в процесі їх виробничого потоку  трансформуються 

у вартісну форму, автор пропонує для оцінки економічного потенціалу агро-

продовольчого підприємства використовувати методи ресурсно-потокового та 

вартісного підходів. А оскільки реалізація пріоритетних цілей економічного 

розвитку підприємства в умовах дії інтеграційних процесів неможлива без 

забезпечення захисту його економічних інтересів, аналітичний інструментарій має 

включати методику оцінки його виробничих, інноваційний та інвестиційних 

здатностей.   

Відповідно до запропонованої методики оцінка виробничих здатностей 

підприємства ґрунтується на визначенні симетрії його ресурсної конфігурації за 

напрямками формування та використання ресурсних потоків і набуває наступного 

вигляду: 

 

       
К  ,                            (1) І К І К І У мс фс кс r 3 2 1 
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де Ікс – індекс результативності використання ресурсних потоків кадрового блоку 

економічного потенціалу агропродовольчого підприємства; Іфс – індекс 

результативності використання ресурсних потоків фінансового блоку економічного 

потенціалу агропродовольчого підприємства; Імс – індекс результативності 

використання матеріальних потоків; К1, К2, К3 – коригуючі складники. 

Формування інвестиційних та інноваційних здатностей економічного 

потенціалу агропродовольчих підприємств у контексті вирішення економічних 

конфліктів ґрунтується на гармонізації пріоритетів виробників, споживачів та 

суспільства загалом, врахування інтересів яких при реалізації інвестиційних 

проектів забезпечує зростання інвестиційної привабливості економічного суб’єкта, 

успішну інтеграцію бізнесу в соціально-економічну сферу, гармонізацію інтересів 

приватного капіталу та громадськості, а також стабілізацію їх взаємовідносин. 

Модель гармонізації пріоритетів учасників інвестиційного бізнес-процесу 

агропродовольчих підприємств наведено на рис. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель гармонізації пріоритетів учасників  інвестиційно-інноваційних 

бізнес-процесів агропродовольчих підприємств 

 

Оцінку процесу формування інвестиційних та інноваційних здатностей 

економічного потенціалу агропродовольчого  підприємства  в  контексті 

гармонізації пріоритетів учасників інвестиційних бізнес-процесів надано у вигляді 

наступної  системи  нерівностей: 
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ТРП – темп зростання доходу від реалізації продукції, %; ТВП – темп зростання обсягу 

валового фінансового потоку, %; ТЧП – темп зростання чистого фінансового потоку, 

% 

Таким чином, система аналітичного інструментарію оцінки економічного 

потенціалу агропродовольчих підприємств з використанням методів ресурсно-

потокового і вартісного підходів включає методику оцінки виробничих, інвести-

ційних та інноваційних здатностей підприємства. Вона обґрунтовує необхідність і 

доцільність забезпечення симетрії його ресурсної конфігурації та гармонізацію 

пріоритетів учасників інвестиційно-інноваційних бізнес-процесів (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Інструментарій оцінки економічного потенціалу 
агропродовольчого підприємства
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Необхідність нарощення інноваційно-інвестиційних здатностей економічного 

потенціалу підприємства та забезпечення гармонізації економічних інтересів 

учасників інноваційно-інвестиційних процесів пояснюється їх значенням у процесі 

створенні нематеріальних цінностей підприємства, що виступають джерелом 

капіталізації бренду. Сучасна концепція капіталізації бренду ґрунтується на баченні 

бренду як інструменту створення ринкової вартості бізнесу, що посилює 

позиціювання підприємства як на  ринку.  

У дисертації розглянуто систематизацію драйверів капіталізації бренду, 

відповідно до якої їх поділено на:  

 утворюючі, що сприяють налагодженню взаємозв’язків із цільовою 

аудиторію, створенню при співпраці з нею нематеріальних цінностей на основі 

використання таких інструментальних складових, як: маркетингова стратегія, 

соціальна відповідальність, стратегія використання рекламних комунікацій;  

 забезпечуючі, що сприяють посиленню ринкового позиціювання агро-

продовольчого підприємства на основі використання таких інструментальних 

складових, як: сервісна стратегія підприємства, робота з торгівельною маркою, 

налагодження партнерських відносин; 

 результуючі, що сприяють посиленню конкурентних переваг підприємства 

шляхом забезпечення лояльності цільової аудиторії та одержання соціально-

економічного ефекту у вигляді нарощення додаткового чистого фінансового потоку 

на довгострокову перспективу.  

У третьому розділі – «Сучасний стан та особливості реалізації 

економічного потенціалу агропродовольчих підприємств України» – здійснено 

оцінку розвитку агропродовольчих підприємств країни, ідентифіковано ключові 

деструктивні чинники реалізації їх економічного потенціалу, визначено напрями 

інноваційного розвитку агропродовольчих підприємств на основі інтегрування 

цифрових інновацій, запропоновано методологічний підхід до запровадження 

адаптивного механізму в концепції реалізації економічного потенціалу агропро-

довольчих підприємств.  

Трансформаційні процеси, що упродовж останніх десятиріч відбувалися в 

соціально-економічній платформі України, стали причиною радикальних змін у 

торговельно-економічному просторі як на міжнародному, так і на внутрішньому 

рівнях, суттєво посиливши при цьому роль агропродовольчої сфери в національній 

економіці. Проте існує низка деструктивних чинників, що генерують економічні 

ризики реалізації економічного потенціалу вітчизняних агропродовольчих 

підприємств у довгостроковому періоді, визначальними з яких автор ідентифікував 

асиметричність ресурсної конфігурації підприємства, що генерована порушенням 

дисципліни формування (табл. 1) та використання фінансових ресурсів (табл. 2). 

Результати проведених розрахунків наочно свідчать, що в розрізі 

сформованих джерел формування фінансових ресурсів агропродовольчих 

підприємств протягом досліджуваного періоду відбувалася десинхронізація 

ресурсних потоків їх економічного потенціалу. Це призводить до втрати 

підприємствами фінансової автономії, передусім унаслідок зростання довго-

строкових зобов’язань та короткострокових кредитів банків, а також втрати ними 

фінансової незалежності, про що свідчить зростання частки позикового капіталу з 
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20,4 % у 2013 році до 26,4 % у 2017 році. Також спостерігається тенденція до 

помітного зменшення частки іммобілізованих активів та відповідного зростання 

частки активів оборотних. 

Таблиця 1 

Структури джерел формування фінансових ресурсів  

агропродовольчих підприємств України, % 

Вид капіталу 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

2017 р. до 

2013 р.,  

+/- п. 

Статутний капітал 83,8 37,0 36,7 33,9 39,2 - 44,6 

Додатковий капітал 6,3 5,7 3,4 9,9 9,3 3,0 

Резервний капітал - 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 

Нерозподілений при-

буток (непокритий 

збиток) 

- 9,7 - 25,5 3,5 26,9 27,8 37,5 

Неоплачений капітал 0,8 0,1 0,1 0,2 2,8 2,0 

Власний капітал – 

всього  
79,6 18,3 43,6 70,6 73,6 - 6,0 

Довгострокові 

зобов’язання 
0,3 10,2 0,7 1,2 3,7 3,4 

Короткострокові 

кредити  
5,4 11,7 0,8 1,5 10,9 5,5 

Поточна заборгова-

ність за довгостроко-

вими зобов’язаннями 

- 1,0 0,1 1,8 - - 

Кредиторська забор-

гованість за товари, 

роботи, послуги 

10,5 35,7 30,2 12,9 10,1 - 0,4 

Поточні зобов’язання 

за розрахунками: 

- з бюджетом 

0,2 2,1 1,0 1,7 0,1 - 0,1 

- зі страхуванням 0,2 0,4 0,4 0,3 0,1 - 0,1 

- з оплати праці 1,2 0,6 0,7 0,8 0,3 - 0,9 

Інші поточні 

зобов’язання 
2,6 20,0 22,5 9,2 1,2 - 1,4 

Позиковий капітал –  

всього 
20,4 81,7 56,4 29,4 26,4 6,0 

Всього джерел 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х 

*Складено за даними Державної служби статистики України 

 

Різкі зміни у структурі активів є індикатором нестабільності, яка гальмує 

розвиток виробничої сфери та знижує ефективність агропродовольчого виробництва 

загалом. Як наслідок, виникає розбіжність між обсягами потреби агропродовольчих 
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підприємств у ресурсних потоках і мінімально-ефективним обсягом виробництва 

ними продукції. 

Таблиця 2 

Структура джерел використання фінансових ресурсів 

 агропродовольчих підприємств  України, % 

Вид активів 2013 р. 2014 р
.
 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

2017 р. до 

2013 р.,  

+/- п. 

Незавершене 

будівництво 
6,6 8,4 10,7 - 10,1 3,5 

Основні засоби  48,0 14,7 36,2 42,3 27,2 - 20,8 

Знос 106,2 75,3 61,0 17,6 39,2 - 67,0 

Довгострокові фінансові 

інвестиції 
12,6 - 0,1 0,1 - - 12,6 

Інші необоротні активи - 0,1 0,2 - 0,1 0,1 

Всього необоротних 

активів 
67,2 23,1 47,2 42,3 37,3 - 29,9 

Запаси товарно-

матеріальних цінностей 
2,7 9,1 2,2 3,9 2,4 - 0,3 

Готова продукція  3,7 17,5 8,9 4,5 3,5 - 0,2 

Дебіторська 

заборгованість:  

- за товари, роботи та 

послуги 

 

 

11,0 

 

 

18,1 

 

 

17,2 

 

 

33,9 

 

 

38,0 

 

 

27,0 

- за розрахунками 2,5 1,6 1,6 1,5 4,7 2,2 

- інша 6,4 1,5 1,5 0,6 0,8 - 5,4 

Поточні фінансові 

інвестиції 
0,9 0,9 2,8 2,9 2,6 1,7 

Витрати майбутніх 

періодів 
5,7 4,9 0,8 9,3 0,9 - 4,8 

Всього активів  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х 

*Складено за даними Державної служби статистики України 

 

Поступове перетікання фінансових ресурсів із необоротних в оборотні активи 

відбувається за рахунок нарощення дебіторської  заборгованості за товари, роботи 

та послуги. У результаті виникає асиметричність ресурсної конфігурації за часовим 

критерієм, що проявляється в порушенні часової синхронізації між вхідним обсягом 

ресурсних потоків та вихідним. Незважаючи на виявлені порушення фінансової 

дисципліни щодо формування та використання фінансових ресурсів агро-

продовольчих підприємств, дослідження стану і тенденцій їх розвитку свідчить про 

значний потенціал та спроможність  стабільно забезпечувати населення країни 

якісним, безпечним, доступним продовольством. 
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Подальше входження національної економіки до світового економічного 

простору, посилення процесів глобалізації, конкуренції, лібералізації торгівлі 

вимагають адаптації агропродовольчих підприємств до нових та постійно змінних 

умов. Проте низька купівельна спроможність населення є одним із головних 

факторів, що стримує розвиток агропродовольчого виробництва, а незначна частка 

прямих інвестицій в основний капітал не дає змоги в повній мірі розвиватися 

агропродовольчим підприємствам, що відбивається на рівні рентабельності  

виробництва (табл. 3). 

Таблиця 3 

Оцінка адаптаційних можливостей  економічного потенціалу 

агропродовольчих підприємств України 

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

2017 р. до 

2013 р., 

+/-  

Обсяг виробленої продук-

ції агропродовольчих 

підприємств, млрд. грн. 

786,1 520,3 713,2 820,1 945,2 159,1 

Частка агропродовольчої 

продукції  у загальному 

обсязі валової доданої 

вартості, % 

13,3 15,8 18,6 18,0 16,7 3,4 

Індекс цін реалізованої 

продукції сільського 

господарства сільсько-

господарськими 

підприємствами, % до 

попереднього року 

97,1 124,3 154,5 109,0 111,5 х 

Індекс споживчих цін на 

продукцію харчування, % 

до попереднього року 

97,6 112,1 144,4 108,5 113,4 х 

Обсяг виробленої агро-

продовольчої продукції з 

розрахунку на одного 

зайнятого в агропродо-

вольчому виробництві, 

тис. грн 

758,4 553,2 809,5 919,4 1069,5 311,1 

Рівень рентабельності 

агропродовольчого 

виробництва, % 

5,6 1,8 16,8 13,6 9,9 4,3 

*Складено за даними Державної служби статистики України 

 

До деструктивних чинників адаптаційних можливостей економічного 

потенціалу агропродовольчих підприємств, як свідчить проведений аналіз, слід 

також віднести: поступове зниження обсягу іноземних інвестицій та капітальних 

вкладень у розвиток агропродовольчої сфери, зокрема в аграрний сектор; інтенсивне 
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зростання біоенергетики, у результаті чого в аграрній сфері відбувається пере-

орієнтація сільгоспвиробників на вирощування «біопаливних» культур; ресурсне 

спрямування вітчизняного експорту агропродовольчої продукції, що генерує 

вразливість України у зовнішньоторговельних відносинах. 

Оскільки однією з точок нарощення економічного потенціалу вітчизняних 

агропродовольчих підприємств є цифрова трансформація, автором розглянуто 

напрямки інноваційного розвитку агропродовольчих підприємств на основі 

інтегрування цифрових інновацій. Для аграрного сектора України, орієнтованого на 

експорт, перспективним визначено використання технологій «точного 

землеробства» (Precision Agriculture) та технологію Blockchain 4,0. 

«Цифрове» землеробство – це ресурсозбережувальна, ґрунтозахисна, 

інноваційна і конкурентоздатна технологія, переваги використання якої окреслено 

наступними чинниками: ресурсо-економічними (точне землеробство зменшує 

потребу в добривах і засобах захисту рослин на 30-50%, що для вітчизняного 

агровиробника стане важливим заходом інтенсифікації землеробства без значних 

додаткових витрат); екологічними (зменшення рівня хімізації землеробства за 

одночасного підвищення ефективності господарювання); охоронно-оздоровчі 

(підвищення привабливості праці в агросфері поступово перетворить агронома на 

сучасного менеджера, підвищить рівень економічної культури й екологічної 

свідомості в сільській місцевості. 

Перспективним напрямом розвитку цифрових платформ є перехід від 

централізованого адміністрування баз даних на цих платформах до їх розподіленого 

формування та адміністрування відповідно до логіки технології блокчейн, де 

інноваційним інструментом цифрової економіки агропродовольчих підприємств 

автором визначено Blockchain 4.0,  використання якого в агропродовольчій сфері 

окреслює переваги в напрямку налагодження дієвих соціальних комунікацій на 

основі підвищення рівня прихильності й довіри соціальної аудиторії та 

інформаційної прозорості. 

Враховуючи інтеграційні тенденції та входження України в єврозону, 

створення в країні сприятливого економіко-політичного поля для забезпечення 

сталого економічного зростання національної економіки та піднесення економічної 

діяльності підприємницьких структур, окреслюється необхідністю реалізації 

стратегічних орієнтирів економічного розвитку кожного підприємства, їх здатності 

завчасно адаптуватися до невизначеностей та викликів євроінтеграційних процесів. 

Здатності адаптації підприємства до викликів сучасного бізнес-оточення автор 

пропонує реалізовувати через відповідний механізм, якому  відведене пріоритетне 

місце в концепції реалізації економічного потенціалу агропродовольчих 

підприємств. У цьому адаптивному механізмі домінантними мають бути інтегровані 

елементи адаптивної системи, діалектичний взаємозв’язок яких забезпечуватиме 

здатність підприємства більш ефективно й адекватно реагувати на трансформаційні 

процеси інституційного середовища шляхом використання системи організаційно-

економічних та соціальних регуляторів забезпечення сталого економічного 

зростання в довгостроковій перспективі (рис.4).  
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Рис. 4. Адаптивний механізм в концепції реалізації економічного потенціалу агропродовольчих 

підприємств 
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Запровадження адаптивного механізму в концепцію реалізації економічного 

потенціалу агропродовольчих підприємства за умов євроінтеграційних викликів 

окреслює виконання наступних завдань економічного розвитку: 

1) забезпечення відповідного захисту економічних інтересів агро-

продовольчого підприємства за рахунок локалізації дії ризик-невизначеностей  та 

чинників євроінтеграції; 

2) розвиток конкурентних переваг агропродовольчого підприємства на основі 

нарощення його можливостей адаптуватися до можливих змін бізнес-оточення та 

євроінтеграційних викликів; 

3) досягнення пріоритетних цілей реалізації економічного потенціалу 

агропродовольчого підприємства на основі його можливостей ефективно 

використовувати ресурсні потоки кожного структуроутворюючого блоку 

економічного потенціалу та ключові компетенції під час адаптації. 

У четвертому розділі – «Сучасні пріоритети соціально-економічного 

розвитку агропродовольчих підприємств» – досліджено особливості 

імплементації зарубіжного досвіду у сфері соціально-економічного розвитку 

вітчизняних агропродовольчих підприємств, на базі чого уточнено аксіологічні 

аспекти модернізації їх економічного потенціалу. 

У сучасному діловому світовому суспільстві все більше стверджується думка 

про те, що ідеологія соціально-відповідальної орієнтації компаній виступає 

потужним інструментом нарощення їх економічного потенціалу, оскільки 

конвертація соціальних проблем у площину ведення бізнесу сприяє нарощенню 

неекономічних вигід шляхом створення соціально-економічних цінностей через: 

забезпечення суспільної репутації організації; зростання довіри населення до її 

діяльності, вироблених товарів та наданих послуг; підвищення професіоналізму 

кадрового потенціалу та забезпечення лояльності персоналу; можливість форму-

вання безпечного ділового клімату завдяки реалізації власної соціальної політики; 

відповідність нормам і стандартам світової економічної спільноти; можливість 

формування партнерських відносин із громадськістю та владними структурами. 

Ставлення вітчизняних агропродовольчих підприємств до заходів соціально-

відповідальної поведінки, як свідчить вітчизняна практика, демонструє їх готовність 

до реалізації соціальних проектів, адже більшість із них розуміє і сприймає феномен 

соціальної відповідальності як інструмент формування нових конкурентних переваг 

та забезпечення стійких ринкових позицій на внутрішніх та світових ринках. Проте 

основні потенційні стимули до впровадження вітчизняними агропродовольчими 

підприємствами соціально-відповідальних напрямків корелюють з їх виробничими 

розмірами. 

На основі опитування у 2017 році представників (керівників, менеджерів) 

300 агропродовольчих підприємств Київської, Львівської, Харківської, 

Миколаївської та Одеської областей, які поділено на три рівні групи (малі – до 

50 осіб працюючих, середні – від 50 до 250 осіб, великі – понад 250 працівників), 

автором методом персонального інтерв’ю, бесіди та анкетування визначено, що  

одним із основних стимулів впровадження соціальної відповідальності для малих та 

середніх агропродовольчих підприємств році є пільгове оподаткування, що свідчить 

про їх випадкове, фрагментарне та неформальне втручання у розвиток громадсько-
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сті, тоді як більшість лідерів відповідного сектора економіки прагнуть підвищити 

рівень довіри та лояльності споживачів і громадськості (табл. 4). 

Таблиця 4 

Основні стимули для впровадження соціальної відповідальності  

в агропродовольчі підприємства (за результатами опитування, 2017 р.) 

Стимул 

Частка підприємств, % до загальної 

кількості  

малі  середні  великі  

Пільгове оподаткування для 

підприємств, як впроваджують 

соціальну відповідальність 

80,2 73,5 48,5 

Зменшення адміністративного тиску з 

боку місцевих органів влади 
63,9 56,7 18,1 

Сумісні соціальні проекти з органами 

місцевої влади 
31,6 25,6 27,0 

Підвищення рівня довіри та лояльності 

споживачів і громади 
14,9 17,9 72,5 

Позитивні приклади впровадження 

програм/заходів із соціальної 

відповідальності у світі 

1,6 6,2 6,6 

 

Для більшості опитаних великих агропродовольчих підприємств пріоритетним 

інструментом реалізації політики соціальної відповідальності є соціальні інвестиції, 

що спрямовані переважно на розвиток персоналу, а також на розвиток громадськості  

(табл. 5). 

Таблиця 5  

Структура соціальних інвестицій великих харчових підприємств 

Внутрішні потоки соціальних 

інвестицій 

% у загаль-

ному обсязі 

соціальних 

інвестицій 

Зовнішні потоки соціальних 

інвестицій 

% у загаль-

ному обсязі 

соціальних 

інвестицій 

1. Розвиток персоналу 
50,7 

1. Інвестиції, спрямовані на 

розвиток громадськості 
21,4 

в тому числі: 

 - підвищення безпеки праці 

 

 

2,1 

 

в тому числі: 

 - розвиток освіти, науки, 

технологій та інновацій 

 

6,2 

- охорона здоров’я 3,1 

 

- підтримка культури та 

спорту 
2,5 

- підвищення кваліфікації та 

професійний  розвиток 
37,3 

- розвиток місцевого 

самоврядування 
10,1 

- можливості гармонійного 

розвитку та дозвілля 
6,2 

- благодійна допомога вра-

зливим верствам населення 
1,6 

 
- оздоровлення 2,0 

2. Ресурсозбереження 27,8 
2.Охорона навколишнього 

середовища 
1,1 
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Лідерами у впровадженні програм надання допомоги громадськості є  ПАТ 

«Миронівський хлібопродукт», ТОВ «Нестле Україна», ДОЧП «Кондитерська 

корпорація «Рошен», які понад півтора десятиліття активно займаються 

інвестуванням у соціальні проекти. Головними напрямами їх соціальної 

інвестиційної діяльності є: освітні проекти, допомога соціально-незахищеним 

прошаркам населення, сприяння відродженню духовності та історико-культурної 

спадщини, розвиток спорту. Проте більшість агропродовольчих підприємств все ще 

не визначилися з соціально-відповідальною стратегією свого розвитку, знаходячись 

у точці перетину дотримання правових норм та реалізації поодиноких актів доброї 

волі. Для запобігання виникнення економічних конфліктів соціально-відповідальна 

стратегія агропродовольчих підприємств будь-яких виробничих розмірів має 

враховувати гармонізацію соціально-економічних інтересів зацікавлених сторін 

шляхом соціалізації напрямів реалізації економічного потенціалу підприємств. 

Враховуючи важливість ціннісних орієнтирів при формуванні та реалізації 

економічного потенціалу агропродовольчих підприємств, автором поглиблено 

систему аксіологічних аспектів модернізації цього потенціалу шляхом інтегрування 

соціально-відповідальних цінностей в інструменти управління, що сприятиме 

успішній інтеграції бізнесу в соціальну площину, гармонізації інтересів приватного 

капіталу та громадськості, а також підвищенню дієвості комунікаційних супроводів. 

Використання аксіологічних домінант у процесі реалізації економічного потенціалу 

підприємства забезпечить формування стійких довгострокових конкурентних 

переваг за рахунок формування ключових компетенцій через реалізацію бізнес-

ініціатив, які не вступатимуть у суперечність із суспільними цінностями. 

У п’ятому розділі – «Соціально-економічні механізми комплементарності 

реалізації економічного потенціалу агропродовольчих підприємств» – 

обґрунтовано конструкт інкорпорування соціальної складової в площину соціально-

економічного розвитку агропродовольчих підприємств, розроблено соціально-

економічний механізм активізації інноваційних можливостей агропродовольчих 

підприємств, запропоновано модель створення нових конкурентних переваг 

агропродовольчих підприємств на засадах інноваційності, обґрунтовано 

комплементарну стратегію реалізації економічного потенціалу агропродовольчих 

підприємств, у рамках чого розкрито природу комплементарного ефекту. 

Інкорпорування соціальної складової економічного потенціалу 

агропродовольчих підприємств передбачено через конструкт соціальної 

відповідальності (рис. 5). Принцип розвитку цього конструкту ґрунтується на 

врахуванні взаємодоповнюваності та контраверсійності вирішення завдань 

забезпечення соціальної відповідальності в контексті досягнення пріоритетних цілей 

економічного розвитку агропродовольчих підприємств. Структурна будова 

конструкту передбачає трансформацію соціально-економічних напрямків реалізації 

економічного потенціалу агропродовольчого підприємства, обґрунтування 

інтеграційної політики у виконанні пріоритетних цілей розвитку шляхом поетапного 

переходу від простих соціальних заходів до системних соціально-відповідальних 

програм, що забезпечить попередження виникнення економічних конфліктів на 

основі гармонізації інтересів учасників бізнес-процесів. 
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Рис. 5. Конструкт інкорпорування соціальної складової економічного потенціалу в економічний розвиток 

агропродовольчих підприємств 
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Для оцінки комплементарного зв’язку між ефективністю економічного 

розвитку агропродовольчого підприємства та ефективністю реалізації ним напрямів 

соціальної відповідальності, тобто в якості інструментарію оцінки результатів 

реалізації соціально-відповідальних проектів, запропоновано використання радару 

соціально-економічного ефекту, що демонструє зону перехрещення ефективності 

реалізації пріоритетних цілей економічного розвитку підприємства із соціальною 

відповідальністю (рис. 6). За потреби кількість оцінюваних критеріїв можна 

змінювати відповідно до напрямків імплементування соціально відповідальних 

заходів, значення яких фокусуються за круговими секторами. Дистанція 

віддаленості кола від початкової точки дорівнює одиниці. Шкали за радарними 

секторами рангуються відповідно апроксимації до початкової точки відстані, а з 

моменту наближення значення критерію зменшуються. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Радар оцінки ефекту впровадження соціальної відповідальності в 

економічний розвиток агропровдольчого підприємства 
 

Площа радару формалізує оцінку ефекту впровадження соціальної 

відповідальності в економічний розвиток агропродовольчого підприємства, 

розрахунок якої набуває наступного вигляду: 





n

g

gi SS
1

                                                           (3) 

де iS  – площа радару напрямків впровадження соціальної відповдальності; gS  – 

масштаб g - го сегменту; g=1…,n; n – кількість сегментів. 
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Рис. 7. Соціально-економічний механізм активізації інноваційних можливостей 

агропродовольчих підприємств 
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Враховуючи те, що перспективи подальшої реалізації економічного 

потенціалу агропродовольчих підприємств в умовах посилення дії інтеграційних 

викликів необхідно окреслювати в контексті розробки відповідних організаційно-

економічних механізмів з урахуванням можливостей підприємства нарощувати свої 

інноваційні та конкурентні переваги, автором сформовано механізм активізації 

інноваційних можливостей агропродовольчого підприємства, що в системному 

вигляді представлений багаторівневим ієрархічним конструктом з відповідними 

зв’язками між його складниками за напрямками активізації інноваційних 

можливостей підприємства та етапами їх реалізації. Ці зв’язки розкривають процес 

формування альтернативних варіантів інноваційного розвитку агропродовольчого 

підприємства та вибір тієї інноваційної стратегії, що оптимальним чином 

задовольняє існуючі можливості формування конкурентних переваг, враховуючи 

існуючі ресурсні обмеження (рис. 7). 

Результативність розвитку соціально-економічного механізму активізації 

інноваційних можливостей підприємства розкривається системною моделлю, що, 

насамперед, цілеспрямована на активізацію інноваційних трансформацій у кожному 

структуроутворюючому блоці економічного потенціалу підприємства, враховуючи 

специфіку їх комплементарного взаємозв’язку та взаємодоповнення (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Модель активізації інноваційних можливостей агропродовольчого 

підприємства 
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формалізує процес залежності зростання рівня конкурентоспроможності від обсягу 

чистого фінансового потоку та виконує роль інструменту ідентифікації 

інноваційних трансформацій у кожному блоці економічного потенціалу 

підприємства за часовими і просторовими ознаками. 
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Відповідно до цієї моделі чистий фінансовий потік є джерелом забезпечення 

процесу формування інноваційних можливостей та інноваційних трансформацій, 

тоді як останні виступають джерелом формування нових конкурентних переваг 

агропродовольчого підприємства на ринку, які, у свою чергу, виступають 

імперативом максимізації ринкової вартості бізнесу. Відповідно модель формування 

нових конкурентних переваг агропродовольчого підприємства на засадах 

інноваційності набуватиме вигляду системи рівнянь за відповідними функціями: 

   
 










 ty

y

tyy
a

dt

tdy

max

max ,                                              (4) 

   
 tp

p

tpp

dt

tdp
i

i

ii

i

i

c 



max

max ,                                            (5) 

   ttP
n

i
i

p



1

,                                                (6) 

     tttz
n

i

n

i
ii vp 

 


1 1

                                          (7) 

де 
 

dt

tdy
 – темп зміни рівня конкурентоспроможності за часовим критерієм t; y(t) – 

показник рівня конкурентоспроможності за часовим критерієм t; ymax – граничне 

значення рівня конкурентоспроможності; а – значення експоненціального 

підвищення; 
 

dt

tdpi  – темп зміни обсягу валового фінансового потоку від і-тої 

інноваційної одиниці за часовим критерієм t; P(t) – сукупний обсяг валового 

фінансового потоку від впровадження сукупності інноваційних одиниць за часовим 

критерієм t; ci  – значення експоненціального нарощення обсягу валового 

фінансового потоку від і-тої інноваційної одиниці; pimax – граничний розмір валового 

фінансового потоку від і-тої інноваційної одиниці; n – число інноваційних одиниць; 

z(t) – обсяг чистого фінансового потоку за часовим критерієм t, що визначається як 

різниця між сукупною віддачею ефекту від введення інноваційних одиниць та 

сумою валових витрат на їх введення; v(t) – обсяг витрат на і-ту інноваційну 

одиницю за часовим критерієм t. 

У моделі нарощення обсягу чистого фінансового потоку, зумовленого 

введенням додаткової інноваційної одиниці в розвиток економічного потенціалу 

підприємства, конститутивне значення має саме часовий критерій, оскільки 

передбачити час імітування конкурентної переваги агропродовольчого підприємства 

над іншими підприємствами практично нереально. Використання запропонованої 

моделі стає платформою для посилення ринкових компетенцій агропродовольчого 

підприємства шляхом завчасного реагування на імітаційні дії його конкурентних 

переваг іншими підприємствами, що забезпечує довгострокове зростання ринкової 

вартості бізнесу. 

У процесі створення ринкової вартості бізнесу беруть участь матеріальні та 

нематеріальні цінності підприємства, процес взаємодії та взаємодоповнення яких 

пояснює природу комплементарного ефекту, що ґрунтується на ресурсно-

потоковому та синергетичному підходах. Іншими словами, якщо ресурсні потоки у 

формі грошових засобів спрямовуються в оновлення або модернізацію виробничих 

технологій, то в інших виробничих сегментах обсяги їх спрямування автоматично 
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зменшуються. Щодо нематеріальних активів, то вони одночасно використовуються 

в усіх виробничих процесах і за всіма рівнями розвитку та реалізації економічного 

потенціалу підприємства, не втрачаючи при цьому своєї корисності.  Відповідно 

суть ресурсно-потокового підходу при розкритті комплементарного ефекту полягає 

у забезпеченні симетричного використання матеріальних цінностей підприємства за 

просторовими та часовими ознаками, а синергічного – розкривається 

нематеріальними цінностями підприємства, використання яких примножує віддачу 

ресурсних потоків та в сукупності генерує довгострокове створення додаткової 

вартості бізнесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Концепція механізму обгрунтування та впровадження комплементарної 

стратегії реалізації економічного потенціалу агропродовольчих підприємств 
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Обгрунтовано комплементарну стратегію реалізації економічного потенціалу 

агропродовольчих підприємств, що ґрунтується на впровадженні системи 

стратегічного аналізу та забезпечує процес синхронізації механізмів і моделей 

економічного розвитку підприємства. Зв’язок цих механізмів і моделей на засадах 

синергізму оптимізує процес взаємодії та взаємодоповнення складових 

економічного потенціалу з метою досягнення комплементарного ефекту.  Концепція 

механізму обгрунтування та впровадження комплементарної стратегії реалізації 

економічного потенціалу агропродовольчих підприємств повинна враховувати 

низку ґрунтовних засад (рис. 9).  

Природа комплементарної взаємодії матеріальних і нематеріальних цінностей 

економічного потенціалу агропродовольчого підприємства розкривається 

створенням додаткового позитивного ефекту, забезпеченого їх ієрархічною  

взаємодією та взаємодоповненням, що істотно відрізняється від суми  їх окремих 

результатів.  

Цей процес набуває наступного формалізованого вигляду:  

КЕ 



n

i
npppp

1
321 ),...,( КЕ→pn+1,                         (8) 

де КЕ – комплементарний ефект реалізації економічного потенціалу 

агропродовольчого підприємства; p1, p2, p3,… pn – інтегральні результативні 

синергічного взаємозв’язку матеріальних і нематеріальних цінностей підприємства, 

що забезпечують реалізацію його економічного потенціалу. 

Відповідно, стратегію реалізації економічного потенціалу агропродовольчого 

підприємства на засадах комплементарності слід формалізувати у вигляд функції, 

значення якої визначається кількістю аргументів. У результаті комплементарний 

ефект взаємодії та взаємодоповнення матеріальних і нематеріальних цінностей 

економічного потенціалу агропродовольчого підприємства створюватиметься через 

забезпечення синергічного взаємозв’язку між ними, що примножує віддачу 

використання матеріальних цінностей та в сукупності генерує створення додаткової 

вартості бізнесу: 

F(КЕ) ≥ Σppi,                                                   (9) 

де ppi – і-та інтегральна результативна синергічного взаємозв’язку матеріальних та 

нематеріальних цінностей кожного блоку економічного потенціалу, що 

забезпечують реалізацію економічного потенціалу агропродовольчого підприємства, 

та обрана для аналізу. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретико-методологічне узагальнення і 

розроблено авторський підхід до вирішення важливого наукового і практичного 

завдання – формування соціально-економічних механізмів комплементарності 

економічного потенціалу агропродовольчих підприємств. Отримані наукові 

результати дають змогу зробити наступні висновки теоретичного, методологічного 

та прикладного характеру.  
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1. Під економічним потенціалом підприємства пропонується розуміти 

відкриту організовану систему, орієнтовану на максимальне досягнення 

пріоритетних цілей економічного розвитку суб’єкта господарювання за рахунок 

збереження ним довгострокових конкурентних переваг. Платформою формування 

конкурентних переваг виступають можливості підприємства ефективно 

використовувати ресурсні потоки, компетенції та здатності адаптації до викликів 

зовнішнього бізнес-оточення.  

2. Запропонована структурна модель економічного потенціалу підприємства. 

Вона репрезентована рамковою конструкцію, поділеною на чотири взаємо-

доповнюючі блоки (кадровий, виробничий, науково-технічний та фінансовий). 

Синергічна природа взаємодії можливостей ефективного використання ресурсів 

кожного структуроутворюючого блоку генерує здатності, які підпорядковуються 

виробничому, господарському і ринковому рівням. Вона на основі забезпечення 

адаптаційного розвитку підприємства створює умови для його стабільної діяльності, 

враховуючи пріоритетні цілі реалізації економічного потенціалу. 

3. На основі поєднання ресурсного й потокового підходів до розгляду 

економічного потенціалу підприємства та підходу «динамічних здатностей» 

розкрито основні системно-структурні детермінанти, що впливають на процес 

формування цього потенціалу. Цими детермінантами визначено – «ресурсні 

потоки», «можливості» та «здатності». Взаємозв’язок їх впливу на процес 

формування економічного потенціалу розкривається: можливостями підприємства 

ефективно використовувати ресурсні потоки у напрямах їх формування, 

розміщення, руху та трансформації у вартісну форму; здатностями підприємства 

адаптуватися до сучасних викликів бізнес-оточення в напрямі максимального 

досягнення пріоритетних цілей його економічного розвитку. 

4. Поглиблено систему пріоритетних цілей економічного розвитку 

підприємства, що розкриваються в напрямі максимізації ринкової вартості бізнесу, 

на процес зростання якої впливає підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. Забезпечення відповідних умов для стабільного функціонування 

підприємства на основі використання здатностей адаптації до викликів зовнішнього 

бізнес-оточення та захисту економічних інтересів сприяє створенню ринкової 

вартості бізнесу, що й визначає пріоритетні цілі економічного розвитку 

підприємства. 

5. Процес формування економічного потенціалу підприємства розглядається 

з позиції комплементарного підходу. Доцільність використання цього підходу 

визначена імперативами компліментарності. Останню за ознакою лінійності 

розкрито як взаємозалежність та взаємодоповнюваність структурних складових 

економічного потенціалу підприємства, за ознакою ієрархічності – як домінантність 

однієї структурної складової над іншими, що забезпечує максимальне досягнення 

пріоритетних  цілей економічного розвитку підприємства. 

6. Удосконалено систему аналітичного інструментарію оцінки економічного 

потенціалу агропродовольчих підприємств з використанням методів ресурсно-

потокового та вартісного підходів. Ця система включає методику оцінки 

виробничих, інвестиційних та інноваційних здатностей підприємства, обґрунтовує 
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необхідність і доцільність забезпечення симетрії його ресурсної конфігурації й 

гармонізацію пріоритетів учасників інвестиційно-інноваційних бізнес-процесів. 

7. Досліджено систематизацію драйверів капіталізації бренду, відповідно до 

якої їх поділено на утворюючі, забезпечуючі та результуючі. Взаємодія цих 

драйверів розкривається процесом створення нематеріальних цінностей внаслідок 

забезпечення підприємством прихильності та лояльності цільової аудиторії. Як 

наслідок, підприємство одержує соціально-економічний ефект у вигляді нарощення 

додаткового чистого фінансового потоку на довгострокову перспективу. 

8. Формуванню економічного потенціалу агропродовольчих підприємств 

сприяє цифрова трансформація. У дисертації розглянуто напрями інноваційного 

розвитку агропродовольчих підприємств на основі інтегрування цифрових 

інновацій. Використання цих нововведень забезпечуватиме соціально-економічні 

переваги агропродовольчих підприємств завдяки економії ресурсних потоків, 

охороні довкілля та поліпшенню здоров’я нації, налагодженню дієвих соціальних 

комунікацій на основі підвищення рівня прихильності й довіри соціальної аудиторії 

та інформаційної прозорості. 

9. З урахуванням викликів сучасного бізнес-оточення обгрунтовано 

методологічний підхід до запровадження адаптивного механізму в концепції 

реалізації економічного потенціалу агропродовольчих підприємств. За цим підходом 

передбачено застосування структурної композиції організаційно-економічних форм, 

заходів та аспектів адаптивного управління підприємством, інтегрованих загальною 

метою, що координують його економічний розвиток та забезпечують здатності до 

реалізації пріоритетних цілей економічного розвитку. 

10.  Враховуючи важливість ціннісних орієнтирів при формуванні та реалізації 

економічного потенціалу агропродовольчих підприємств, поглиблено систему 

аксіологічних аспектів модернізації потенціалу шляхом інтегрування соціально-

відповідальних цінностей в інструменти управління реалізацією економічного 

потенціалу. Це сприятиме успішній інтеграції бізнесу в соціальну площину, 

гармонізації інтересів приватного капіталу та громадськості, а також підвищенню 

дієвості комунікаційних супроводів.  

11. Розглянуто соціальну складову економічного потенціалу агро-

продовольчих підприємств, інкорпорування якої в площину їх економічного 

розвитку передбачено через конструкт соціальної відповідальності. Принцип 

розвитку конструкту ґрунтується на основі врахування взаємодоповнюваності та 

контраверсійності вирішення завдань забезпечення соціальної відповідальності в 

контексті досягнення пріоритетних цілей економічного розвитку підприємства. 

Структурна будова конструкту передбачає трансформацію соціально-економічних 

напрямків реалізації економічного потенціалу підприємства, обґрунтування його 

інтеграційної політики у виконанні пріоритетних цілей розвитку шляхом поетапного 

переходу від простих соціальних заходів до системних соціально-відповідальних 

програм. Це забезпечить попередження виникнення економічних конфліктів на 

основі гармонізації інтересів учасників бізнес-процесів. 

12.  Сформовано соціально-економічний механізм активізації інноваційних 

можливостей агропродовольчого підприємства, який представлений багаторівневим 

ієрархічним конструктом з відповідними зв’язками між його складниками за 
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напрямками активізації інноваційних можливостей та етапами їх реалізації.  

Результативність розвитку соціально-економічного механізму активізації 

інноваційних можливостей підприємства розкривається системною моделлю, що 

цілеспрямована на активізацію інноваційних трансформацій у кожному структуро-

утворюючому блоці економічного потенціалу підприємства, враховуючи специфіку 

їх комплементарного взаємозв’язку та взаємодоповнення. 

13.  Розроблено динамічну модель створення нових конкурентних переваг 

підприємства, що формалізує процес залежності зростання рівня конкуренто-

спроможності від обсягу чистого фінансового потоку. Ця модель виконує роль 

інструменту ідентифікації інноваційних трансформацій у кожному блоці 

економічного потенціалу підприємства за часовими та просторовими ознаками. Її 

використання стає платформою для посилення ринкових компетенцій агро-

продовольчого підприємства шляхом завчасного реагування на дії імітування його 

конкурентних переваг іншими підприємствами, що забезпечує зростання ринкової 

вартості бізнесу на довгострокову перспективу. 

14.  Обґрунтовано комплементарну стратегію реалізації економічного 

потенціалу агропродовольчих підприємств. Ця стратегія ґрунтується на 

впровадженні  системи стратегічного аналізу та забезпечує процес синхронізації 

соціально-економічних механізмів та моделей економічного розвитку підприємства. 

Синергічність зв’язку між цими механізмами і моделями оптимізує процес взаємодії 

та взаємодоповнення складових економічного потенціалу з метою досягнення 

комплементарного ефекту.  

15.  Розкрито природу комплементарного ефекту реалізації економічного 

потенціалу агропродовольчих підприємств на засадах ресурсного, потокового та 

синергічного підходів. Суть ресурсного та потокового підходів полягає у 

забезпеченні симетричного використання матеріальних цінностей підприємства за 

просторовими і часовими ознаками, а синергічного – розкривається 

нематеріальними цінностями підприємства, використання яких примножує віддачу 

ресурсних потоків та в сукупності генерує довгострокове створення додаткової 

вартості бізнесу. 
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АНОТАЦIЯ 

Шабатура Т.С. – Соціально-економічні механізми комплементарності 

економічного потенціалу агропродовольчих підприємств: теорія та 

методологія. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Львівський національний аграрний університет, Львів, 

2019. 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних засад та 

розробці практичних рекомендацій з формування соціально-економічних механізмів 

комплементарності економічного потенціалу агропродовольчих підприємств. 

Поглиблено суть дефініції «економічний потенціал підприємства», 

запропонована структурна модель та розкрито системно-структурні детермінанти 

його формування. Процес формування економічного потенціалу підприємства 

розглянуто з позиції комплементарного підходу. Удосконалено систему 

аналітичного інструментарію оцінки економічного потенціалу агропродовольчих 

підприємств та досліджено систематизацію драйверів капіталізації бренду.  

Розглянуто напрямки інноваційного розвитку агропродовольчих підприємств 

та обгрунтовано методологічний підхід до запровадження адаптивного механізму. 

Поглиблено систему аксіологічних аспектів модернізації економічного потенціалу 

та розглянуто конструкт інкорпорування соціальної складової в його розвиток.  

Запропоновано соціально-економічний механізм активізації інноваційних 

можливостей агропродовольчого підприємства, результативність розвитку якого 

розкривається системною моделлю впровадження інноваційних трансформацій. 

Розроблено динамічну модель створення нових конкурентних переваг задля 

посилення ринкових компетенцій агропродовольчого підприємства та обгрунтовано 

комплементарну стратегію реалізації його економічного потенціалу з метою 

забезпечення синхронізації соціально-економічних механізмів та моделей 

економічного розвитку підприємства.  Природа комплементарного ефекту розкрита 
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зростаючою віддачою від взаємодоповнюючого використання матеріальних і 

нематеріальних цінностей підприємства.  

Ключові слова: економічний потенціал, агропродовольчі підприємства, 

комплементарність, соціально-економічний розвиток, соціально-економічні 

механізми, конкурентні переваги. 

 

АНОТАЦИЯ 

Шабатура Т. С. Социально-экономические механизмы комплементар-

ности экономического потенциала агропродовольственных предприятий: 

теория и методология. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). – Львовский национальный аграрный университет, 

Львов, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию теоретико-методологических основ и 

разработке практических рекомендаций по формированию социально-

экономических механизмов комплементарности экономического потенциала 

агропродовольственных предприятий. 

Углублена суть экономического потенциала предприятия, представлена его 

структурная модель и раскрыто влияние системно-структурных детерминант на 

процесс его формирования; дополена система приоритетных целей экономического 

потенциала предприятия, а также предложен комплементарный поход к его 

формированию. 

Рассмотрен аналитический инструментарий оценки экономического 

потенциала с использованием методики оценки производственных, инвестиционных 

и инновационных способностей предприятия, который обосновывает 

необходимость и целесообразность обеспечения симметрии его ресурсной 

конфигурации и гармонизации приоритетов участников инвестиционно-

инновационных бизнес-процессов. 

Приведены направления инновационного развития агропродовольственных 

предприятий на основе интегрирования цифровых инноваций и обоснован 

методологический подход к внедрению адаптивного механизма их развития. 

Учитывая важность ценностных ориентиров при формировании и реализации 

экономического потенциала агропродовольственных предприятий, углубленно 

систему аксиологических аспектов модернизации потенциала путем интегрирования 

социально-ответственных ценностей в инструменты управления реализацией 

экономического потенциала.  

Рассмотрена социальная составляющая, инкорпорирование которой в 

плоскость экономического развития агропродовольственных предприятий 

предусмотрено через конструкт социальной ответственности. Структурное строение 

конструкта предусматривает трансформацию социально-экономических 

направлений реализации экономического потенциала предприятия, обоснование его 

интеграционной политики в исполнении приоритетных целей развития путем 

поэтапного перехода от простых социальных мероприятий к системным социально-
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ответственным программам. Это обеспечит предупреждение возникновения 

экономических конфликтов на основе гармонизации интересов участников бизнес-

процессов. 

Предложен социально-экономический механизм активизации инновационных 

возможностей агропродовольственного предприятия, представленный много-

уровневым иерархическим конструктом с соответствующими связями между его 

составляющими по направлениям активизации инновационных возможностей и 

этапами их реализации. Результативность развития механизма активизации 

инновационных возможностей предприятия раскрывается системной моделью, 

целенаправленной на активизацию инновационных трансформаций в каждом 

структурообразующих блоке экономического потенциала предприятия, учитывая 

специфику их комплементарной взаимосвязи и взаимодополнения. 

Разработана динамическая модель создания новых конкурентных 

преимуществ, нормализирующая процесс зависимости роста уровня 

конкурентоспособности от объема чистого финансового потока и выполняющая 

роль инструмента идентификации инновационных трансформаций в каждом блоке 

экономического потенциала предприятия по временным и пространственным 

признакам. Использование предложенной модели становится платформой для 

усиления рыночных компетенций агропродовольственного предприятия путем 

заблаговременного реагирования на действия имитирования его конкурентных 

преимуществ другими предприятиями, обеспечивает рост рыночной стоимости 

бизнеса на долгосрочную перспективу. 

Обосновано комплементарную стратегию реализации экономического 

потенциала агропродовольственных предприятий, что основана на внедрении 

системы стратегического анализа и обеспечивает процесс синхронизации 

социально-экономических механизмов и моделей экономического развития 

предприятия, синергичность связи которых оптимизирует процесс взаимодействия и 

взаимодополнения составляющих экономического потенциала с целью достижения 

комплементарного эффекта. 

Раскрыта природа комплементарного эффекта реализации экономического 

потенциала агропродовольственных предприятий на основе ресурсного, потокового 

и синергетического подходов. Суть ресурсного и потокового подходов заключается 

в обеспечении симметричного использования материальных ценностей предприятия 

за пространственными и временным признаками, а синергического – раскрывается 

нематериальными ценностями предприятия, использование которых умножает 

отдачу ресурсных потоков и в совокупности создает долгосрочное создание 

дополнительной стоимости бизнеса. 

Ключевые слова: экономический потенциал, агропродовольственные 

предприятия, комплементарность, социально-экономическое развитие, социально-

экономические механизмы, конкурентные преимущества. 
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SUMMARY 

Shabatura T.S. Socio-economic mechanisms of complementarity of economic 

potential of agro-food enterprises: theory and methodology. – On the rights of the 

manuscript. 

Thesis for the obtaining of a Doctor f Economic Sciences Degree, specialty 08.00.04 

– Economy and management of enterprises (by types of economic activity). Lviv National 

Agrarian University, Lviv, 2019. 

The dissertation is devoted to the research of theoretical and methodological 

foundations and the development of practical recommendations on the formation of socio-

economic mechanisms of complementarity of the economic potential of agro-food 

enterprises. 

The essence of the definition of "economic potential of the enterprise" is deepened, 

the structural model is proposed, and the system-structural determinants of its formation 

are revealed. The process of forming the economic potential of the enterprise is considered 

from the standpoint of a complementary approach. The system of analytical tools for 

estimating the economic potential of agro-food enterprises has been improved and the 

systematization of brand capitalization drivers has been investigated. 

The directions of innovative development of agro-food enterprises are considered 

and the methodological approach to introduction of adaptive mechanism is grounded. The 

system of axiological aspects of modernization of economic potential has been deepened 

and the construct of incorporating the social component into its development has been 

considered. 

The socio-economic mechanism of activation of innovative capabilities of the agro-

food enterprise is proposed. The dynamic model of creation of new competitive 

advantages for strengthening of market competences of agro-food enterprise is developed 

and the complementary strategy of realization of its economic potential in order to ensure 

synchronization of socio-economic mechanisms and models of economic development of 

the enterprise is substantiated. The nature of the complementary effect is revealed by the 

increasing return on the complementary use of tangible and intangible assets of the 

enterprise. 

Keywords: economic potential, agro-food enterprises, complementarity, socio-

economic development, socio-economic mechanisms, competitive advantages 


