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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підприємницькі аграрні структури корпоративного

типу характеризуються насамперед великою забезпе&
ченістю виробничих агроресурсів. Саме цей чинник ста&
новить їх конкурентну перевагу та визначає спеціаліза&
цію й концентрацію сільськогосподарського виробниц&
тва в агрохолдингах та інших агрокорпораціях. Тому
визначення складу та структури виробничих ресурсів,
їх розміщення й оцінка та ранжування спеціалізації й
концентрації виробництва в агрокорпораціях мають
провідне значення в обгрунтуванні їх ефективності, ек&
спортного потенціалу, напрямів розвитку на перспек&
тиву.
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THE PROCESSES OF RESOURCING OF SPECIALIZATION AND CONCENTRATION OF PRODUCTION
IN CORPORATE AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті визначено особливості виробничих ресурсів корпоративних агроформувань та їх структуру.

Обгрунтовано показники оцінки наявності й використання за основними видами. Виявлено залежність

від їх наявності та розміщення спеціалізації та концентрації виробництва сільськогосподарської продукції

в агрокорпораціях у галузевому розрізі та за регіонами країни. Обгрунтовано форми спеціалізації та спо:

соби концентрації виробництва в агрохолдингах. Розроблено висновки про перспективи їх розвитку на

ресурсній основі та напрями подальших досліджень корпоратизації.

The article defines the peculiarities of production resources corporate agricultural companies and their

structure. Justified performance evaluation of the availability and use by key species. Dependence on their

availability and host specialization and concentration of agricultural production in agrocorporate sectors and

regions of the country. Justified forms of specialization and methods of concentration of production in agricultural

holdings. Developed insights about the prospects of their development in the resource:based and directions for

further research corporatisation.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Необхідно зазначити, що проблеми оцінки та вико&

ристання виробничих ресурсів аграрних підприємств,
спеціалізації та концентрації виробництва на цій основі
досліджувалися у працях Гури А.М., Данкевича А.Є., Де&
м'яненко С.І., Коваленко О.В., Мармуль Л.О., Шиян В.Й.
та ін. Проте питання ефективного розвитку корпора&
тивних агроформувань на цій основі вимагають поглиб&
лених розробок. Це тим більше актуально, оскільки саме
ресурсний потенціал та концентрація й спеціалізація ви&
робництва визначають конкурентні переваги агрокор&
порацій на внутрішньому та зовнішньому аграрних рин&
ках.
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ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є визначення особливостей виробни&
чих ресурсів корпоративних агроформувань та спеціа&
лізації й концентрації виробництва на цій основі, а та&
кож показників їх оцінки у галузевому розрізі й на цій
основі — перспектив корпоратизації аграрного вироб&
ництва.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Здійснене узагальнення основних поглядів на трак&

тування категорії "виробничі ресурси" дозволило вста&
новити, що як основоположну частину виробничих ре&
сурсів практично всі науковці виділяють три складові
елементи: виробничі засоби, оборотні активи і трудові
ресурси [1]. Виходячи з цього, виробничими ресурсами
корпоративних структур у сільському господарстві за&
пропоновано вважати наявні у них ресурси, які беруть
участь у виробництві сільськогосподарської продукції:
земля, основний, оборотний і людський капітали, фінан&
сові та інформаційні ресурси.

Підприємницьку активність та ініціативу окремо
не наводимо, тому що, на наш погляд, вона входить
до категорії "людський капітал" і є однією з його вла&
стивостей [2, с. 28]. Саме ресурси та забезпеченість
ними визначають конкурентні переваги концентрації

виробництва і на цій основі — високу прибутковість
та ефективність корпоративних агроформувань в Ук&
раїні.

Найбільший рівень корпоратизації землі як вироб&
ничого ресурсу спостерігається щодо зернових культур,
відносно кормових культур ступінь агрохолдингізації є
найменшою. За результатами аналізу використання зе&
мельних та фінансових ресурсів сформовано комплекс
показників оцінки ефективності ресурсокористування
в корпоративних агроформуваннях за видами виробни&
чих ресурсів [3]. При цьому загальновикористовувані
показники ресурсокористування інтерпретовано до
особливостей аграрної сфери господарювання та наве&
дено загальновідомі показники, що використовуються
для вимірювання ефективності користування капіталом
в корпоративному секторі на аграрних підприємствах
(табл. 1, 2).

Аналіз статистичних даних засвідчив, що за останні
роки завдяки активізації корпоративного розвитку в
галузі підвищився рівень матеріально&технічного забез&
печення і обсяг майнового потенціалу агроформувань
[4]. Інший характер має зміст показників для оцінки
людського капіталу (табл. 2).

Ефективність використання людського ресурсу ба&
гато в чому залежить від рівня витрат корпоративних
структур на персонал [5, с. 98]. У зв'язку з цим узагаль&

Таблиця 1. Комплекс показників ресурсокористування в корпоративних агроформуваннях (земля і капітал)

Джерело: сформовано та інтерпретовано авторами.
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нено найбільш використовувані показники витрат на
утримання і розвиток працівників аграрних підприємств
(табл. 3).

Визначено, що чинниками, які знижують ефек&
тивність використання виробничих ресурсів корпора&
тивних підприємств сільського господарства є: нероз&
виненість місцевої інфраструктури; низький рівень тех&
нічного оснащення галузі; нерозвиненість транспорт&
ної інфраструктури; нерозвиненість системи вітчизня&
ного насінництва і племінного тваринництва; цінова не&
стабільність на продукцію галузі; сезонний характер
праці в сільському господарстві; низький рівень квалі&
фікації працівників сільського господарства [6, с. 77].
Низька якість матеріально&технічних і трудових ре&
сурсів сільськогосподарських підприємств загалом ви&
магає технологічної модернізації і підвищення квалі&
фікації кадрів в агрокорпораціях та інших підприєм&
ствах.

У корпоративних агроформуваннях існує більше
можливостей для спеціалізації виробництва, що сприяє
підвищенню продуктивності праці, виробництву якісні&

шої аграрної продукції і, перш за все, в переробленому
вигляді, створенню кращих умов праці для працівників
[7, с. 11]. Нами визначено галузевий рівень спеціалізації
регіонів України щодо виробництва окремо продукції
рослинництва і тваринництва корпоративними агрофор&
муваннями (табл. 4 і табл. 5).

За трьома основними підгалузями рослинництва —
зернового господарства, картоплярства і овочівництва,
баштанництва, — лідирують спеціалізовані агрохолдин&
ги Дніпропетровської, Херсонської, Одеської, Вінниць&
кої областей. Переважно, це сформувалося під впливом
наявних природних виробничих агроресурсів (табл. 4).

Корпоративні структури Закарпатської області ма&
ють найнижчий рівень спеціалізації у більшій частині
підгалузей тваринництва. Це природно, оскільки знач&
но диверсифікованими за умовами та різноманітними, а
також дрібноконтурними є агроландшафти її території
[8, с. 46]. У Київській, Хмельницькій, Черкаській та Пол&
тавській областях вони визначаються найвищими рівня&
ми спеціалізації в основних підгалузях тваринництва
(табл. 5).

Таблиця 2. Комплекс показників ресурсокористування в корпоративних агроформуваннях
 (людський ресурс)

Джерело: сформовано та інтерпретовано авторами.
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Таблиця 3. Показники витрат на утримання і розвиток працівників корпоративних аграрних формувань

Джерело: узагальнено авторами.
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В аграрній сфері виділяється два види спеціалізації:
виробнича із двома формами (предметна, стадійна (тех&
нологічна)) і територіальна (зональна) із трьома фор&
мами: внутрішньогосподарська, господарська, внутріш&
ньогалузева (табл. 6).

Спеціалізація як форма раціональної організації
виробництва економічно виправдана тільки при дос&
татньо крупних розмірах аграрних господарств [9, с.
23]. При цьому концентрація виробництва відбуваєть&
ся через зростання ролі крупних і великих госпо&
дарств у даній галузі, утворюваних шляхом поглинан&
ня маси дрібних і середніх фермерських господарств,
що не мають фінансових можливостей скористатися
досягненнями технічного прогресу. Спеціалізація
тісно пов'язана з концентрацією виробництва. Вони
виступають як дві сторони єдиного процесу його роз&
витку, тобто спеціалізація виступає, певною мірою, як
концентрація виробництва однорідної продукції і
послуг [10, с. 71]. На цій основі нами визначено мож&

ливі способи концентрації виробництва у корпоратив&
них агроформуваннях (рис. 1).

Визначено, що із збільшенням розміру корпоратив&
ного господарства значно зростає урожайність сіль&
ськогосподарських культур. Також наявне збільшення
ефективності діяльності через зростання розміру агро&
компанії і обсягів виробництва та високий рівень дифе&
ренціації виробничо&економічних показників в залеж&
ності від показників концентрації [11]. Отже, територі&
альне розміщення, спеціалізація і рівень концентрації
аграрного виробництва є важливими чинниками, що виз&
начають його ефективність.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Виявлене значне зниження інтенсивності процесів

перерозподілу капіталу дозволяє зробити висновок
про те, що процес концентрації в сільському госпо&
дарстві в основному завершено. Позитивний вплив
спеціалізації і концентрації на прискорення зростан&
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Таблиця 4. Галузевий рівень спеціалізації корпоративних агроформувань щодо виробництва продукції
рослинництва у регіонах України

Джерело: визначено авторами.
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Таблиця 5. Галузевий рівень спеціалізації корпоративних агроформувань
щодо виробництва продукції тваринництва у регіонах України

Джерело: визначено авторами за даними річної виробничо�економічної звітності.

Таблиця 6. Класифікація спеціалізації виробництва у корпоративних агроформуваннях*

* Систематизована та уточнена авторами.
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ня виробництва продукції і підвищення його економі&
чної ефективності стає можливим у зв'язку з тим, що в
крупному спеціалізованому корпоративному аграрно&
му підприємстві створюються об'єктивні передумови
для раціональнішого використання всіх виробничих аг&
роресурсів.

Спеціалізовані корпоративні аграрні підприємства
мають можливість концентрувати інвестиції для прид&
бання основних фондів, що забезпечують максималь&
ну механізацію виробничих процесів в обмеженій
кількості галузей, які доцільно поєднуються, або в
одній галузі. У цих умовах можливий процес уніфікації
та універсалізації техніки й технологій, створення си&
стем високопродуктивних машин для виробництва
кожного виду продукту або виконання певного кола
технологічних операцій. Все це веде до повнішого ви&
користання техніки і устаткування, і, кінець кінцем,
здешевлення і, отже, підвищення доступності до спо&
живачів сільськогосподарської й продовольчої про&
дукції.
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Рис. 1. Способи концентрації виробництва у корпоративних агроформуваннях


