М іністерство освіти і науки України
Вінницький національний аграрний університет

Мазур А.Г., Коваленко В Л .

РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
В АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Монографія

Вінниця - 2015

УДК: 338.432
ББК: 65.32
М 13
Рецензенти:

Бондаренко В.М. - доктор економічних наук
( Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ)
Коляденко С.В. - доктор економічних наук
( Вінницький національний аграрний університет)
Прутська О.О. - доктор економічних наук (Вінницький
національний аграрний університет)

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Вінницького національного
аграрного університету ( протокол № 4, від 27 березня 2015 року)
Мазур А.Г., Коваленко B.JI.
ISBN 978-617-7237-03-6
У монографії досліджується науково-теоретичні та методологічні засади
розвитку інтеграцій в аграрно-промисловому виробництві. Автори акцентують увагу
на сутності та місії інтеграцій як економічної категорії, методології дослідження цих
процесів, аналізі стану,
тенденцій та напрямів інтеграційних зв’язків на
підприємствах АПК. В дослідженні обгрунтовується доцільність концентрації
ресурсів в районах інтегрованих об’єднань та пропонується механізми здійснення
інтеграції із застосуванням теорії наукового менеджменту.
Книга адресована фахівцям, які цікавляться питаннями концентрації аграрного
виробництва в умовах транзитивної економіки, а також викладачам, аспірантам,
студентам та всім тим, хто цікавиться питаннями трансформації аграрної економічної
системи.
The book examines the scientific and theoretical and methodological principles of
integration in the agro-industrial production. The authors focus on the nature and mission
integration as an economic category, the research methodology of these processes, analysis,
trends and directions of integration ties to agricultural enterprises. The study, necessity of
concentrating resources in the areas of integrated groups and proposed mechanisms of
integration using the theory of scientific management.
The book is addressed to specialists who are interested in issues of concentration of
agricultural production in the conditions of transitive economy, as well as teachers, graduate
students and all those interested in the transformation of agrarian economic system.
338.432 УДК
65.32 ББК
ISBN 978-617-7237-03-6
©Мазур А.Г., Коваленко B.JI.
©ПП «ТД«Едельвейс і К»
2

ЗМ ІСТ
ВСТУП
4
РОЗДІЛ 1. Н АУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ
ЗАСАДИ
ІН ТЕГРАЦ ІЇ б
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМ СТВ В УМОВАХ РИНКУ
1.1.
Сутність та зміст аграрно-промислової інтеграції як 6
економічної категорії та процесу виробничого відтворення
в АПК
1.2.
Наукова методологія обгрунтування та здійснення 22
інтеграційних процесів в аграрній економіці
1.3.
Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності 35
інтегрованих аграрно-промислових формувань
РОЗДІЛ 2. СТАН ТА ТЕН Д ЕН Ц ІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОПРО М И СЛО ВО Ї ІН ТЕГРА Ц ІЇ В СИСТЕМ І АПК
2.1.
Структурно-динамічна
характеристика
розвитку
інтеграційних процесів в аграрному виробництві
2.2.
Концентрація та ефективність інтегрованих об’єднань в
аграрній економіці
2.3.
Розвиток інтеграційних процесів в аграрній економіці
зарубіжних країн
2.4.
Оцінка інтеграційних процесів на основі взаємодії
сільського господарства та харчової промисловості
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМ И УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПІДВИЩ ЕННЯ
ЕФ ЕКТИ ВН О СТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ
ІНТЕГРОВАНИХ
ФОРМУВАНЬ
В
АГРАРНІЙ
ЕКО Н О М ІЦ І
3.1.
Організаційно-економічний
механізм
залучення
сільськогосподарських підприємств до інтеграційної
взаємодії
3.2.
Нормативно-правове забезпечення розвитку інтеграцій в
аграрному виробництві
3.3.
Інноваційно-інтеграційна стратегія розвитку аграрного
виробництва на перспективу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖ ЕРЕЛ
ДОДАТКИ
З

47
47
64
75
84

108

106

117
126

138
143
161

