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де підтримку і стане базовим принципом реалізації державної політики, 
спрямованої на забезпечення розвитку інноваційної і інтеграційної перебудо-
ви в галузі створення і впровадження нових управлінських інформаційних 
систем.  
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В статті досліджується проблема мотивації праці і заінтересованості працівни-
ків у формуванні і розвитку інтеграційних процесів в аграрних підприємствах в складних 
ринкових умовах. Встановлено, що інтеграція є основою для подальшого стабільного фу-
нкціонування основних галузей аграрного виробництва.  

In this paper the problem of motivation and interest of workers in the formation and 
development of integration processes in the agricultural enterprises in difficult market 
conditions. Found that integration is the basis for further stable operation of the main branches 
of agricultural production.  

 
Постановка проблеми. В умовах формування і розвитку ринкової еко-

номіки перед аграрними підприємствами постає необхідність працювати по 
новому, зважаючи на вимогливі закони ринку та враховуючи всі складові 
людського фактора (економічні, психологічні, соціальні). Все це потребує 
вкладати значний внесок кожного працівника у виробничий процес з метою 
отримання високих  кінцевих результатів діяльності підприємства. У сучас-
них умовах становлення нових форм власності і впровадження прогресивних 
форм господарювання особливо актуальним є створення інтегрованих і коо-
перованих систем та економічних відносин товаровиробників з виробництва і 
переробки сільськогосподарської продукції на взаємовигідній основі та по-
шук ефективних способів управління мотивацією праці шляхом активізації 
людських ресурсів і направлення їх потенціалу на формування інтеграційних 
процесів в аграрному виробництві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вивчення 
проблеми мотивації праці і трудової діяльності зробили роботи: С. Адамса, 
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К. Альдерфера, Ф. Герцберга, Е. Лоулера, Д. МакГрегора, Д. МакКлеланда, 
А. Маслоу, Л. Портера, Ф. Тейлора, У. Оучі. Теоретико-методологічні та 
економіко-організаційні аспекти досліджуваної проблеми знайшли своє відо-
браження в публікаціях В. Андрійчука, Д. Богині, О. Грішнової, А. Колота, 
Л. Кривенко, О. Крисального, Г. Кулікова, В. Лагутіна, М. Маліка, 
П. Макаренка, В. Месель-Веселяка, Л. Мельника, В. Новікова, 
О. Павловської, П. Саблука, Г. Черевка, О. Шпичака та інших науковців. 

Незважаючи на значний внесок цих, і багатьох інших, вчених в систему 
наукових досліджень, актуальність окремих аспектів проблеми вимагає пода-
льшого поглибленого аналізу та теоретико-методологічного обґрунтування 
нових концепцій щодо мотивації формування та розвитку моделей інтегра-
ційних процесів в аграрних підприємствах різних форм власності. Потребу-
ють подальшого наукового опрацювання організаційні форми агропромисло-
вої інтеграції, проведення оцінки ефективності інтеграційних процесів та 
розробка концептуальних і методичних підходів до регулювання діяльності 
інтегрованих підприємств і вдосконалення механізму узгодження економіч-
них інтересів учасників інтеграції в аграрному виробництві. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретико-
методологічних засад розвитку господарських структур, інтеграції і кооперу-
вання виробництва, переробки і реалізації сільськогосподарської продукції та 
визначення і обґрунтування основних напрямів розвитку інтеграційних про-
цесів в аграрному виробництві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Трансформаційні процеси 
і реформування аграрного сектора економіки порушили традиційні інтегра-
ційні зв’язки, але сприяли появі нових підприємств: аграрних, переробної 
промисловості, продовольчого ринку, які в даний час і в майбутньому мають 
забезпечити просування на світовий ринок такої продукції, яка б відповідала 
міжнародним стандартам, що в свою чергу дасть можливість вирішити про-
блему «…виходу з кризового стану, пожвавлення економіки та подальшого 
піднесення ефективності виробництва» [2, с. 22].  

На даний час  більшість інвесторів не бажають вкладати кошти у агра-
рне виробництво із-за високого рівня ризику та тривалої окупності вкладених 
коштів, відсутності дієвої законодавчої бази для вирішення ряду організацій-
но-економічних та правових проблем та недостатності наукового обґрунту-
вання створення і розвитку інтегрованих формувань. 

Під виробничою інтеграцією слід розуміти різноманітні безперервні і 
стійкі господарські відносини та зв’язки кількох суб’єктів господарювання, 
що виражають їх спільну участі у інтеграційному процесі з метою створення 
мало затратного кінцевого продукту і забезпечення високого рівня ефектив-
ності виробничої діяльності аграрних підприємств. В основному суть агро-
промислової інтеграції полягає у безпосередньому поєднані сфер виробницт-
ва, переробки та реалізації продукції. В цьому відношенні важливе значення 
слід надавати господарським зв’язкам, так як вони виражають «відносини 
суб’єктів господарювання, що складаються в процесі виробництва, обміну і 
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споживання на основі поділу праці і кооперації» [3, c. 15] і «повинні забезпе-
чувати безперервність і стійкість процесів виробництва» [4, с. 70]. 

В результаті проведення дослідження встановлено, що на початковому 
етапі концептуального формування напрямів соціально-економічної реформи 
і застосування моделі вільних ринкових відносин, що ґрунтуються на класи-
чній конкурентній основі, більшість теоретиків і практиків відносили сільсь-
ке господарство до тих сфер виробництва, які вважались найбільш пристосо-
ваними до освоєння інтеграційної моделі господарсько-виробничих і еконо-
мічних зв’язків між галузями і підприємствами, які тісно пов’язані між со-
бою, технологічно й об’єктивно орієнтовані на поєднання їх матеріальних ін-
тересів у процесі виробництва, переробки і реалізації кінцевої продукції із 
сільськогосподарської сировини.  

В умовах зацікавленості всіх суб’єктів господарювання у формуванні 
агропромислової інтеграції забезпечується створення такого виробничого 
процесу в якому заінтересовані всі його учасники, так як тут повністю і з ви-
сокою ефективністю реалізуються функціональні можливості  підприємств, 
впроваджуються прогресивні технології з виробництва сільськогосподарської 
продукції, її транспортування, переробки і реалізації. 

Встановлено, що на господарському рівні аграрно-промислова інтегра-
ція в більшості випадків здійснюється за рахунок організації процесу власної 
переробки продукції в аграрних, фермерських і приватних підприємствах 
Хмельницької області. При цьому «…частка сільськогосподарської продук-
ції, що використовується для промислової переробки, постійно зростає і нині 
перевищує 60 %», а тому «…в майбутньому роль сільського господарства як 
постачальника сировини збільшуватиметься» [1, с. 554-555].  

Окрім цього практикується також робота функціонуючих систем, де 
аграрні і переробні підприємства області інтегруються з приватними госпо-
дарствами громадян на основі договірної економічної вигоди, особливо при 
постачанні м’ясо – молочної сировини. Тут же слід зауважити, що організа-
ція таких примітивних інтеграційних процесів вимагає значних стартових фі-
нансових ресурсів, виникає проблема недовантаження виробничих потужно-
стей у зв’язку з нестачею і втратами власної сировини, що в кінцевому під-
сумку призводить до невисокої якості, вузького асортименту випускаючої 
продукції і неможливості забезпечити необхідний рівень прибутковості. 

Проведений аналіз існуючих економічних відносин сільськогосподар-
ських товаровиробників і переробних підприємств характеризує відсутність 
економічної заінтересованості аграрних господарств, що спеціалізуються в 
основному на виробництві тваринницької і овочевої продукції, співпрацюва-
ти з переробними підприємствами, оскільки така інтеграція, враховуючи зна-
чні коливання у діючій системі цін, не дає можливості відшкодовувати виро-
бничі витрати. А тому для всіх учасників інтеграційного процесу необхідно 
забезпечити розробку системи диференційованих і регульованих цін з метою 
поліпшення ефективності роботи виробників сільськогосподарської сирови-
ни, власників підприємств переробної промисловості і торговельних підпри-
ємств. 
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В цей же час ті підприємства області, які не в змозі забезпечити ефек-
тивні інтеграційні процеси орієнтуються на послуги переробних підприємств 
регіонального рівня, які в основному займають монопольне положення, а то-
му сприяють появі розбіжностей у ціновому механізмі економічних взаємо-
відносин і в матеріальних інтересах господарюючих суб’єктів сировинного і 
переробного виробництв. Спостереження показали, що зниження позицій і 
пріоритетного значення агропромислового виробництва призводить до пода-
льшого згортання діяльності важливих галузей сільського господарства, які 
покликані виробляти для населення життєво необхідні продукти харчування. 

Така ситуація потребує реалізації всіх методів і способів мотивації для 
створення вертикально інтегрованих структур, нагромадження ними інтегра-
ційних ресурсів, які є важливими факторами зміцнення інтеграційно-
економічних зв’язків та забезпечення стійкого виробництва у сільському го-
сподарстві і переробному виробництві з метою задоволення вимог внутріш-
нього і зовнішнього продовольчих ринків. Зокрема, основними мотивами, що 
дають можливість інтенсивно здійснювати інтеграцію виробництва і переро-
бки продукції з іншими обслуговуючими, допоміжними галузями і наукою, є 
такі (рис. 1). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні мотиви здійснення інтеграції виробництва, переробки і 
реалізації продукції 
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- широке залучення працівників до управління технологічними і  тру-
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- активну участь в прибутках і акціонерному капіталі підприємств; 
- чітку систему винагород, матеріального і морального заохочення; 
- покращення змісту праці і підвищення інтересу до виконуваної робо-

ти; 
- професійно-кваліфікаційний розвиток персоналу та надання можли-

вості планування кар’єри;  
- прогресивні форми організації праці та поліпшення соціально-

психологічного клімату в колективах працівників;  
- заохочення професійної ініціативи, творчості та саморозвитку. 
В якості основних критеріїв концепцій мотивації розвитку інтеграцій-

них процесів можна визначити: 
− практичну значущість при розробці конкретних рекомендаційних за-

ходів;  
− інформативність, яка є основою для пояснення трудової поведінки, 

активності працівників і виявлення їх взаємозв’язку; 
− доступність теоретичного і практичного пояснення важливих і не су-

перечних виробничих процесів;   
− логічне обґрунтування розглянутих факторів впливу на окремі ситу-

аційні положення; 
− можливість забезпечення емпіричної перевірки виробничих і інтегра-

ційних процесів. 
Отже, удосконалену концепцію мотивації трудової участі працівників 

необхідно взяти за основу при побудові моделей інтеграції і мотивації  праці 
на підприємствах. Але для того, щоб підключити всіх учасників інтеграцій-
ного процесу до вирішення таких складних проблем, необхідно знайти такі 
форми мотивації, які спонукала б їх до дії та вирішення поставлених завдань.  

Висновки. Таким чином, мотивація розвитку агропромислового комбі-
нування шляхом поєднання економічних інтересів сільськогосподарських, 
обслуговуючих, переробних і торгівельних підприємств в умовах складних 
ринкових відносин зумовлює потребу в появі нових вертикально інтегрова-
них структур, які забезпечать їх ефективну роботу, сприятимуть розширенню 
асортименту виготовлення продукції та поліпшенню її якості. Проведені до-
слідження дають право стверджувати, що нові форми і механізми агропроми-
слової інтеграції, а також новостворені та успішно функціонуючі інтегровані 
системи аграрного бізнесу мають стратегічну перспективу. 

Вважаємо, що агропромислова інтеграція, що базується на організацій-
ному і технологічному поєднанні процесу виробництва з результатами кінце-
вої переробки і споживання, дасть можливість ефективно розподіляти ресур-
си між суб’єктами інтеграції, підвищити конкурентоспроможність продукції 
на аграрному ринку, використовувати нові індустріальні технології та техні-
ку, зменшити рівень збитковості підприємств, покращити інвестиційну при-
вабливість аграрного виробництва. 
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Дана комплексна оцінка інноваційної діяльності в регіонах країни, визначені основні 
напрямки регіональної інноваційної політики з метою підвищення конкурентоспромож-
ності економіки країни в цілому 

The complex estimation of innovative activity is given in regions countries, certain basic 
directions of regional innovative policy with the purpose of increase of competitiveness of 
economy of country on the whole 

 
Постановка проблеми. Досягнення якісно нового рівня економічного 

розвитку у країні та підвищення рівня життя можливе лише з переходом до 
інноваційного типу розвитку, який припускає взаємопов’язане становлення 
науково-технічної, виробничої, фінансової, соціальної, інституціональної та 
інших сфер. У Законі України «Про інноваційну діяльність» головною метою 
державної інноваційної політики визначено створення соціально-
економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, 
розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечен-
ня екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, 
виробництва та реалізації нових видів конкурентоспроможної продукції. 
Проте як основний чинник забезпечення конкурентоспроможності країни ін-
новаційна діяльність регіонів не визначається. В країнах же Західної Європи, 
Північної Америки, Японії інноваційна діяльність розглядається як найваж-
ливіший чинник розвитку економіки, так само як банківська система та пода-
ткова політика. Так, 85-90% приросту ВВП розвинутих країн забезпечуються 
за рахунок виробництва та експорту наукоємної продукції. У той же час час-
тка України на ринку високотехнологічної продукції, який оцінюється у $2,5-
3 трлн., становить приблизно 0,05-0,1% [1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інноваційного роз-
витку регіонів країни активно досліджували і досліджують такі відомі науко-
вці, як З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, З.В. Герасимчук, 
Я.А. Жаліло, О.А. Кириченко, Б.Є. Кваснюк, Л.Л. Ковальська, 
В.П. Семиноженко, Л.І. Федулова. Проте, проблема інноваційного розвитку 
економіки регіонів є комплексною і у контексті досягнення глобальної кон-


