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1. АНОТАЦІЯ 

Планується обґрунтувати особливості створення вертикально інтегрованих структур в 

органічному господарстві, які б забезпечили ефективний розвиток та 

конкурентоспроможність малого і середнього агробізнесу. У дослідженні буде визначено 



оптимальну структуру та систему управління як у цілому об’єднання учасників ланцюга 

створення доданої вартості органічної продукції, так і окремо його учасників. Доведено, що 

найвигіднішим для малих і середніх суб’єктів агробізнесу є створення вертикально 

інтегрованих структур фрактального типу, що забезпечить їм високий рівень гнучкості і 

адаптованості, узгодженість антагоністичних інтересів конфліктуючих учасників ланцюга 

створення доданої вартості, сприяння інноваційному розвитку, покращення інформаційного 

забезпечення, створення нових компетенцій. Для формування перелічених переваг 

планується розробити концепцію розвитку вертикальної інтеграції, що буде орієнтована на 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних сільськогосподарських підприємств, а 

також побудувати оптимальну модель вертикальної інтеграції в агробізнесі, де критерієм 

оптимальності стане максимум інтегрального коефіцієнта ефективності, визначеного за 

авторською методикою. 

 

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ 
Перспективність виготовлення органічної продукції стає об’єктивною реальністю в 

сучасних умовах загострення світових екологічний проблем і популяризації ідеї збереження 

довкілля та переходу до здорового харчування. В таких умовах активізацію органічного 

виробництва слід розглядати не лише як економічний та соціально-екологічний орієнтир 

розвитку агробізнесу, але й як стратегічний вектор посилення конкурентних позицій України 

у світовому економічному просторі. Однією із характеристик сучасних тенденцій в 

органічному виробництві є поступове зменшення розміру вітчизняних органічних 

господарств, що цілком узгоджується із ідеєю виробництва безпечного продовольства, яке 

непритаманне великомасштабним товаровиробникам. Однак в умовах посилення 

інтеграційних та глобалізаційних процесів і поглиблення конкуренції аграрні 

підприємницькі структури мають набувати рис складних соціально економічних систем 

мережевого типу, що не є притаманним малому бізнесу. Враховуючи зазначене 

проблематикою даного проєкту є обґрунтування напряму узгодження наведених 

антагоністичних векторів розвитку органічного виробництва, який передбачає формування 

мережевих інтегрованих бізнес-структур із урахуванням принципів фрактальної організації 

бізнесу, що є максимально конкурентоспроможними та адаптованими до умов динамічного 

середовища. 

 

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
Метою дослідження є обґрунтування оптимальних моделей вертикальної інтеграції 

виробників органічної продукції. Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання 

дослідження: 1. Визначити основні типи моделей і форми вертикальної інтеграції виробників 

органічної продукції. 2. Розробити теоретико-методологічні положення фрактальної моделі 

організації агробізнесу як одного із типів вертикальної інтеграції. 3. Алгоритмізувати процес 

формування та функціонування вертикально інтегрованих структур, орієнтованих на 

максимізацію доданої вартості органічної продукції. 4. Запропонувати методику оцінки 

готовності аграрних бізнес-систем до інтеграції, а також методичний підхід до кількісного 

вимірювання ефективності функціонування вертикально інтегрованих структур в 

органічному виробництві. 5. Розробити математичну модель діяльності аграрних бізнес-

систем, які функціонують на засадах вертикальної інтеграції. 

 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ ТА ЇХ НАУКОВА 

НОВИЗНА 

У рамках дослідження планується доповнити існуючі теоретико-методичні положення 

вертикальної інтеграції суб’єктів агробізнесу концепцією вертикальної інтеграції на засадах 

фрактальної організації бізнесу, адаптованої до особливостей органічного виробництва. 

Планується обґрунтувати необхідність створення вертикально інтегрованих об’єднань 

вздовж ланцюга створення доданої вартості органічної продукції, зокрема інтегрованих 



структур фрактального типу; виділити об’єкти фракталізації в агробізнесі, ідентифікувати та 

формалізувати властивості й переваги створення фрактальних бізнес-систем в органічному 

виробництві. Крім того, буде удосконалено методику оцінювання ефективності 

функціонування вертикально інтегрованих структур органічних господарств, яка 

ґрунтуватиметься на застосуванні кількісних методів оцінювання. Однією із особливостей 

авторської моделі вертикальної інтеграції в органічному господарстві буде імплементація у 

неї положень теорії фрактальної організації, яка наразі застосовувалась лише у сфері 

організації діяльності промислових підприємств. У рамках дослідження планується 

доповнити теоретичні положення фрактальної організації бізнесу, адаптувавши їх до 

особливостей вертикальної інтеграції органічного виробництва, а також розробити конкретні 

практичні рекомендації, реалізація яких сприятиме значному підвищенню 

конкурентоспроможності органічних господарств. 

 

5. НАУКОВА ТА/АБО ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ   
Розвиток органічного виробництва є надактуальним питанням у контексті досягнення 

глобальних цілей сталого розвитку, які Організацією Об’єднаних Націй визначено 

пріоритетними на період 2015-2030 рр. Особливо це стосується таких цілей як, по-перше, 

ліквідація глоду, по-друге, забезпечення здоров'я та благополуччя і, по-третє, відповідальне 

споживання та виробництво. Одним із напрямів досягнення другої із зазначених цілей у 

рамках стратегії сталого розвитку України визначено збільшення частку угідь під органічним 

виробництвом. Інший аспект розглянутого питання пов'язаний зі стрімким зростанням 

попиту на органічну продукцію як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. З огляду на 

вагомий вітчизняний потенціал щодо нарощення обсягів виготовлення органічної продукції, 

розвиток органічного виробництва є одним із стратегічних напрямів посилення 

конкурентних позицій України у геоекономічному просторі та збільшення її участі у 

розподіленні світового доходу. Проте, вищеокреслене неможливе без створення зовнішніх та 

внутрішніх умов, які сприятимуть розвитку та ефективному функціонуванню органічних 

господарств. Саме організація діяльності на засадах вертикальної інтеграції вважається 

оптимальною для забезпечення активізації органічного виробництва. У цілому, обрана 

тематика дослідження орієнтована на розробку оптимальної для суб’єктів органічного 

бізнесу моделі вертикальної інтеграції, що забезпечить максимально ефективну господарську 

діяльність за рахунок тісної взаємодії органічних товаровиробників між собою, з 

контрагентами, споживачами та з органами державної влади. 

 


