
АНОТАЦІЯ 

 

Шмаров Д.М. Економічне регулювання комплексного розвитку 

переробної ланки аграрного сектору регіону. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 

Економіка. Луцький національний технічний університет Міністерства освіти 

і науки України, Луцьк, 2021. 

У роботі здійснено структуризацію детермінант низького рівня 

комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора національної 

економіки, згідно якої такими детермінантами виступають: сировинна 

спрямованість аграрного сектора, недостатній рівень утилізації відходів, 

застаріла техніко-технологічна база, відсутність сучасної державної 

фінансової підтримки, галузеві перегини. Найбільш вагомими стримуючими 

комплексний розвиток переробної ланки чинниками виступають: високий 

рівень фізичного спрацювання та морального старіння активної частини 

основних фондів у більшості сегментів переробної ланки аграрного сектора; 

невідповідність техніко-експлуатаційних та споживчих характеристик 

продукції переробно-харчових виробництв регламентам та стандартам ЄС; 

повільна імплементація технічних регламентів якості та безпечності 

харчових продуктів у вітчизняну практику діяльності переробно-харчових 

виробництв.  

Дослідження показали, що переробна ланка аграрного сектору 

національної економіки не відзначається необхідними темпами розширеного 

відтворення через відсутність сучасної державної фінансової підтримки 

переробно-харчових виробництв, що знаходить свій прояв у надмірній 

уніфікованості методів та інструментів державної фінансової підтримки 

суб’єктів аграрного та агропродовольчого підприємництва; асиметричності 

інформації про наявні фінансові преференції для окремих категорій 

сільськогосподарських виробників та переробно-харчових виробництв; 

селективному характері дотування сільськогосподарських товаровиробників 



та переробно-харчових виробництв різних організаційно-правових форм 

господарювання. 

Встановлено, що основними пріоритетами забезпечення комплексного 

розвитку переробної ланки аграрного сектора в умовах турбулентності та 

волатильності глобальних ринків продовольства виступають: підвищення 

рівня завантаженості існуючих потужностей на переробно-харчових 

виробництвах; переорієнтація незадіяних виробничих майданчиків 

переробно-харчових виробництв на виробництво біологічного палива та 

інших матеріально-речових субстанцій біологічного походження у 

відповідності з новими енергетичними індикаторами та кон’юнктурними 

коливаннями на цільових ринках; налагодження первинної та поглибленої 

переробки сільськогосподарської сировини безпосередньо на базі суб’єктів 

аграрного бізнесу; застосування сучасних безвідходних та маловідходних 

технологій (впровадження оборотних систем водопостачання та безводних 

технологій); диверсифікація виробничої програми переробно-харчових 

виробництв; відновлення роботи переробних виробництв, що 

спеціалізуються на переробці технічних культур як сировинної основи 

непродовольчих сегментів сектору переробно-харчових виробництв; перехід 

на стандарти та регламенти якості і безпечності харчової продукції, які 

прийняті в ЄС. 

Визначено, що необхідною передумовою комплексного розвитку 

переробної сфери аграрного сектору виступає структурна, галузево-

секторальна та продуктово-відтворювальна перебудова сировинної ланки 

аграрного сектора, яка передбачає: відновлення традиційної докризової 

сільськогосподарської спеціалізації окремих природнокліматичних зон та 

адміністративних районів; подолання структурних перегинів в сировинній 

ланці аграрного сектора; створення комплексних сільськогосподарських 

виробництв; переорієнтація окремих категорій сільськогосподарських 

товаровиробників на імпортозаміщення; відновлення посівних площ 



сільськогосподарських культур з тривалим періодом ротації (садівництво, 

виноградарство, ягідництво).  

Дослідження показали, що інституціональними формами забезпечення 

комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора є: кооперація 

суб’єктів аграрного бізнесу та переробно-харчових виробництв; 

обслуговуюча та збутова кооперація малих та середніх 

сільськогосподарських товаровиробників та переробно-харчових 

виробництв; асоціативна та кластерна інтеграція виробників 

сільськогосподарської сировини та переробних підприємств; формування 

агропромислових об’єднань з високодиверсифікованою структурою; 

створення переробно-харчових виробництв за участю іноземного та 

транснаціонального капіталу. 

На основі критичного аналізу та теоретичних узагальнень існуючих 

авторських підходів стосовно забезпечення комплексності розвитку 

переробно-харчових виробництв у роботі сформовано авторський концепт 

набору принципів побудови регуляторного механізму комплексного розвитку 

переробної ланки аграрного сектора, згідно якого такими принципами 

виступають: принцип синергізму, принцип цілісності, принцип 

безвідходності, принцип усунення структурних диспропорцій, принцип 

подолання сировинної спрямованості національного АПК, принцип 

збереження продовольчої спрямованості аграрного сектора, принцип 

диверсифікації та розширеного відтворення потенціалу переробно-харчових 

виробництв, принцип конвергенції, принцип екологізації агропродовольчих 

ланцюгів. Дослідження показали, що в сучасних умовах особливої ваги при 

формуванні системи економічного регулювання комплексного розвитку 

переробної ланки аграрного сектора відіграє дотримання принципу 

подолання сировинної спрямованості національного АПК шляхом усунення 

галузевих перегинів між сировинним та переробним сегментом аграрного 

сектора національної економіки через введення додаткових переробно-

харчових потужностей.  



У роботі сформовано суб’єктно-об’єктну базу економічного 

регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора, що 

охоплює суб’єкти регуляторного впливу (міжнародні та державні інститути, 

місцеве самоврядування, самоврядні організації, торгово-промислові палати, 

об’єднання роботодавців, галузеві об’єднання), які забезпечують надання 

дорадницьких послуг, бюджетно-податкову та фінансово-кредитну 

підтримку, імплементацію європейських технічних регламентів та стандартів 

якості і безпечності харчових продуктів, протекціоністські заходи. 

Встановлено, що об’єктами економічного регулювання комплексного 

розвитку переробної ланки аграрного сектора виступають: виробники 

сільськогосподарської продукції (сільськогосподарські підприємства, 

фермерські та особисті селянські господарства, кооперативні утворення); 

переробно-харчові виробництва; створені об’єднаними територіальними 

громадами муніципальні підприємства; торгівельно-посередницькі і 

заготівельно-збутові підприємства та складські і логістичні центри; 

інжинірингові, реінжинірингові, франчайзингові та аутсорсингові компанії у 

переробно-харчовому бізнесі; підприємства, що спеціалізуються на утилізації 

відходів сільськогосподарського виробництва та тваринних і рослинних 

відходів переробно-харчових виробництв. 

Сформовано перспективну модель комплексного розвитку переробно-

харчових виробництв Волинської області (поступове відновлення 

паритетності між рослинницькою та тваринницькою галузями, усунення 

структурних перегинів між сільським господарством та переробно-

харчовими виробництвами, збільшення обсягів продукції з високою доданою 

вартістю у секторі переробно-харчових виробництв, утилізація полів 

фільтрації, рослинних та тваринних харчових відходів та відходів 

сільськогосподарського виробництва, нарощення обсягів виробництва 

твердого, рідкого та газоподібного палива з відходів у сировинному та 

переробному сегментах аграрного сектора Волині) та виявлено його вплив на 

структурні зрушення в аграрному секторі даного регіону, а також на процеси 



комплексоутворення в економіці даного регіону в цілому. Встановлено, що 

базовою передумовою формування системи економічного регулювання 

комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора є врахування 

характерних рис розвитку сировинного та переробного сегмента АПК 

Волинської області.  

Дослідження показали, що характерними рисами розвитку сировинного 

сегмента АПК даного регіону виступають: концентрація трудомістких видів 

сільськогосподарського виробництва в сільських домогосподарствах; 

концентрація експортоорієнтованих виробництв у сільськогосподарських 

підприємствах; високий рівень монополізації ринку сільськогосподарської 

сировини; нерозвиненість інфраструктури зберігання сільськогосподарської 

сировини в секторі сільських домогосподарств. Встановлено, що 

характерними рисами розвитку переробного сегмента АПК Волині є: 

поглинання значної кількості переробно-харчових виробництв вертикально 

інтегрованими корпоративними структурами; надмірне використання 

численних імпортованих інгредієнтів у виробництві харчових продуктів; 

високий рівень незадіяних виробничих майданчиків у відтворювальному 

процесі переробно-харчових виробництв; висока енергомісткість переробки 

сільськогосподарської сировини та виробництва харчових продуктів.  
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The paper carries out structuring of the determinants of a low level of 

integrated development of the processing link of the agricultural sector of the 

national economy. According to this structuring there are such determinants: raw 

material orientation of the agricultural sector, insufficient level of waste disposal, 

outdated technical and technological base, lack of modern state financial support, 

industry excesses. The most significant factors hindering the integrated 

development of the processing link are a high level of physical development and 

moral aging of the active part of fixed assets in most segments of the processing 

link of the agricultural sector; non-compliance of technical, operational and 

consumer characteristics of products of the processing and food industries with EU 

regulations and standards; slow implementation of technical regulations of food 

quality and safety in the domestic practice of the processing and food industries. 

Studies have shown that the processing link of the agricultural sector of the 

national economy is not marked by the necessary rates of expanded reproduction 

due to the lack of modern state financial support for processing and food 

production, which is manifested in excessive uniformity of methods and tools of 

state financial support for subjects of agricultural and agri-food entrepreneurship; 

asymmetry of information about available financial preferences for certain 

categories of agricultural producers and processing and food production; selective 

nature of subsidizing agricultural producers and food processing industries of 

various organizational and legal forms of management. 



It is established that the main priorities for ensuring the integrated 

development of the processing link of the agricultural sector in the conditions of 

turbulence and volatility of global food markets are increasing the level of 

utilization of existing capacities in processing and food production; reorientation of 

unused production sites of processing and food production to the production of 

biological fuel and other material and material substances of biological origin in 

accordance with new energy indicators and market fluctuations in target markets; 

establishment of primary and in-depth processing of agricultural raw materials 

directly on the basis of agricultural business entities; application of modern waste-

free and low-waste technologies (introduction of reversible water supply systems 

and anhydrous technologies); diversification of the production program of 

processing and food production; restoration of processing industries specializing in 

the processing of industrial crops as the raw material basis of non-food segments of 

the processing and food production sector; transition to food quality and safety 

standards and regulations adopted in the EU. 

It is determined that the necessary prerequisite for the integrated 

development of the processing sector of the agricultural sector is the structural, 

sectoral and product-reproduction restructuring of the raw materials link of the 

agricultural sector. They provide for the restoration of the traditional pre-crisis 

agricultural specialization of certain natural climate zones and administrative 

districts; overcoming structural excesses in the raw materials link of the 

agricultural sector; the creation of complex agricultural production; reorientation of 

certain categories of agricultural producers to import substitution; restoration of 

acreage of agricultural crops with a long rotation period (horticulture, viticulture, 

berry growing). 

Studies have shown that the institutional forms of ensuring the integrated 

development of the processing link of the agricultural sector are: cooperation of 

subjects of agricultural business and processing and food production; service and 

sales cooperation of small and medium-sized agricultural producers and processing 

and food production; associative and cluster integration of producers of 



agricultural raw materials and processing enterprises; the formation of agro-

industrial associations with a highly diversified structure; the creation of 

processing and food production with the participation of foreign and transnational 

capital. 

Based on the critical analysis and theoretical generalizations of the existing 

author's approaches to ensuring the complexity of the development of processing 

and food production in the work, the author's concept of a set of principles for 

building a regulatory mechanism for the integrated development of the processing 

link of the agricultural sector is formed. According to which such principles are the 

principle of synergy, the principle of integrity, the principle of waste-free, the 

principle of eliminating structural imbalances, the principle of overcoming the raw 

material orientation of the national agro-industrial complex, the principle of 

preserving the food orientation of the agricultural sector, the principle of 

diversification and expanded reproduction of the potential of food processing 

industries, the principle of convergence, the principle of greening agri-food chains. 

Studies have shown that in modern conditions, compliance with the principle of 

overcoming the raw material orientation of the national agro-industrial complex by 

eliminating sectoral kinks between the raw material and processing segments of the 

agricultural sector of the national economy through the introduction of additional 

processing and food capacities plays a special role in the formation of the system 

of economic regulation of the integrated development of the processing link of the 

agricultural sector. 

The work formed the subject-object basis of economic regulation of the 

integrated development of the processing link of the agricultural sector, covering 

subjects of regulatory influence (international and state institutions, local self-

government, self-governing organizations, chambers of commerce and industry, 

employers' associations, industry associations), which provide advisory services, 

fiscal and financial and credit support, implementation of European Technical 

Regulations and standards of food quality and safety, protectionist measures. It is 

established that the objects of economic regulation of the integrated development 



of the processing link of the agricultural sector are: producers of agricultural 

products (agricultural enterprises, farms and personal peasant farms, cooperative 

formations); processing and food production; municipal enterprises created by 

united territorial communities; trade and intermediary and procurement and sales 

enterprises and warehouse and logistics centres; engineering, reengineering, 

franchising and outsourcing companies in the processing and food business; 

enterprises specializing in the disposal of agricultural waste and animal and plant 

waste from food processing industries. 

A promising model of integrated development of processing and food 

production in the Volyn region has been formed (gradual restoration of parity 

between crop and livestock industries, elimination of structural kinks between 

agriculture and processing and food production, an increase in the volume of 

products with high added value in the processing and food production sector, 

utilization of filtration fields, plant and animal food waste and agricultural waste, 

an increase in solid production volumes, and gaseous fuel from waste in the raw 

materials and processing segments of the agricultural sector of Volyn) and its 

impact on structural changes in the agricultural sector of this region, as well as on 

the processes of complex formation in the economy of this region as a whole, is 

revealed. It is established that the basic prerequisite for the formation of a system 

of economic regulation of the integrated development of the processing link of the 

agricultural sector is to take into account the characteristic features of the 

development of the raw materials and processing segment of the agro-industrial 

complex of the Volyn region. 

Studies have shown that the characteristic features of the development of the 

raw materials segment of the agro-industrial complex of this region are: the 

concentration of labour-intensive types of agricultural production in rural 

households; the concentration of export-oriented industries in agricultural 

enterprises; a high level of monopolization of the agricultural raw material market; 

the underdevelopment of the infrastructure for storing agricultural raw materials in 

the rural household sector. It is established that the characteristic features of the 



development of the processing segment of the Volyn agro-industrial complex are: 

absorption of a significant number of processing and food production by vertically 

integrated corporate structures; excessive use of numerous imported ingredients in 

food production; a high level of unused production sites in the reproduction 

process of processing and food production; high energy intensity of processing 

agricultural raw materials and food production. 

Keywords: economic regulation, integrated development, processing link, 

agricultural sector, food industry, agricultural raw materials, waste, recycling. 
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