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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми дослідження. Характер та стрімка динаміка 

сучасного економічного середовища вимагають зміни правил 
функціонування підприємств. Простір економічної діяльності все більше 
набуває невизначеності, що з одного боку потребує здатності суб’єкта 
господарювання швидко реагувати на зміни ринку, а з іншого – вказує на 
необхідність знизити ризики активності. Нові умови господарювання 
вимагають від підприємств суттєвих змін в підходах до управління 
бізнесом, які б сприяли збільшенню віддачі від використання наявного 
ресурсного потенціалу і розвитку його ринкових можливостей. Особливо 
актуальною дана проблема є для агропромислового комплексу України, в 
якому домінує сировинна складова результативності. 

Дослідженням різних аспектів розвитку і підвищення ефективності 
діяльності підприємств агропромислового сектору займається широке коло 
зарубіжних та вітчизняних науковців і практиків, зокрема, Б. Андрушків, 
М. Боехлю, Н. Вдовенко, К. Волощук, Л. Віцкі, В. Іванишин, Р. Гайсин, А. 
Голубєв, В. Копитко, Р. Корінець, Л Левківська, Р. Мейєр, М. Метеркемп, 
М. Місюк, В. Ніценко, П. Пуцинтейло, Л. Руда, М. Рует, Л. Сокол, 
А. Стельмащук, Ш. Сунакбаєв, О. Табенко, О. Томілін, І. Цвігун, Н. Чорна 
та ін. Багато з них наголошували на тому, що поліпшення використання 
ресурсів у межах національної економіки потребує перебудови структури 
міжгалузевих зв’язків і розгортання міжгалузевих інтеграційних процесів 
– у вигляді мереж підприємств, які об’єднують багатьох учасників. Це 
зумовлює проблему ефективного управління мережевою взаємодією в 
АПК – для збільшення результативності спільної діяльності. 

 Мережева взаємодія поєднує категорії конкуренції і партнерства, а 
тому потребує релевантного врахування різновекторності інтересів 
учасників. Частково ця проблема висвітлюється в працях таких науковців 
як О. Вільямсон, К. Ейзенхард, Р. Раднер, О. Харт, Р. Майлз, Ч. Сноу, 
М. Пйор, Дж. Рокарт, Дж. Шорт, А. Асаул, В. Барінов, Н. Басов, 
Д. Васильківський, М. Войнаренко, О. Замазій, С. Кузьмін, В. Нижник, 
С. Соколенко, В. Стадник, Н. Тарнавська, І. Федотова, О. Фіхтнер, В. Хашева 
та ін. Проте цілісного теоретико-методологічного забезпечення 
вирішення проблеми ефективності управління мережевою взаємодією 
учасників бізнес-систем та бізнес-процесів в АПК на сьогодні не 
розроблено. Вирішення цього завдання для вітчизняної економіки, яка 
прагне інтегруватися у світовий економічний простір не в якості 
сировинного додатку, а на правах виробника кінцевої продукції, є 
важливим і злободенним. Це й зумовило вибір теми дисертації, 
визначило її мету і завдання. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано в межах тем, передбачених планами науково-
дослідних робіт Хмельницького національного університету Міністерства 
освіти і науки України: держбюджетної теми: «Моделювання фінансово-
економічної безпеки підприємницьких структур в стратегіях їх інноваційного 
розвитку» (номер ДР 0117U001170) – автором розроблено науково-
практичні рекомендації для обґрунтування вибору сценаріїв розвитку 
бізнес-мережі в контексті конкурентної стратегії і сформовано концептуальну 
основу розвитку підприємств АПК в Україні; договору на створення 
(передачу) науково-технічної продукції «Формування організаційно-
економічного механізму сталого розвитку підприємства» (номер ДР 
0116U007215) – автором розроблено науково-практичні рекомендації для 
оптимізації взаємодії підприємств-акторів в агропромисловій мережі; 
договору на створення (передачу) науково-технічної продукції «Розвиток 
ринкового потенціалу підприємства на основі мережевої взаємодії» 
(номер ДР 0118U000230) – автором сформовано систему показників-
індикаторів для комплексної оцінки рівня врахування інтересів учасників 
мережевої взаємодії у бізнес-системах АПК. Матеріали дисертації 
використано при виконанні науково-дослідних тем Національної 
металургійної академії України: держбюджетної теми: «Моделювання 
економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання» 
(номер держреєстрації 0116U008360) – автором оцінено вплив стратегічних, 
тактичних і операційних рішень на ефективність інтеграційних процесів, в 
тому числі – мережевих; ініційованої теми «Методологія соціально-
економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, 
галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер держреєстрації 
0116U006782) – автором розроблено моделі мережевої взаємодії суб’єктів 
господарювання в бізнес-системах та бізнес-процесах АПК. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 
концептуальних засад, формування теоретико-методологічних основ і 
розроблення науково-практичних рекомендацій для управління мережевою 
взаємодією в бізнес-системах і бізнес-процесах підприємств АПК. 
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність формулювання й 
вирішення таких завдань: 

– розкрити проблеми й перспективи розвитку економіки 
України в умовах глобалізації та євроінтеграції і роль у цьому процесі її 
агропромислового сектору; 

– дослідити розвиток наукового знання про природу й 
закономірності інтеграції та мережевої взаємодії суб’єктів господарювання; 

– окреслити контури й межі мережевого співробітництва як 
організаційно-економічної основи формування конкурентних переваг 
підприємств АПК; 
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– визначити детермінанти формування підприємницьких 
мереж, позиціонувати ці мережі у континуумі «ринок-ієрархія»; 

– з’ясувати зміст та особливості формування бізнес-систем та 
бізнес-процесів підприємств АПК з позицій їх ефективності; 

– обґрунтувати необхідність парадигмальних змін АПК 
України як бази для розвитку форм і напрямів мережевої взаємодії; 

– проаналізувати сучасний стан і тенденції розвитку АПК 
України і виокремити перспективні напрями міжфірмової інтеграції; 

– охарактеризувати форми інтегрованих бізнес-систем в АПК 
України й результати їх функціонування; 

– розробити концептуальну модель управління взаємодією 
підприємств в бізнес-мережі АПК; 

– сформувати сукупність індикаторів ефективності участі 
підприємств АПК в бізнес-мережі; 

– удосконалити науково-методичний інструментарій моделювання 
та оцінювання ефективності мережевої взаємодії підприємств АПК; 

– удосконалити координаційні механізми функціонування 
бізнес-мереж на основі гіпотези близькості;  

– визначити порядок формування і умови зростання цінності 
мережевого капіталу та розробити схему мережевої взаємодії 
підприємств АПК для реалізації стратегії зростання; 

– розробити науково-практичні рекомендації для реалізації 
ринкового потенціалу підприємств АПК на основі мережевої взаємодії. 

Об’єктом дослідження є процеси управління мережевою 
взаємодією в бізнес-системах та бізнес-процесах підприємств АПК. 

Предметом дослідження є теоретико-концептуальні положення, 
методологія, науково-методичні засади та прикладний інструментарій 
управління мережевою взаємодією підприємств АПК України в умовах 
глобалізації та європейської інтеграції. 

Методи дослідження. Методологічною й теоретичною основою 
дисертації є концептуальні положення теорії цінності, неокласичної, 
інституціональної та ресурсної економічних теорій, методології теорії 
систем та управління. У процесі вирішення поставлених завдань в роботі 
використано загальнонаукові та спеціальні методи досліджень, зокрема: 
методи гносеологічного аналізу (історичний, аналітичний, логічний, 
узагальнення, декомпозиції) – для виявлення проблем в розвитку економіки 
України в умовах глобалізації та євроінтеграції, в т.ч. – тенденцій і 
напрямів розвитку АПК (підрозд. 1.1, 3.1, 3.2, 3.3); інституціональний 
аналіз – для визначення змісту й особливостей формування бізнес-систем 
в агропромисловому комплексі (підрозд. 1.3, 2.1, 2.2); моделювання та 
прогнозування – для розробки моделі відносин за інтересами та визначення 
міжорганізаційної взаємодії підприємств АПК і для моделювання систем 
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управління мережею (підрозд. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4); методи нечіткого 
моделювання і теорії ігор – для оцінювання ефективності участі суб’єкта 
підприємництва в бізнес-мережі (підрод. 5.2); статистичний та графічний – 
для наочного відображення та підтвердження результатів дослідження 
(підрозд. 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 5.3 ); аналізу, синтезу, системного підходу та 
абстрагування – для побудови моделей взаємодії та поведінки суб’єктів 
господарювання в бізнес-мережах(підрозд. 4.1, 5.2, 5.3); абстрактно-логічний 
– для теоретичних узагальнень і висновків за результатами дослідження.  

Інформаційну базу досліджень становлять законодавчі та 
нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, офіційні матеріали Державної служби статистики України, 
статистично-аналітичні дослідження Продовольчої та сільськогосподарської 
організації ООН (FAO), вітчизняні та закордонні наукові публікації, 
інформаційні та звітні матеріали окремих підприємств АПК України, 
результати особистих досліджень автора. 

Наукова новизна отриманих результатів. Результати дослідження 
в сукупності вирішують важливу наукову проблему – формування теоретико-
методологічних засад управління мережевою взаємодією в бізнес-системах та 
бізнес-процесах підприємств АПК з обґрунтуванням науково-методичних 
рекомендацій для їх практичного застосування. 

Наукову новизну дисертації визначають такі суттєві результати: 
вперше: 
– сформовано концептуальну основу розвитку АПК в умовах 

глобалізації, яка ґрунтується на науково-методичних підходах теорії 
фірми, теорії цінності і принципах мережевої взаємодії; вона передбачає 
створення організаційно-економічних умов для розширення ринкових 
можливостей підприємств через комбінування та рекомбінування 
ресурсів у бізнес-мережах, побудова і трансформація яких враховує 
критерії максимізації доданої вартості в ланцюжках створення цінності та 
збалансованість структурних складових мережі; це алгоритмізує процес 
вибору сценаріїв розвитку бізнес-мереж (міжгалузевих, регіональних) для 
реалізації конкурентних стратегій; 

– обґрунтовано доцільність трактування змісту і структурного 
наповнення АПК з позицій системно-еволюційного і ціннісно-орієнтованого 
підходів – як ключової складової біоекономіки, що варіативно інтегрує 
технологічно компліментарні і ресурсозабезпечуючі галузі виробництва 
та переробки продукції сільського господарства з метою максимізації 
доданої вартості в інтересах учасників ланцюжка створення споживчої 
цінності; це дало змогу сформувати науково-методичну основу для 
розроблення стратегії міжгалузевої співпраці в АПК з урахуванням потреб і 
технологічних можливостей біоекономіки, що в підсумку забезпечуватиме 
збільшення доданої вартості в межах національної економіки;  
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– розроблено концептуальну модель управління взаємодією 
підприємств в бізнес-мережі АПК, в основу якої покладено критерій 
ефективної агропромислової мережі (вказує на таку кількість її учасників, 
яка обмежується площиною доступних станів мережі як системи та 
водночас забезпечує адитивність для підприємств (як незалежних систем), що 
її формують; це дало змогу визначити оптимальні режими взаємодії 
підприємств-акторів в агропромисловій бізнес-мережі за інформаційної 
обмеженості та виокремити детермінанти і сценарії її нестійкого розвитку;  

– сформовано систему показників-індикаторів для комплексної 
оцінки ролі підприємства в агропромисловій мережі; вона ґрунтується на 
«концепції виконаних завдань» і враховує обмеження контролю в ланцюжку 
створення цінності та економічних ризиків участі в мережі; це дає змогу 
оцінити значущість внеску учасників мережі в додану вартість, створену за 
допомогою мережевої взаємодії, що слугує підставою для обґрунтування 
розподілу прибутків, отриманих від функціонування мережі; 

удосконалено: 
– науково-методичний інструментарій моделювання та оцінювання 

ефективності мережевої взаємодії підприємств; на відміну від існуючого, в 
його основу покладено індивідуалізовану мультиатрибутивну модель оцінки 
ефективності використання ресурсів підприємств-акторів, що дозволяє 
визначати ті бізнес-процеси підприємств-акторів або агрегатора мережі, які 
мають найбільший вплив на її ефективність; 

– координаційні механізми бізнес-мереж як бізнес-систем, у яких, на 
відміну від існуючих, міститься оцінка реляційних ризиків на основі гіпотези 
близькості, представленої географічною, організаційною, когнітивною, 
інституціональною та соціальною областями; це дає змогу агрегаторам та 
підприємствам-учасникам підвищити ефективність мережевої взаємодії на 
основі узгодження інтересів, формування та досягнення спільних цілей; 

– науково-практичні рекомендації для визначення доцільності участі 
підприємства в агропромисловій бізнес-мережі, на відміну від існуючих, 
вони передбачають оцінювання мережі не лише у вимірах витрат і вигоди, а 
й з урахуванням зростання гнучкості підприємств-учасників у відновленні 
своїх економічних параметрів завдяки ресурсам мережі; це підвищує 
обґрунтованість рішень щодо входження / виходу з бізнес-мережі; 

– систему збору інформації за допомогою внесення змін до 
статистичних форм звітності для промислових підприємств – «Звіт про 
виробництво промислової продукції за видами», «Звіт про виробництво та 
реалізацію промислової продукції», «Звіт про економічні показники 
короткострокової статистики промисловості», на відміну від існуючих, в них 
враховано виробництво промислової продукції з сільськогосподарської 
сировини; це формуватиме необхідний статистичний матеріал для оцінки 
структурних зрушень в національній економіці в напрямі підвищення 
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ступеня переробки сільськогосподарської продукції і збільшення частки 
доданої вартості в структурі експорту продукції АПК; 

дістали подальшого розвитку: 
– систематизація наукових підходів до визначення структурних 

особливостей мережевих структур на основі зіставлення характеристик 
ринку та ієрархії; це дало змогу виділити фактори побудови мережі, які 
дозволяють зменшити вплив невизначеності на вибір бізнес-партнера та 
підвищити стійкість бізнес-системи; 

– ключові положення теорії конкуренції в частині, що стосуються 
конкурентоспроможності економічних систем – обґрунтовано, що в 
умовах глобалізації вона суттєво залежить від розвитку міжгалузевої 
інтеграції, яка розширює ресурсні й ринкові можливості учасників у 
розвитку продуктів, технологій і ринків та може здійснюватися у формі 
мережевої взаємодії статичного або динамічного характеру;  

– термінологічний апарат теорії організації – шляхом зміни 
підходу до трактування термінів «бізнес-мережа», «бізнес-система» і 
«бізнес-процес»; на відміну від існуючих, в них акцентується на умовах 
структурної усталеності / неусталеності цих об’єктів управління; зазначається, 
що це забезпечує динамічне збереження балансу інтересів учасників бізнес-
мереж і їх взаємоузгоджений розвиток, дає змогу раціонально поєднати 
ресурсні можливості і компетентності кожного в бізнес-процесах і досягати 
встановленої мети з найкращим співвідношенням витрат і результатів; це 
дало змогу визначити, за яких умов та організаційних зв’язків доцільне 
створення статичних, динамічних та перехресних бізнес-мереж, а також 
сформувати матрицю рівнів зв’язків в бізнес-мережах різного типу; 

– наукові погляди на структурування і зміст технологічних укладів в 
АПК з позицій переходу економіки до парадигми ресурсовикористання, 
яка ґрунтується на розвитку біотехнологій, котрі уможливлюють 
поглиблення ступеня промислової переробки с/г продукції і створюють 
умови для розширення інтеграційних процесів в АПК; це дало підстави 
стверджувати про наявність у сучасного АПК елементів ІУ технологічного 
укладу, поширення яких у галузі потребує розвитку організаційних форм 
інтеграції – для повноцінного використання ресурсного потенціалу усіх 
суб’єктів АПК і розширення їх ринкових можливостей;  

– трактування дефініції «ресурсний потенціал суб’єкта господарю-
вання» з позицій системно-еволюційного підходу; це дало змогу 
виокремити роль організаційного потенціалу в системі управління 
розвитком АПК і окреслити перспективи переорієнтації сільського 
господарства з експорту сировинних ресурсів на учасника технологічних 
ланцюжків створення цінності для інших галузей економіки України, що 
поліпшуватиме структуру експорту продукції в бік зростання частки 
товарів вищих рівнів технологічного переділу;  
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– сутність функціонального призначення сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів в Україні як прототипів бізнес-мереж; вони 
розглядаються не тільки з позицій мінімізації трансакційних витрат їх 
учасників при вирішенні питань виробничо-збутового характеру, а також 
як організуюча ланка у процесах вирішення соціальних проблем; 

–  науково-методичні підходи до визначення перспектив розвитку 
міжгалузевих інтеграційних утворень за типорозмірами підприємств, які 
ґрунтуються на виділенні основних характеристик внутрішніх ринків, що 
детермінують поведінку їх учасників у роботі з партнерами; 

– термінологічний апарат мережевої економіки – обґрунтовано 
доцільність трактування дефініції «мережевий капітал» у вузькому та 
широкому розумінні; у вузькому – «як набір відносин із зацікавленими у 
співпраці підприємствами, сформованих на інституціональних і 
договірних засадах»; у широкому розумінні – «як сукупність 
матеріальних і нематеріальних вигід, визначених в якісних та кількісних 
показниках, отриманих із бізнес-мережі», на основі чого визначено 
порядок формування мережевого капіталу та розроблено схему реалізації 
мережевої взаємодії, що базується на моделі зв’язків між мережевим 
капіталом, створенням цінності та ефективністю учасників бізнес-мережі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
основні положення, викладені в дисертації, доведено до рівня методичних 
розробок та практичних рекомендацій, які мають універсальний характер. 

Теоретичні, науково-методичні та практичні результати дослідження 
використано в діяльності Вінницької торгово-промислової палати для 
розвитку регіональної мережі підприємств АПК (довідка від 27.03.2018 р.); 
Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
Хмельницької ОДА при підготовці Програми соціально-економічного 
розвитку та Програми розвитку малого і середнього підприємництва 
Хмельницької області на 2017-2018 рр. в частині, що стосується 
стратегічного планування розвитку АПК (довідка № 02.01-2255/18 від 
04.10.2018 р.); при розробленні Програми соціально-економічного 
розвитку Ярмолинецького району Хмельницької області (довідка №30/01-
1778/18 від 26.09.2018 р.); розробленні стратегії розвитку АПК 
Хмельницького району Хмельницької області (довідка №01/1-24/238а від 
12.07.2018 р.); в розвитку мережевої співпраці ТМ «ZDOBLEW» (довідка 
№ 2 від 24.01.2018 р.); при формуванні мережевої взаємодії ПП «БОНДАР 
ПЛЮС М» з ключовими бізнес-партнерами (довідка №1 від 17.04.2018 р.); 
при формуванні розвитку ринкового потенціалу ПрАТ «Деражнянське 
хлібоприймальне підприємство» на основі мережевої взаємодії (довідка 
№142/1 від 20.06.2018 р.); в розширенні мережі постачання та підвищенні 
якості сировини ТОВ «УКР-ВОЛНАТ» (довідка №59 від 23.05.2018 р.); 
при формуванні заходів для нарощування потенціалу національної 
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економіки Спілкою економістів України (довідка №8 від 5.07.2018 р.) та в 
бізнес-мережі ТОВ «Нові аграрні технології» (довідка № 184/1 від 
20.09.2018 р.).  

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес 
Хмельницького національного університету при викладанні дисциплін 
«Менеджмент», «Менеджмент гетерогенних організацій», «Сучасні концепції 
управління розвитком соціально-економічних систем», «Управління 
біржовою діяльністю» (довідка про впровадження №110 від 23.08.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним науковим 
дослідженням, у якому викладено авторський підхід до формування 
концептуально-теоретичних засад і методології управління мережевою 
взаємодією в бізнес-системах та бізнес-процесах агропромислового 
виробництва та обґрунтовано науково-методичні рекомендації для їх 
застосування в АПК України за умов глобалізації і євроінтеграції. 
Наукові положення роботи, пропозиції та рекомендації, що виносяться на 
захист, одержані особисто автором. Із наукових праць, що виконані у 
співавторстві, в дисертаційній роботі використано ідеї, положення та 
висновки, які запропоновані та отримані особисто здобувачем.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та 
результати дисертаційної роботи оприлюднювалися та обговорювалися на 
міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, 
семінарах і симпозіумах: «Стратегічні напрями соціально-економічного 
розвитку держави в умовах глобалізації» (м. Хмельницький, 8-9 жовтня 
2015 р.); «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах 
трансформаційної економіки» (м. Дніпропетровськ, 12-13 квітня 2016 р.); 
«Родові поселення – механізм формування державних пріоритетів 
сільського розвитку України в умовах Євроінтеграції» (м. Київ, 22 квітня 
2016 р.); «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 
здоров’я» (м. Харків, 18-20 травня 2016 р.); «Modernizational of socio-
economic systems the new economic conditions: Conference Proceedings» 
(Kielce, Poland, September 28, 2016); «Механізми, стратегії, моделі та 
технології управління економічними системами за умов інтеграційних 
процесів: теорія, методологія, практика» (м. Хмельницький – Кам’янець-
Подільський, 6-8 жовтня 2016 р.; м. Хмельницький, 6-8 жовтня 2017 р.; 
м. Мукачево, 6-8 жовтня 2018 р.); «Стратегічні напрямки соціально-
економічного розвитку держави в умовах глобалізації» (м. Хмельницький, 
22-23 вересня 2017 року); «Менеджмент розвитку соціально-економічних 
систем у новій економіці» (м. Полтава, 9 жовтня 2017 р.); Integration of 
Business Structures: Strategies and Technologies (Tbilisi, Georgia, 23 February, 
2018); «Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика 
реалізації» (м. Одеса, 4 травня 2018 р.); «Модернізація та суспільний 
розвиток економіки, держави та регіонів» (м. Київ, 25-26 травня 2018 р.); 
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«Економіка, управління, фінанси: проблеми та перспективи розвитку» (м. 
Київ, 15 вересня 2018 р.); «Бізнес та умови його розвитку: національна та 
міжнародна практика» (м. Одеса, 15 вересня 2018 р.); «Проблеми 
планування в ринкових умовах» (м. Одеса, 21-23 вересня 2018 р.).  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 48 праць 
загальним обсягом 218,46 д.а., з яких особисто автору належить 60,25 
д.а., в тому числі: 1 індивідуальна монографія (17,2 д.а.), 5 монографій у 
співавторстві, 25 статей у наукових фахових виданнях, з яких 24 – у 
виданнях, віднесених до міжнародних наукометричних баз та зарубіжних 
наукових виданнях; 15 – за матеріалами конференцій, 2 навчальних 
посібники (у співавторстві). 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, 
п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел із 429 
найменувань на 46 сторінках, 12 додатків на 57 сторінках і містить 32 
таблиці та 25 рисунків (з них 15 займають 15 повних сторінок). Загальний 
обсяг роботи складає 471 сторінку. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

визначено мету, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, 
розкрито наукову новизну й практичне значення отриманих результатів, 
подано інформацію про їх апробацію та впровадження. 

У першому розділі «Актуалізація концепції розвитку мережевої 
взаємодії суб’єктів господарювання в умовах глобалізації та 
євроінтеграції» обґрунтовано необхідність зміни концептуальних 
підходів до розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому секторі 
національної економіки з метою підвищення його внеску у створення 
доданої вартості; проаналізовано сутність інтеграційних процесів з 
позицій наукового знання про природу економічних систем, виділено та 
досліджено роль мережевої співпраці як організаційно-економічної 
основи розвитку конкурентних переваг підприємств АПК.  

На основі аналізу ключових положень теорії конкуренції обґрунтовано, 
що в умовах глобалізації конкурентоспроможність економічних систем 
суттєво залежить від розвитку міжгалузевих інтеграційних процесів. Це 
розширює ресурсні й ринкові можливості споріднених галузей у розвитку 
продуктів, технологій і ринків, збільшуючи потенціал кількісного зростання і 
якісного розвитку системи в цілому. Порівнюючи характеристики ринкової 
взаємодії окремих підприємств і стабільних ієрархічних підприємницьких 
структур, виокремлено особливості мережевих бізнес-систем як гнучких 
організаційних утворень гібридного характеру. Зазначено, що інтеграційні 
процеси можуть здійснюватися у формі мережевої взаємодії статичного або 
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динамічного характеру. Узагальнено наукові погляди на мотиви й умови 
формування й розвитку мереж, виділено їх ключові елементи, на основі 
чого визначено основні відмінності статичних і динамічних бізнес-мереж 
(табл. 1). Визначено умови, за яких підприємствам вигідно змінити суто 
ринкові відносини на відносини мережевої взаємодії. Виділено структурні 
чинники мережі, які можуть зменшувати вплив невизначеності на вибір бізнес-
партнера та підвищити стійкість бізнес-системи.  

Таблиця 1 
Основні характеристики статичних і динамічних бізнес-мереж 

Характерис-
тика мережі 

Статичні мережі Динамічні мережі

Основа
функціону-

вання 

Визначається ринковою 
ціною, за якою учасники 
змушені реалізовувати 

свою продукцію 
всередині мережі. 

Мережа будується на 
довгострокову 
перспективу. 

Реалізація єдиного проекту,  
найчастіше з різними напрямами 

діяльності та системами 
ціноутворення учасників. 

Реалізовуючи проект, кожен його 
учасник створює умови для 

життєдіяльності компаньйонів. 
Ключовий аспект – створення 
інфраструктури, вартість якої 

значно вища вкладень. 
Очікування 
учасників 
мережі 

Мережа виконуватиме 
визначені загальні 
функції, переважно 

пов’язані із 
забезпеченням стійкості 
виробничого ланцюжка 

та системи збуту 
продукції 

Ефективний розподіл ресурсів 
визначає взаємовигідне партнерство, 

яке в свою чергу, служить 
фундаментом для появи нових ідей 

і, як наслідок, створення 
синергетичного ефекту в роботі 
компанії через її конкурентні 
переваги над сторонніми 

організаціями.
Переваги Надійність постачальників 

або дистриб’юторів і 
тісний взаємозв’язок 

партнерів на базі спільного 
календарного планування 
та узгоджених стандартів 

якості 

Кожен учасник мережі 
використовує свій унікальний 
досвід. Якщо «головна» фірма 
мережі зможе швидко відшуко-
вувати та розподіляти ресурси, то 
така структура здатна максимально 
швидко реагувати на зовнішні зміни 

Недоліки Взаємна залежність 
учасників та часткова 
втрата гнучкості 

Динамічні мережі схильні до 
ризиків, які пов’язані з різним 
рівнем якості продукції (послуг, 

робіт) учасників мережі та 
несанкціонованим використанням 
інтелектуальної власності у вигляді 

знань і технологій; додаткові 
витрати пов’язані з пошуком 
партнерів замість вибулих  
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За результатами досліджень генези наукового знання щодо природи 
фірми і розвитку її як мережі контрактів та використовуючи науково-
методологічні підходи теорії цінності визначено принципи мережевої 
взаємодії і сформовано концептуальну основу розвитку АПК в умовах 
глобалізації. Вона передбачає створення організаційно-економічних умов для 
пошуку і реалізації нових ринкових можливостей суб’єктів господарювання 
через комбінування та рекомбінування ресурсів у бізнес-мережах. Бізнес-
мережу визначено як гнучку організаційно-структурну форму господарювання 
суб’єктів економічної діяльності, що об’єдналися для ефективного 
використання ресурсів та специфічних переваг кожного з метою отримання 
додатково акумульованих можливостей для спільної реалізації проектів 
розвитку і підвищення ефективності бізнесу. 

Акцентовано на тому, що в основі побудови і трансформації 
бізнес-мережі лежать критерії максимізації доданої вартості в ланцюжках 
створення цінності та збалансованість структурних складових. 

У другому розділі «Методологічні основи управління розвитком 
бізнес-систем суб’єктів господарювання агропромислового комплексу 
на основі мережевої взаємодії» окреслено методологічні особливості 
формування бізнес-мереж, визначено їх відмінність від ринку та ієрархії, 
обґрунтовано методологічний взаємозв’язок та взаємозалежність 
ефективності між бізнес-процесами та бізнес-системами, сформовано 
методологічні підходи до управління розвитком бізнес-мереж в контексті 
парадигмальних змін структури АПК України. 

За результатами дослідження змісту відносин, які виникають між 
суб’єктами господарювання у ринкових трансакціях, в межах 
адміністративної ієрархії та мережі виділено основні відмінності між 
«мережею», «ринком» та «ієрархією» та систематизовано їх співвідносно 
ключових детермінант – основних завдань, активів, продуктів (товарів), 
рівня довіри, угод, вирішення конфліктів, межами, комунікацією 
(взаємодією), основними завданнями, стимулами, множиною рішень, 
пошуком інформації, режимом управління та впливу. Аргументовано, що 
методологічні особливості управління мережевою взаємодією дають 
змогу ширше використовувати бізнес-мережі для вирішення проблем, які 
диктуються посиленням конкуренції, обмеженістю ресурсів, зростаючою 
роллю нематеріальних активів в створенні доданої вартості, необхідністю 
мінімізації витрат. Виділено типи організаційних форм співпраці в АПК і 
показано місце серед них бізнес-мереж. 

З урахуванням зміни парадигми ресурсовикористання в сучасній 
економіці аргументовано необхідність переосмислення структурного 
трактування агропромислового комплексу, який запропоновано 
розглядати з позицій системно-еволюційного і ціннісно-орієнтованого 
підходів – як ключову складову біоекономіки, що варіативно об’єднує 
технологічно компліментарні і ресурсозабезпечуючі галузі виробництва 
та переробки продукції сільського господарства з метою створення 
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суспільних благ, використовуючи при цьому різні інтеграційні механізми 
для максимізації доданої вартості в інтересах учасників ланцюжка 
створення споживчої цінності. Біоекономіку запропоновано розглядати 
як нову концепцію господарювання, ресурсною базою якої виступають 
сільське й лісове господарство, а найбільшою частиною виступає 
агропромисловий комплекс з новим структурним наповненням.  

Підкреслено, що розвиток біотехнологій у нетрадиційних для 
нинішнього стану вітчизняного АПК напрямах розкриває нові ринкові 
перспективи перед виробниками сільськогосподарської продукції, які 
підвищуватимуть їх значущість як постачальника цінних ресурсів, 
створюючи умови для ефективного функціонування на ринкових засадах 
не тільки великих агрохолдингів, а й дрібних фермерських господарств.  

Доведено методологічний взаємозв’язок і взаємозалежність у 
сутнісному наповненні дефініцій «бізнес-система» та «бізнес-процес», а 
саме – у частині, що стосується структурної усталеності / неусталеності 
цих об’єктів управління. Бізнес-систему запропоновано розглядати як 
стійку організаційну форму взаємодії структурних елементів однієї або 
кількох організацій (їх мережі), з метою створення і реалізації з 
комерційною вигодою споживчих цінностей, структурна усталеність якої 
залежить від здатності досягати встановленої мети з найкращим 
співвідношенням витрат і результатів, збереженням балансу інтересів 
учасників та їх взаємоузгодженого розвитку. Бізнес-процес визначено як 
сукупність логічно взаємопов’язаних завдань (ланцюжка робіт, операцій, 
функцій) зі створення споживчої цінності для зацікавлених в ній осіб 
(груп), що виконуються в межах певної організаційної оболонки, 
спроектованої за критеріями максимальної вигоди від поєднання 
унікальних можливостей учасників ланцюжка створення цінності. 
Аргументовано, що врахування цього взаємозв’язку дає змогу визначити, 
за яких умов та організаційних зв’язків доцільне створення статичних, 
динамічних та перехресних бізнес-мереж. Виділено особливості 
мережевої взаємодії основних груп бізнес-мереж в АПК (табл. 2).  

Таблиця 2  
Особливості основних груп бізнес-мереж в АПК 

Ознака Вертикальні Горизонтальні Міжсекторальні 
Членство Необхідне Зазвичай вимагається Не потрібне 

Тип взаємо-
залежності 

Послідовна Об’єднана,
взаємна 

Послідовна, 
об’єднана, взаємна 

Основні 
результати 

Зниження ризику 
та невизначеності, 
покращення логіс-
тичних показників 

Можливість 
переорієнтації 

партнера 
Загальні ресурси 

Обмін інформацією і 
знаннями, збільшення 

інноваційних 
можливостей 

Основа 
створення 
вартості 

Оптимізація 
виробництва та 

операцій 

Розширення спектру 
знань, зовнішні 
мережеві ефекти 

Регіональні активи 
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На основі аналізу різних типів форм співпраці підприємств АПК і 
їх співвіднесення зі стратегічними цілями відповідних інтеграційних 
утворень сформовано сукупність правил поведінки, дотримання яких дає 
змогу розробляти ефективні стратегії міжгалузевої співпраці в АПК з 
урахуванням потреб і технологічних можливостей біоекономіки.  

У третьому розділі «Напрями і форми мережевої взаємодії в 
агропромисловому комплексі економіки України» проаналізовано 
сучасний стан і тенденції АПК України та визначено перспективи його 
розвитку, обґрунтовано сутнісні зміни напрямів і змісту міжфірмової 
інтеграції в агропромисловому виробництві під впливом глобалізації, 
досліджено форми і результати функціонування інтегрованих бізнес-
систем АПК. Опираючись на офіційну статистику про результати 
функціонування агропромислового комплексу України за 2010-2017 роки 
проаналізовано його динаміку розвитку в розрізі сільськогосподарського 
сектору і харчової промисловості (рис. 1).  

Аналіз показав зменшення обсягів експорту сільськогосподарської та 
продовольчої продукції, особливо високого ступеня переробки й доданої 
вартості, домінування у виробництві агрохолдингів, що в загальному 
монополізує ринок та нівелює перспективи розвитку агропромислового 
комплексу в Україні. На основі аналізу динаміки обсягу виробленої 
сільськогосподарської продукції в розрізі корпоративного та індивідуального 
секторів зроблено висновок про відсутність перспектив успішного розвитку 
АПК України в межах існуючої парадигми управління.  

Зазначено, що в умовах глобалізації національна економіка має 
розвиватися таким чином, щоб максимально використовувати специфічні 
ресурсні можливості для формування порівняльних конкурентних 
переваг. Аргументовано, що для цього доцільно розвивати м’які 
інтеграційні форми ведення бізнесу, зокрема, створення бізнес-мереж, які 
на основі мережевої взаємодії здатні підвищити конкурентоспроможність 
та експортоздатність за допомогою адаптації до типових галузевих 
проблем – довготривалого циклу виробництва, повільного зростання 
ринків, труднощів у ланцюжку постачання, високого ступеня 
регулювання, вимог до контролювання безпечності харчових продуктів.  

Зазначено, що це максимально сприятиме розвитку ринкових 
можливостей агропромислового сектору – внаслідок зростання 
варіативності комбінування і рекомбінування ресурсів у нових бізнес-
процесах, що формуватимуть ланцюжки створення споживчої цінності на 
основі максимізації доданої вартості у вітчизняного товаровиробника. 
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З позицій системно-еволюційного підходу запропоновано 
авторське трактування дефініції «ресурсний потенціал суб’єкта 
господарювання» – як обґрунтованої сукупності матеріальних і 
нематеріальних ресурсів, необхідних для здійснення виробничо-збутової 
та відтворювальної діяльності відповідно до обраної спеціалізації і 
стратегічних цілей, а також організаційно-функціональне забезпечення 
управління процесом перетворення цих ресурсів у нові споживчі 
цінності. Це дало змогу виокремити роль організаційного потенціалу у 
системі управління розвитком АПК і окреслити перспективи 
переорієнтації сільського господарства з експорту сировинних ресурсів 
на учасника технологічних ланцюжків створення цінності для інших 
галузей економіки України (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Організаційний потенціал у системі управління розвитком 
ресурсного потенціалу підприємств АПК  

Опираючись на аналіз існуючої практики мережевої взаємодії в 
агропромисловому секторі економіки України і виявлені при цьому 
недоліки розроблено науково-практичні рекомендації щодо розвитку 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як прототипів 
бізнес-мереж. Вони розглядаються з позицій мінімізації трансакційних 
витрат їх учасників при вирішенні питань виробничо-збутового 
характеру, а також як організуюча ланка у процесах вирішення 
соціальних проблем. 
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За результатами аналізу діяльності вітчизняних сільськогосподарських 
підприємств і підприємств харчової промисловості, які між собою пов’язані 
ланцюжками створення споживчої цінності, зроблено висновок, що вони 
недостатньо компліментарно співпрацюють, оскільки темпи зростання обсягів 
реалізації сільськогосподарської продукції є значно вищими, ніж продукції 
промислових підприємств. А наявність в обох галузевих групах 
підприємств різних типорозмірів дає змогу формувати більш ефективну 
організаційну форму співпраці. У цьому контексті розроблено науково-
практичні рекомендації щодо перспектив розвитку міжгалузевих 
інтеграційних утворень за типорозмірами підприємств, які ґрунтуються 
на виділенні основних характеристик внутрішніх ринків, що 
детермінують поведінку їх учасників у роботі з партнерами.  

На основі авторського трактування сутності ресурсного потенціалу 
аргументовано доцільність розглядати потенціал розвитку галузей 
сільського господарства в розрізі різних категорій господарств та 
товарних груп. Зазначено, що в інтересах національної економіки 
агропромисловий сектор має здійснити переорієнтацію з самостійного 
експортера продукції сільського господарства на основу технологічних 
ланцюжків створення цінності для інших галузей, що забезпечуватимуть 
виробництво продукції з високою часткою переділу. Показана роль 
організаційного потенціалу у системі управління розвитком ресурсного 
потенціалу підприємств АПК. 

У четвертому розділі «Моделювання розвитку 
агропромислового комплексу на основі мережевого підходу» 
сформовано науково-методичний інструментарій побудови бізнес-
моделей та систем управління мережевою взаємодією підприємств 
агропромислового комплексу з урахуванням еволюції бізнес-процесів, 
індикаторів ефективності учасників бізнес-мережі, розроблено моделі 
управління відносинами із зацікавленими сторонами. 

Розроблено концептуальну модель управління взаємодією 
підприємств в бізнес-мережі АПК, в основу якої покладено критерій 
ефективної агропромислової мережі (вказує на таку кількість її учасників, 
яка обмежується площиною доступних станів мережі як системи та 
водночас забезпечує адитивність для підприємств (як незалежних 
систем), що її формують. З урахуванням цього окреслено оптимальні 
режими взаємодії підприємств-акторів в агропромисловій бізнес-мережі 
за інформаційної обмеженості, що дає змогу виявляти детермінанти і 
сценарії її нестійкого розвитку.  

За допомогою систем «м’якого моделювання» розроблено модель 
опису розвитку ентропії та можливостей бізнес-мережі на атракторі 

),(),( nSknSn −= βψ у вигляді пари диференційних рівнянь: 
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де S – протиріччя ентропії (рівень хаосу); n – можливості; k(S,n) – 
коефіцієнт приросту можливостей, що залежить від потреб розвитку 
підприємницької мережі та від рівня наявних можливостей; Т – ваговий 
коефіцієнт, який задає час розвитку системи з моменту початку впливу на 
управління до входження підприємства-актора під вплив підприємства-
атрактора; ),(),( nSknSn −= βψ – функція, що описує тяжіння підприємства-
актора до підприємства-атрактора; L(n) – коефіцієнт амортизації можли-
востей; ),( nSkn′ , ),( nSkS′  – часткові похідні від коефіцієнта прирощення 

можливостей бізнес-мережі 
S

nSknSk
n

nSknSk Sn ∂
∂

=′
∂

∂
=′ ),(),(,),(),(  

Модель дає змогу визначити оптимальні режими взаємодії 
підприємств-акторів мережі під впливом атракторів за найбільш повного 
забезпечення реалізації бізнес-процесів в умовах невизначеності. Модель 
побудовано методом аналітичного конструювання агрегованих регуляторів 
(що забезпечує асимптотичну стійкість системи (2) без пошуку рішень 
нелінійних динамічних рівнянь об’єкта керування) та формулювання 
задачі мережевої теорії управління, яка моделює перехід точки системи з 
початкового положення (S0, n0) в бажаний стан підприємства-актора, що 
відповідає площині розв’язків рівняння ψ(S,n) = 0. 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=

=

),,()(

),,,()(

unSgt
dt
dn

unSft
dt
dS

                                   

(2) 

де ),,( unSf та ),,( unSg – функції, залежні від рівня хаосу S, 
можливостей n та зовнішнього управління об’єкта керування u 
( 0),( =nSu ).  

Удосконалено науково-методичний інструментарій моделювання 
та оцінювання ефективності мережевої взаємодії підприємств; на відміну 
від існуючого, в його основу покладено індивідуалізовану 
мультиатрибутивну модель оцінки ефективності використання ресурсів 
підприємств-акторів (табл. 3), що дозволяє визначати бізнес-процеси 
підприємств-акторів або агрегатора мережі, що мають найбільший вплив 
на її ефективність. Для комплексної аналітичної оцінки ролі 
підприємства в агропромисловій мережі, а також визначення цінності 
(ваги) його внеску в загальну додану вартість, розроблено систему 
показників на основі «концепції виконаних завдань».  
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Таблиця 3 
Індивідуалізована мультиатрибутивна модель оцінювання й 

управління ефективністю використання ресурсів підприємств-акторів 
Характеристики управління за рівнями взаємодії ресурсів 

Рівень 1 
«компоненти» 

Рівень 2 
«обладнання» 

Рівень 3 
«технологічна 
система» 

Рівень 4 
«бізнес-
процес» 

Рівень 5 
«підприєм-

ство» 
Види діяльності 

Нагляд Підвищення 
надійності 

Підвищення 
ефективності 

Підвищення 
функціональ-

ності 

Забезпечення 
гнучкості 

Підходи до підвищення ефективності 
Реактивний 

 
Превентивний 

 
Прогности-

чний 
Надійність Оптимізація 

Технологія підвищення ефективності 
Оцінка стану 
обладнання 

Моніторинг 
стану 

Моніторинг 
використання 

Онлайн-
моніторинг 

Самодіаг-
ностика  

Обсяги використання ресурсів 
Відділ Виробництво Бізнес Підприємство Мережа 

Рівень співпраці 
Обмін 

інформацією 
Планування Вирішення 

проблем 
Постановка 

цілей 
Розподіл 

відповідаль-
ності 

Основа оцінки 
Експлуата-
ційні витрати 

Доступність 
ресурсів 

Ефективність 
ресурсо-

використання  

OEE (загальна 
ефективність) 

ROA (рента-
бельність 
активів) 

Вони дають змогу оцінити внесок кожного підприємства з позиції 
різниці між перевагами такої співпраці та витрат з її обслуговування, 
обмежень контролю в ланцюжку створення цінності та економічних 
ризиків участі в мережі (власної, наданої та отриманої корисності 
(табл. 4). Результати розрахунку сукупності показників можуть 
використовуватися для обґрунтування розподілу між учасниками мережі 
прибутків, створених за рахунок її функціонування, а також 
удосконалення координаційних механізмів бізнес-мережі в контексті 
поліпшення її функціонування як бізнес-системи. Це зумовлено тим, що з 
часом вклад (і цінність) окремих учасників мережі може змінюватися – 
внаслідок зміни ринкової ситуації. Обґрунтовано, що це потребує оцінки 
реляційних ризиків на основі гіпотези близькості, представленої 
інституціональною, географічною, організаційною, когнітивною та 
соціальною складовими. Визначено напрями впливу факторів (ключових 
ознак близькості) на діяльність агропромислових мереж.  
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Таблиця 4 
Сукупність показників для комплексної аналітичної оцінки ролі 

(цінності) підприємства в агропромисловій мережі 
Назва Порядок розрахунку Призначення

Індикатор 
наданої 

корисності 
∑
=

=
N

j
ijНКІНК

1
 

де, НК – надана 
корисність; N – кількість 
акторів в мережі

Оцінюється ефективність підприємства в 
мережі та його перспективи в її складі на 
основі наявних ресурсів, залежність його 
діяльності від мережі 

Індикатор 
отриманих 
переваг 

∑
=

=
N

j
ijВКІОП

1
 

де, ВК – отримані вигоди  

Сума отриманих вигод підприємством pi 
від діяльності інших учасників 
агропромислової мережі 

Показник 
абсолютних 
індивідуальн
их переваг

 
 

 

Для порівняння з аналогічним показником 
підприємства поза мережею для отримання 
відповіді: «Що дає мережа для 
підприємства?»

 

Індикатор 
індивідуаль-
ної згенеро-
ваної користі 

 Для оцінки значимості підприємства в 
мережі 

Показник 
абсолютної 
отриманої 
користі 

∑
=

=
N

j
іІОПАОК

1
 

Для оцінки залежності підприємства від 
мережі та збереження її теперішнього 
формату 

Показник 
абсолютних 
наданих 
переваг

∑
=

=
N

j
іІНКАНП

1
 

Для оцінки залежності партнерів від 
підприємства, їх зацікавленості в його 
участі в мережі 

Індикатор 
загальної 
корисності 
мережі 

)(
1
∑
=

+=
N

j
іі ІНКВКЗКМ  

Для оцінки зацікавленості участі 
підприємства в мережі та задоволення 
результатами та існуючим форматом 
учасників

Мережевий 
капітал )1(

2
−

=
kk

RМК  
де R – кількість зв’язків в 
мережі; k – кількість її 
учасників 

Визначає можливості й потенціал мережі 
для потенційних та існуючих учасників 

Індекс 
активності 
актора в 
мережі

1−
−

=
N

pzІААМ i
 

Для формування висновків про 
інтегрованість підприємства в мережу; 
характеризує потенціал участі 
підприємства-партнера в мережі.

Індекс 
цінності та 
репутації 
актора в 
мережі 

1
0

−
−

=
N

pdІЗРА i
 

Оцінює цінність та репутацію підприєм-
ства в мережі для інших учасників, в 
динаміці визначає зміну позиції актора та 
його можливість впливати на управління та 
динаміку мережі. 

 

Індекс 
взаємності 
актора в 
мережі 

∑∑
==

+=
N

j
ij

N

j
ij ОКНКІВАМ

11
  
Для визначення поведінки підприємства в 
мережі (ІВАМ<0 – схилятиметься до 
егоїстичної поведінки; ІВАМ=0 – 
сповідуватиме поведінку нейтралітету; 
ІВАМ>0 – буде властива поведінка 
альтруїстичного характеру). 

іі ІОПВКАІП +=

іі ІНКВКІЗК +=
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У табл. 5 наведено результати експертного оцінювання ступеня 
прояву сукупності характеристик взаємодії за областями близькості в 
бізнес-мережі ПрАТ «Деражнянське ХПП» і ТОВ «Деражня млин»  

Таблиця 5 
Ступінь прояву сукупності характеристик взаємодії  
на основі оцінки областей близькості в бізнес-мережі 
ПрАТ «Деражнянське ХПП» та ТОВ «Деражня млин»  

Фактори впливу Підприємс
тв-акторів

Підприємств
-інтеграторів 

1. Географічна область близькості
Фізична відстань між учасником з іншими агентами, що 
формують його основні зв'язки в мережі 

Б С
О
Х
 =

 8
,7

5 
РП

М
М

 =
 1

5 
С
П

Ф
 =

58
,3

3 

Б С
О
Х
 =

 8
,5

 
РП

М
М

 =
 1

5 
С
П

Ф
 =

 5
6,

67
 

Залізничне сполучення або якісні автошляхи між 
учасниками для забезпечення якісної логістики в мережі
Рівень транспортних витрат нижче ринкових в розрахунку 
на одну тразакцію  

2. Організаційна область близькості
Узгодження організаційних процесів сприяє взаємодії 
підприємств

Б С
О
Х
 =

 1
7,

25
 

РП
М
М

 =
 3

0 
С
П

Ф
 =

 5
7,

5 

Б С
О
Х
 =

 1
4,

38
 

РП
М
М

 =
 3

0 
С
П

Ф
 =

 4
7,

92
 

Організаційна структура відповідає організаційним 
можливостям для міжорганізаційної взаємодії
Відповідність рівня бізнес-процесів та організаційної 
культури партнерів 
Відповідність форм управління (координація, вирішення 
конфліктів)
Наявність адаптованих міжорганізаційних бізнес-процесів 
взаємодії гарантованих підприємствами-учасниками
Забезпечення спільної участі в розробці планів підвищення 
якості та збільшення обсягів продукції

3. Соціальна область близькості
Можливість перевірки та аналізу міжорганізаційних 
зв’язків ітераційним методом 
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Наявність довіри до партнерів 
Соціальні цілі узгоджені між учасниками, а кожен звязок 
додає соціальну або комерційну цінність до продукту 

4. Пізнавальна (технологічна) область близькості
Наявність досвіду участі в партнерських відносинах
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Технологічна узгодженість, побудована на основі досвіду та 
розуміння партнерів 
Відповідність ресурсних можливостей пратнерів 
стратегічним цілям підприємства
Учасники ланцюжка можуть швидко реагувати на можливі 
проблеми виробничого характеру
Доступність технічної допомоги для виробництва з боку 
партнерів 
Визначено потоки процесів між партнерами

5. Інституційна область близькості
Узгодження організаційних культур партнерів, визначення 
та дотримання спільних цінностей
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Існують механізми для забезпечення встановлення 
справедливої ціни 
Виробникам заздалегідь відомо, що якість їх продукції 
забезпечує їм високу відпускну ціну
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Експертами були менеджери середнього і вищого рівня обох 
підприємств, вибірка експертів репрезентативна, коефіцієнт узгодженості 
думок експертів становить для підприємств-акторів 0,971 та 0,947 у 
підприємств-інтеграторів. Ступінь близькості за кожною із областей 
близькості оцінювали за низкою характеристик за п’ятибальною 
системою. У таблиці подано розрахунок середнього балу оцінки 
сукупності характеристик в кожній із областей близькості за відповідями 
респондентів (БСОХ), який порівнювався із максимально можливим 
рівнем прояву сукупності цих характеристик (РПММ), що служило 
підставою для оцінки фактичного ступеня прояву сукупності 
характеристик кожної з областей близькості (СПФ), % 

На основі розрахунків визначено, що підсумковий результат 
задоволеності областей міжорганізаційної взаємодії в групі підприємств-
акторів складає 48,95% (<50%), а в групі підприємств-інтеграторів – 
45,63% (<50%). Саме тому агропромислова бізнес-мережа, створена за 
ініціативи ПрАТ «Деражнянське ХПП» та ТОВ «Деражня млин» не 
підтверджується очікуваннями учасників, а отже не може існувати без 
зміни існуючого формату. Апробація моделі, на основі ключових 
областей близькості, підтверджує її практичне значення та може 
використовуватися для оцінки ефективності взаємодії підприємств в 
агропромислових бізнес-мережах. 

Диференційовано трактування дефініції «мережевий капітал» у 
вузькому та широкому значенні; у вузькому розумінні її визначено «як 
набір відносин із зацікавленими у співпраці підприємствами, 
сформованих на договірних та інституціональних засадах», а в широкому 
розумінні – «як сукупність матеріальних та нематеріальних вигід, 
визначених в якісних та кількісних показниках, отриманих із бізнес-
мережі за рахунок взаємодії з іншими підприємствами». З урахуванням 
цього визначено порядок формування мережевого капіталу та розроблено 
схему реалізації мережевої взаємодії, що базується на моделі зв’язків між 
мережевим капіталом, створенням цінності та ефективністю учасників 
бізнес-мережі. 

У п’ятому розділі «Реалізація концепції розвитку 
агропромислового комплексу України на основі мережевої взаємодії» 
сформовано науково-методичні і практичні рекомендації щодо основних 
напрямків та підходів до оцінювання, реалізації та розвитку потенціалу 
суб’єктів господарювання АПК від участі в агропромисловій бізнес-мережі. 

Аргументовано, що власникам бізнесу необхідно розглядати 
створення цінності в бізнес-мережі як специфічну та одну з 
найважливіших можливостей стійкого розвитку фірми. При розробці 
стратегії мережевої взаємодії підприємства запропоновано моделювати 
його міжорганізаційні відносини (рис. 3). 
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Міжорганізаційні зв’язки між основними блоками включають: 
– «1» – орієнтація на мережеву взаємодію позитивно впливає на 

створення цінності; 
– «2» – орієнтація на мережеву взаємодію забезпечує протидію 

зовнішньому впливу та змінам; 
– «3» – мережевий капітал забезпечує перетік знань та інформації 

між учасниками, відповідно створення цінності; 
– «4» – протидія зовнішньому впливу та змінам сприяє 

конкурентоздатності, стійкості та розширенню бізнесу; 
– «5» – орієнтація на мережеву взаємодію позитивно впливає на 

створення переваг для бізнесу. 
Міжорганізаційні зв’язки між окремими етапами мережевої 

взаємодії підприємств АПК містять: 
– «1» – достатність та структурування зв’язків підприємств-

акторів в бізнес-мережі впливає на інтеграцію знань та інформації;  
– «2» – структурна наповненість (адаптація організаційних 

структур та розподіл ролей) впливає на абсорбцію знань та інформації 
учасниками мережі; 

– «3» – наявність мережевого капіталу у внутрішньому 
середовищі підприємства сприяє формуванню стабільного потоку 
спільних мережевих нематеріальних ресурсів (знань, технологій) у його 
діяльність; 

 – «4» – підприємства-актори мережі наповнюють мережевий 
капітал та створюють можливості для інших учасників щодо 
використання особливих нематеріальних ресурсів та знань, що в свою 
чергу надає можливість отримання спільних та індивідуальних вигод від 
мережевої взаємодії; 

– «5» – інтеграція внутрішніх знань підприємства позитивно 
пов’язана з абсорбцією зовнішніх знань (інформації, технологій тощо); 

– «6» – ринковість міжорганізаційних зв’язків, притаманна 
агропромисловій бізнес мережі сприяє організаційним адаптаціям 
підприємств і динаміці бізнесу; 

– «7» – міжорганізаційна взаємодія підприємств, побудована на 
ринкових контактах в агропромисловій бізнес-мережі, забезпечує 
протидію зовнішньому впливу та змінам; 

– «8» – організаційні інновації в межах підприємств-акторів 
впливають на інновації в продуктах та послугах; 

– «9» – створення єдиної системи обміну інформації позитивно 
впливає на абсорбцію знань та ефективність мережевої взаємодії підприємств-
акторів мережі; 

– «10» – інтеграція знань та інформації між учасниками здійснює 
позитивний вплив на інноваційність продуктів та послуг; 
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– «11» – Поглинання (абсорбція) зовнішніх знань позитивно 
впливає на координацію та адаптацію підприємства по виробництву 
товарів (надання послуг) визначених бізнес-мережею та задиктованих 
ринком відповідно до критеріїв інноваційності; 

– «12» – організаційні інновації сприяють ефективності 
використання ресурсів та впровадженню інновацій як на окремих 
підприємствах-учасниках, так і бізнес-мережі загалом; 

– «13» – інноваційність та унікальність продуктів та послуг, які 
пропонує агропромислова бізнес-мережа, забезпечує протидію зовнішнім 
впливам та змінам на неї та її підприємств-учасників; 

 – «14» – протидія зовнішньому впливу та змінам, забезпечені 
мережевою взаємодією підприємств, забезпечують розвиток бізнесу 
кожного з учасників. 

Удосконалено науково-практичні рекомендації щодо оцінювання 
ефективності участі підприємства в агропромисловій бізнес-мережі. Вони 
опираються на ключові положення теорії ігор (монотонність, 
суперадитивність, значення Шеплі, рівновага по Нешу та некооперативні 
ігри) стосовно оцінювання мережі у трьох вимірах – гнучкість, витрати та 
вигоди; це дозволяє актору сформувати власну позицію щодо участі в 
агропромисловій бізнес-мережі на основі зіставлення набору згаданих 
параметрів.  

Сформовано рекомендації для реалізації ринкового потенціалу 
підприємств АПК. Підкреслено, що з позицій максимізації суспільної 
корисності найбільшої уваги заслуговують перехресні інтегровані 
структури, що функціонують у формі динамічних мереж. В межах цих 
структур боротьба за споживача дрібніших учасників поступається 
місцем боротьбі за участь у ланцюжку створення споживчої цінності. 
Право вибору партнерів належить власнику ключових ресурсів, який і 
формує бізнес-модель мережевої взаємодії, орієнтуючись на 
максимізацію ресурсної і ринкової синергії спільної діяльності і, 
водночас, прагнучи закріпити за собою основні позиції у створенні 
доданої вартості (зважаючи на унікальність своїх компетенцій).  

Зважаючи на те, що мережеві структури в агропромисловому 
секторі мають формуватися для того, щоб підвищити 
конкурентоспроможність як окремих учасників, так і їх сукупності 
сформовано алгоритм стратегічного вибору сценаріїв розвитку 
інтеграційного утворення (бізнес-мережі) для реалізації конкурентної 
стратегії і зростання (рис. 4). У ньому наведено альтернативні вибори 
мережевої взаємодії залежно від позицій учасника і рівня специфічності 
ресурсів, якими він володіє. Аргументовано, що пріоритетним критерієм 
обґрунтування сукупності учасників партнерської мережі має бути 
максимізація їх функціональної корисності. 
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Рис. 4. Алгоритм стратегічного вибору сценаріїв розвитку 

інтеграційного утворення (бізнес-мережі) для реалізації конкурентної 
стратегії і зростання 
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(інтенсифікація 
маркетингових 

зусиль, коригування 
графіків і обсягів 

руху потоків ресурсів 
у межах існуючих і 

нових угод)  

Пошук нових партнерів для 
створення й реалізації інновацій 
з високою споживчою цінністю
за обґрунтованою сукупністю 

критеріїв відбору  

Формування нових 
потоків ресурсів  
з урахуванням 
ресурсних 

можливостей нових 
учасників для 

створення і розвитку 
продуктів і ринків 

(проектування нових 
логістичних схем) 

Так 

Обґрунтування стратегії 
лідерства за витратами в 
існуючому форматі мережі

Ні

Оптимізація 
маркетингово-

логістичної підтримки 
життєвого циклу 

модифікацій базового 
продукту  

Реалізація 
конкурент

ної 
стратегії 
експле-
рента   

Пошук можливостей 
зростання за рахунок 
розвитку базового 

продукту чи створення 
нового (маркетинг і 

логістика) 

SWOT-аналіз діяльності бізнес-мережі, оцінка 
ринкових позицій, виявлення стратегічних 

альтернатив

Аналіз сильних і слабких сторін 
учасників мережі у розрізі 

здійснюваних бізнес-процесів 

Аналіз зовнішнього середовища для виявлення чинників, що впливають на 
конкурентні позиції бізнес-мережі у плановій перспективі 

 
Ресурсний  

потенціал чинних 
 партнерів достатній для 
створення інновацій, що 

мають споживчу 
 цінність?  

Так

Попит на 
продукцію бізнес-

мережі 
еластичний за 

ціною? 

Ні 

Так 

Ні 
Чи може  

мережа збільшити 
виробництво 
продукції в 

існуючому бізнес-
форматі? 

Так

Кращий 
сервіс нового  
продукту може 
підвищити  

лояльність цільових груп  
споживачів? 

Ресурсний  
потенціал  

нових партнерів 
забезпечить здатність 
мережі випускати 

конкурентоспроможний 
продукт? 

Так

Ні Прийнятний
 варіант формату мережі  

для реалізації конкурентної 
стратегії за існуючої 
кон’юнктури ринку  

знайдено? 

 

Так

Ні
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Зазначено, що одним із важливих чинників функціонування 
мережі є рівень трансакційних витрат, який може зумовлювати втрату 
ефективності при трансформації динамічної мережі. Для визначення того, 
наскільки зміни складу учасників можуть вплинути на ефективність 
мережі в частині трансакційних витрат розроблено матрицю 
трансакційних витрат.  

 
ВИСНОВКИ 

 
Результатом роботи є вирішення важливої наукової проблеми – 

забезпечення суб’єктів господарювання комплексом теоретико-
концептуальних положень, методології і науково-методичних підходів до 
управління мережевою взаємодією в бізнес-системах і процесах 
агропромислового сектору національної економіки. Наукове і практичне 
значення мають такі аспекти вирішення проблеми: 

1. Шляхом аналізу засадничих припущень і висновків наукових 
підходів до визначення структурних особливостей мережевих структур 
здійснено їх авторську систематизацію, в основу якої покладено основні 
характеристики ринку та ієрархії; це дало змогу розглядати бізнес-мережі як 
гібридну організаційну структуру і виділити фактори побудови мережі, які 
дозволяють зменшити вплив невизначеності на вибір бізнес-партнера та 
підвищити стійкість бізнес-системи. 

2. На основі аналізу ключових положень теорії конкуренції в 
частині, що стосуються факторів конкурентоспроможності економічних 
систем обґрунтовано, що за глобалізації їх конкурентоспроможність 
суттєво залежить від розвитку міжгалузевих інтеграційних процесів, які 
можуть здійснюватися у формі мережевої взаємодії статичного або 
динамічного характеру, розширюючи ресурсні й ринкові можливості 
споріднених галузей у розвитку продуктів, технологій і ринків, 
збільшуючи тим самим потенціал кількісного зростання і якісного 
розвитку системи загалом.  

3. За результатами теоретичних узагальнень наукових підходів 
до структурування і змісту технологічних укладів в АПК сформовано 
авторську позицію щодо доцільності врахування в якості ознаки 
наступних змін технологічного укладу перехід до нової парадигми 
ресурсовикористання в сучасній економіці, що ґрунтується на розвитку 
біотехнологій, які уможливлюють поглиблення ступеня переробки 
сільськогосподарської продукції і створюють умови для розширення 
інтеграційних процесів в АПК; це дало підстави стверджувати про 
наявність у сучасного АПК елементів ІУ технологічного укладу, 
поширення яких у галузі потребує розвитку організаційних форм інтеграції 
– для повноцінного використання ресурсного потенціалу як великих 
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агрохолдингів, так і дрібних фермерських господарств, що виступатимуть 
учасниками інтегрованих бізнес-систем, займаючи незаповнені вузькі 
ніші сільськогосподарського виробництва.  

4. Розширено термінологічний апарат теорії організації – шляхом 
зміни підходу до трактування термінів «бізнес-мережа», «бізнес-система» 
та «бізнес-процес»; на відміну від існуючих, в них акцентується на 
умовах структурної усталеності / неусталеності цих об’єктів управління; 
зазначається, що зазначені умови мають забезпечувати динамічне 
збереження балансу інтересів учасників бізнес-мереж і їх взаємоузгодженого 
розвитку, що дає змогу раціонально поєднати унікальні ресурсні 
можливості і компетентності кожного в бізнес-процесах і досягати 
встановленої мети з найкращим співвідношенням витрат і результатів. Це 
дало змогу визначити, за яких умов та організаційних зв’язків доцільне 
створення статичних, динамічних та перехресних бізнес-мереж, а також 
сформувати матрицю рівнів зв’язків в бізнес-мережах різного типу. 

5. Опираючись на науково-методичні підходи теорії фірми, 
теорії цінності і принципи мережевої взаємодії сформовано 
концептуальну основу розвитку АПК в умовах глобалізації, яка охоплює 
організаційно-економічні умови пошуку і реалізації нових ринкових 
можливостей суб’єктів господарювання через комбінування та 
рекомбінування ресурсів у бізнес-мережах, в основі побудови і 
трансформації яких лежать критерії максимізації доданої вартості в 
ланцюжках створення цінності та збалансованість структурних складових 
мережі. Залежно від позицій учасника мережі та рівня специфічності 
ресурсів, якими він володіє, обґрунтовано сукупність стратегічних 
виборів сценаріїв розвитку бізнес-мережі для реалізації конкурентної 
стратегії і зростання. Аргументовано, що пріоритетним критерієм 
обґрунтування сукупності учасників партнерської мережі має бути 
максимізація їх функціональної корисності. 

6. Логічно доведено, що перспективи розвитку АПК доцільно 
визначати з позицій системно-еволюційного і ціннісно-орієнтованого 
підходів. З урахуванням цього обґрунтовано доцільність зміни сутності і 
структурного наповнення АПК – його запропоновано розглядати як 
ключову складову біоекономіки, що варіативно об’єднує технологічно 
компліментарні і ресурсозабезпечуючі галузі виробництва та переробки 
продукції сільського господарства з метою створення суспільних благ, 
використовуючи при цьому різні інтеграційні механізми для максимізації 
доданої вартості в інтересах учасників ланцюжка створення споживчої 
цінності. З урахуванням цього виділено особливості мережевої взаємодії 
основних груп бізнес-мереж в АПК і сформовано науково-методичну 
основу для розроблення стратегії міжгалузевої співпраці в АПК з 
урахуванням потреб і технологічних можливостей біоекономіки.  
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7. З позицій системно-еволюційного підходу запропоновано нове 
трактування дефініції «ресурсний потенціал суб’єкта господарювання» – як 
обґрунтовану сукупність матеріальних і нематеріальних ресурсів, 
необхідну для здійснення виробничо-збутової та відтворювальної 
діяльності відповідно до обраної спеціалізації і стратегічних цілей, а 
також організаційно-функціональне забезпечення управління процесом 
перетворення цих ресурсів у нові споживчі цінності. Це дало змогу 
виокремити роль організаційного потенціалу у системі управління 
розвитком АПК і окреслити перспективи переорієнтації сільського 
господарства з експорту сировинних ресурсів на учасника технологічних 
ланцюжків створення цінності для інших галузей економіки України. 

8. На підставі дослідження існуючих інтеграційних утворень в 
АПК України зроблено висновок, що доволі поширеними є сільсько-
господарські обслуговуючі кооперативи. Аналіз їх функціонального 
призначення показав, що вони здебільшого виконують лише функції 
агрегатора і можуть розглядатися як прототипи бізнес-мереж. 
Аргументовано, що їх діяльність має оцінюватися не тільки з позицій 
мінімізації трансакційних витрат їх учасників при вирішенні питань 
виробничо-збутового характеру, а також і як організуюча ланка у 
процесах вирішення соціальних проблем.  

9. Розроблено науково-методичні підходи до визначення 
перспектив розвитку міжгалузевих інтеграційних утворень за 
типорозмірами підприємств, які ґрунтуються на виділенні основних 
характеристик внутрішніх ринків, що детермінують поведінку їх 
учасників у роботі з партнерами. 

10. Розроблено концептуальну модель управління взаємодією 
підприємств в бізнес-мережі АПК, в основу якої покладено критерій 
ефективної агропромислової мережі (вказує на таку кількість її учасників, 
яка обмежується площиною доступних станів мережі як системи та водночас 
забезпечує адитивність для підприємств (як незалежних систем), що її 
формують. З урахуванням цього окреслено оптимальні режими взаємодії 
підприємств-акторів в агропромисловій бізнес-мережі за інформаційної 
обмеженості та розглянуто детермінанти і сценарії її нестійкого розвитку.  

11. З метою визначення тих бізнес-процесів підприємств-акторів 
або агрегатора мережі, що мають найбільший вплив на її ефективність, 
удосконалено науково-методичні підходи до моделювання та оцінювання 
ефективності мережевої взаємодії підприємств. Логічно доведено 
доцільність застосування для цього індивідуалізованої мультиатрибутивної 
моделі оцінки ефективності ресурсовикористання підприємств-акторів і 
апробовано дану модель на практиці. Сформовано систему показників 
для комплексного оцінювання ролі підприємства в агропромисловій 
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мережі, яка ґрунтується на «концепції виконаних завдань» і враховує 
обмеження контролю в ланцюжку створення цінності та економічних 
ризиків участі в мережі. Завдяки цьому можна оцінити значущість внеску 
учасників мережі в додану вартість, створену за допомогою мережевої 
взаємодії. Зазначено, що така оцінка слугуватиме підставою для 
обґрунтування розподілу прибутків, отриманих від функціонування мережі. 

12. З урахуванням того, що бізнес-мережі в АПК переважно 
формуються як бізнес-системи інтеграційного (аутсорсингового) типу, 
підкреслено, що важливою умовою збереження їх стійкості є наявність 
ефективних координаційних механізмів і доведено необхідність 
удосконалення існуючих механізмів. Зокрема, для оцінки реляційних ризиків 
обґрунтовано доцільність використання гіпотези близькості, представленої 
географічною, інституціональною, організаційною, когнітивною та 
соціальною областями. Така оцінка дає змогу агрегаторам і підприємствам-
учасникам підвищити ефективність взаємодії в мережевому економічному 
просторі на основі узгодження інтересів, формування й досягнення 
спільних цілей. Розроблено і апробовано науково-методичний інструментарій 
експертного оцінювання ступеня узгодження інтересів учасників бізнес-
мереж, який опирається на методологічні підходи нечіткої логіки. 

13. Зважаючи на неоднозначність трактування дефініції 
«мережевий капітал» у різних прикладних і наукових контекстах 
запропоновано застосовувати її у вузькому розумінні «як набір відносин 
із зацікавленими у співпраці підприємствами, сформованих на 
договірних та інституціональних засадах», а в широкому розумінні – «як 
сукупність матеріальних та нематеріальних вигід, визначених в якісних 
та кількісних показниках, отриманих із бізнес-мережі». Завдяки такому 
уточненню стало можливим визначити порядок формування мережевого 
капіталу та розробити схему реалізації мережевої взаємодії, що базується 
на моделі зв’язків між мережевим капіталом, створенням цінності та 
ефективністю учасників бізнес-мережі. 

14. Удосконалено науково-практичні рекомендації для оцінювання 
ефективності участі підприємства в агропромисловій бізнес-мережі. Вони 
опираються на ключові положення теорії ігор (монотонність, 
суперадитивність, значення Шеплі, рівновага по Нешу та некооперативні 
ігри) стосовно оцінювання мережі у трьох вимірах – гнучкість, витрати та 
вигоди; це дозволяє підприємству сформувати власну позицію щодо 
участі в агропромисловій бізнес-мережі на основі зіставлення набору 
згаданих параметрів.  

15. Запропоновано розширити статистичні форми звітності для 
промислових підприємств – «Звіт про виробництво промислової 
продукції за видами», «Звіт про виробництво та реалізацію промислової 
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продукції», «Звіт про економічні показники короткострокової статистики 
промисловості», увівши в них показники, що відображають обсяги 
виробництва промислової продукції з сільськогосподарської сировини. 
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наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством (08 – Економічні науки). – Подільський державний аграрно-
технічний університет, Кам’янець-Подільський, 2019. 

У дисертації сформовано комплекс теоретико-концептуальних 
положень, методологічних та науково-методичних підходів і практичний 
інструментарій управління мережевою взаємодією в бізнес-системах та 
бізнес-процесах підприємств АПК в умовах глобалізації. Bиділено 
ключові детермінанти розвитку підприємницьких мереж, акцентовано на 
методологічній єдності бізнес-процесів і бізнес-систем в АПК. 
Обґрунтовано методологічні підходи до управління розвитком бізнес-
мереж в контексті парадигмальних змін структури АПК України та з 
урахуванням його ролі у формуванні біоекономіки. Здійснено структурно-
динамічний аналіз стану й тенденцій розвитку вітчизняного АПК, за 
результатами чого визначено пріоритетні напрями, зміст, форми і 
результати міжфірмової інтеграції. Сформовано науково-методологічні 
підходи до побудови бізнес-моделей та систем управління мережевою 
взаємодією підприємств АПК з урахуванням еволюції бізнес-процесів, 
індикаторів ефективності учасників та показників ефективності бізнес-
мережі. Розроблено науково-методичний і практичний інструментарій 
управління реалізацією ринкового потенціалу суб’єктів господарювання 
в бізнес-мережах АПК, опираючись на концепцію зростання цінності 
мережевого капіталу. Розроблено науково-практичні рекомендації для 
оцінки ефективності мережевої взаємодії та доцільності функціонування 
бізнес-мережі у формі стабільної або динамічної.  
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хозяйством (08 – Экономические науки). – Подольский государственный 
аграрно-технический чний университет, Каменец-Подольский, 2019. 

В диссертации сформирован комплекс теоретико-концептуальных 
положений, методологических и научно-методических подходов, 
практический инструментарий управления сетевым взаимодействием в 
бизнес-системах и бизнес-процессах предприятий АПК в условиях 
глобализации. Bыделены ключевые детерминанты развития 
предпринимательских сетей, акцентировано внимание на 
методологическом единстве бизнес-процессов и бизнес-систем в АПК. 

Обоснованы методологические подходы управления развитием 
бизнес-сетей в контексте парадигмальных изменений структуры АПК 
Украины с учетом его роли в формировании биоэкономики. Осуществлен 
структурно-динамический анализ, выявлены тенденции развития АПК 
Украины, на основе чего определены приоритетные направления, суть, 
формы и результаты межфирменной интеграции. Разработаны научно-
методологические подходы к построению бизнес-моделей и систем 
управления сетевым взаимодействием предприятий АПК с учетом 
эволюции бизнес-процессов, индикаторов эффективности участников и 
показателей эффективности бизнес-сети. Основываясь на концепции 
роста ценности сетевого капитала разработаны научно-методический и 
практический инструментарий управления реализацией рыночного 
потенциала субъектов хозяйствования в бизнес-сетях АПК. Разработаны 
научно-практические рекомендации для оценки эффективности 
функционирования бизнес-сети и целесообразности сетевого 
взаимодействия в форме стабильной или динамической сети. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, бизнес-системы, 
бизнес-процессы, бизнес-сеть, агропромышленный комплекс, 
биоэкономика, технологические уклады, ресурсный потенциал, сетевой 
капитал, добавленная стоимость, цепочка создания ценности. 
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SUMMARY 
 

Izhevskiy P.G. Management of network interaction in business 
systems and business processes of agro-industrial complex enterprises. – 
Manuscript. 

Thesis for the degree of doctor of economic sciences specialty 08.00.03 
– Economics and Management of National Economy (08–Economic sciences). 
– State Agrarian and Engineering University in Podillia, Kamyanets-Podilskyi, 
2019.  

In the dissertation the complex of theoretical-conceptual positions, 
methodological and scientific-methodical approaches, as well as practical tools 
of management of network interaction in business systems and business 
processes of agro-industrial complex enterprises in the conditions of 
globalization have been formed. 

Based on a comparison of the market interaction characteristics 
between business entities and stable hierarchical business structures, the 
structural features of network structures as flexible organizational entities of 
the hybrid type are determined. 

According to research results of the scientific knowledge genesis about 
the nature of a firm as a network of contracts, and using scientific and 
methodological approaches to value theory, the principles of network 
interaction of modern enterprises have been defined and the conceptual basis 
for the development of the agro-industrial complex in the conditions of 
globalization has been formed. 

Based on the study of the content of relations between economic 
entities in market transactions, the main differences between the "network", 
"market" and "hierarchy" are distinguished within the administrative hierarchy 
and the network, and systematized in relation to the key determinants that are 
the main tasks, assets, products (goods), level of trust, agreements, conflict 
resolution, boundaries, communication (interaction), main tasks, incentives, set 
of solutions, information search, regime of management and influence. 

The peculiarities of the network interaction of the main groups of 
business networks in the agro-industrial complex are highlighted, and the 
scientific -methodological basis for developing a strategy of inter-sectoral 
cooperation in the agro-industrial complex, taking into account the needs and 
technological capabilities of the bio-economy, is formed. 

The methodological interconnection and interdependence in the 
essential sence of the definitions of "business system" and "business process" 
are proved, in particular, in terms of structural stability / instability of these 
management objects. 

The structural-dynamic analysis of the state and trends of development 
of the domestic agro-industrial complex in the corporate and individual sectors 
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was carried out, the results of which determined the priority directions, 
content, forms and results of inter-firm integration. It is noted that in the 
interests of the national economy, it is expedient for enterprises of the agro-
industrial complex to develop and improve chains of creation of value in the 
direction of attraction of high-tech industries, which will ensure the production 
of goods with a high share of redistribution. The methodological approaches to 
managing the development of business networks in the context of paradigmatic 
changes in the structure of Ukrainian agro-industrial complex and its role in 
shaping bio-economy are substantiated. 

A conceptual model for managing the interaction of enterprises in the 
AIC business network has been developed, which is based on the criterion of 
an effective network (indicating the number of its participants, which is limited 
to the number of available states of the network as a system and at the same 
time provides an addiction for the enterprises (as independent systems), which 
form it The scientific and methodological bases of modeling and evaluation of 
the efficiency of network interaction of enterprises are formed. 

The scientific and methodological approaches to the construction of 
business models and systems for managing the network interaction of 
agricultural enterprises are formulated taking into account the evolution of 
business processes, indicators of the effectiveness of participants and 
indicators of the effectiveness of the business network. The scientific-
methodical and practical tools for managing the implementation of the market 
potential of business entities in the business networks of the agro-industrial 
complex, based on the concept of increasing the value of network capital, have 
been developed. Scientific and practical recommendations for assessing the 
effectiveness of network interaction and expediency of functioning of the 
business network in the form of stable or dynamic networks are developed. 

It is argued that one of the important factors in the functioning of the 
network is the level of transaction costs of actors. A matrix of these costs has 
been developed to determine how much change in membership might affect 
the network performance. 

 Keywords: networking, business systems, business processes, 
business network, agribusiness, bioeconomy, technological structures, resource 
potential, network capital, value added, value chain. 
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