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Управління ефективністю виробництвом в вертикально-
інтегрованих структурах агропродовольчої сфери

В сучасній науковій економічній думці розвиткові вертикально-
інтегрованих підприємств приділяється особливе місце, адже саме такі
структури здатні задовольняти зростаючі потреби людей у
продовольстві та продуктах харчування.

Результати проведених нами досліджень з питань управління
ефективністю використання вертикальної інтеграції дали змогу
зробити наступні висновки.

Умови реалізації: витрати на кожній стадії (незалежно від їх
розміру) дорівнюють 1 (100%), рівень рентабельності – 0,3 (30%).
Такий підхід полегшує цифрове сприйняття. Як результат сумарний
інтегральний ефект в вертикально-інтегрованому підприємстві
дорівнює 4,3, а в неінтегрованому – 6,5.

Зазначений підхід передусім є соціально орієнтованим, включає
визначення ціни продовольства з розрахунку прибутковості на рівні
30,0%. В той же час учасники неінтегрованого технологічного ланцюга
за рахунок максимізації власної підприємницької вигоди, закладаючи
відповідний рівень рентабельності, підвищують ціну одиниці
продукції на кожній стадії на 30,0 відсоткових пункти і вище,
виходячи з наведеної умови.

Вартість продукції, яка реалізується кінцевому споживачу
вертикально-інтегрованими підприємствами, повинна бути на 60,0
відсоткових пункти або ще дешевша.  Це пов’язано,  в першу чергу,  з
тим, що кожен суб’єкт господарювання, розташований по вертикалі
(неінтегрованих виробників) закладає свій рівень рентабельності у
товар,  оскільки виробляє додану вартість,  на яку затрачує частину
суспільно-необхідної праці і оборотних коштів, використовуючи
основні виробничі засоби. Вертикально-інтегрована компанія, з іншого
боку, на усіх стадіях виробництва не закладає рівень рентабельності, а
формує його в самому кінці технологічного циклу виробництва
продукції, тобто рівень рентабельності дорівнює нулю. В деяких
інших ситуаціях, в неінтегрованих компаніях, використовуються
посередники, наприклад, зернотрейдери, які прагнуть теж
максимізувати власні доходи, заклавши відповідний рівень
прибутковості. На останній стадії з’являються й інші структури, такі



як оптові та роздрібні торгові компанії, які також включаються у
нарощування мінової вартості товарів. Відповідно, кінцева ціна товару
для споживача може зростати, порівняно з початковим, першим рівнем
рентабельності більше ніж у 2-3 рази.

Причому до даної методики нами не включено податкове
навантаження (тарифне й нетарифне регулювання), яке ще більше
змістить акценти у бік більш високого рівня ефективності
вертикально-інтегрованих підприємств. Останні матимуть перевагу
перед іншими операторами ринку продовольчої продукції, що
позначиться як на обсягах реалізації, так і на рівні ефективності.


