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рансформаційні процеси в аграрній сфері
держави привели до утворення нових
організаційно-правових форм економічної
діяльності, основнимиз яких є високоінтегровані агропромислові обєднання, фермерські господарства та господарства населення [1-4].
В сукупності з іншими формами діяльності в
інфраструктурі,в трансакційному секторі вони
утворили нову архітектоніку аграрної сфери.
Дляобєктивної оцінки трансформаційних процесів
необхідним єотримання інформації про суть
трансформаційних перетворень самих форм
економічної діяльності як узагальнених наукових
понять. Інструментом отримання нових знань про
організаційно-економічні перетворення форм
може бути полікритеріальний аналіз закономірностей і особливостей розвитку форм в аграрному
секторі, що вимагає відповідних методологічних
обгрунтувань, оскільки цей напрям наукового
аналізу є ще недостатньо використовуваний
вітчизняними економістами-аграрниками [5].
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Полікритеріальні аналіз як метод наукового
пізнання процесів трансформування сільськогосподарського виробництвав ринкове в аграрній
економічній науці використовується вкрай
обмежено [5]. Особливо це стосується наукових
узагальнень організаційно-економічних перетворень в аграрній сфері. Однією з причин такого
стану є теоретико-методологічна не розробленість
основ такого аналізу та відсутність методик, які б
надавали інструментарій для проведення таких
досліджень [6,7]. Усунути цей недолік допомагає
полікритеріальний аналіз [8], який передбачає
приведення до єдиної системи характеристик і
параметрів організаційно-правових форм, що має
суттєве значення для наукового і прикладного
застосуванняв кращому розумінні суті і змісту
трансформаційних процесів в аграрній сфері.
Як правило, порівняльний аналіз різних
організаційно-правових форм господарювання в
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На основі аналізу літературних джерел, вивчення практики
функціонування організаційно-правових форм економічної
діяльностів аграрній сфері, з позицій полікритеріального
аналізу сформовано їх основні ознаки і характеристики як
узагальнюючої економічної категорії і наукової абстракції.
Застосування полікритеріального підходу при дослідженні
організаційно-економічних перетворень розширює інформаційну складовув аналізі трансформаційних процесів та
розкриває вплив форм наархітектоніку аграрної сфери.
Подальші дослідження доцільно направити на розробку
конкретних методик, методів і прийомів полікритеріального
аналізу, що враховують особливості трансформаційних
процесів у аграрній сфері.
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Korchynskyy I.O., Kostyrko I.G. Poli-criteria analysis of
organizational and legal forms in agrarian sphere. Scientific and
methodical article.
Main characteristics of organizational and legal forms of
economic activity in agrarian sector as a economic category and
scientific abstract are formed on the basis of analysis of
methodological sources, own researches and studies of practical
functioning, from the standpoint of poly-criterial analysis. The use
of the poly-criterial approach in studies of transformation processes
enables to expand the information component in the analysis of
transformation processes and t reveal the influence of forms on the
architecture of agrarian sphere. Further researches should be
directed to development of specific methods, methods and
techniques of poly-criterial analysis, taking into account the
distinctive features of transformational processes in the agrarian
sphere.
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аграрній сфері здійснюється шляхом співставлення окремих показників їх діяльності – обсяги
виробництва, площі використовуваних земель,
залучених
матеріально-технічних
ресурсів,
фінансових показників таінших кількісних та
якісних оцінок їх діяльності. При цьому за
межами
аналізу
залишаються
сутнісні
характеристики, самих організаційно-правових
форм, які порівнюються. Такий підхід обмежує
сприйняття і розуміння трансформаційних
процесів в їх єдності і цілісності, тому завданням
наукового дослідження є використання таких
методів наукового аналізу, які б відповідали суті
проблеми, зокрема, її полікритераільний аналіз.
Метою статті є обгрунтування методики
полікритеріального аналізу основних організаційно-правових форм господарювання в аграрній
сфері, агропромислових об’єднань, фермерських
господарств та особистих селянських господарств
населення, на основі якої можна сформувати
різносторонню комплексну оцінку їх економічної
діяльності і ролі у формуванні архітектоніки
аграрної сфери держави.
Виклад основного матеріалу дослідження
Основними організаційно-правовими формами
економічної діяльності в аграрній сфері, які
сформувалися як результат трансформації
сільськогосподарського виробництва, є високо
інтегровані агропромислові об’єднання, фермерські господарства та особисті селянські
господарства.
Ці
три
основних
форми
господарювання забезпечують сьогодні продовольчу безпеку держави і конкурентноспроможність
аграрного сектора економіки на глобальних
ринках. Кожна з цих форм представляє собою
сукупність суб’єктів і структур, які виконують
подібні таводночас специфічні функціїяк окремі
об’єкти оцінки і аналізу. Очевидним є те,
щоузагальнююча комплексна всестороння оцінка
їх діяльності є завданням полікритеріальним.
Як показує аналіз [9], інституціональна
динаміка в процесах трансформації різних
організаційно-правових
форм
є
різною.
Агропромислові обєднання хоч і є імпортованою

2018

ECONOMICS: time realities

формою
організації
агропромислового
виробництва, але вона зародилась самостійно без
інституіонаьних впливі держави розвивалась
еволюційно досучасного свого стану і лише
наетапі набуття значних за обсягами та впливами
розмірів держава почала регулювати тобто
обмежувати її функціонування.інституіональна
динаміка її розвитку обумовлена саме її
ідентичністю по відношенню до системи і всієї
аграрної сфери. Саме через відсутність впливу на
старті ця форма набула визначального за
характером впливу на трансформаційніі особливо
структуротворчі процеси значення.
Фермерські
господарства
натомість
є
імпортованою організаційно-правовою формою.
Особисті селянські господарства населенняє
найменш динамічною формою, де зміни не мали
докорінного характеру [10].
Оцінювання таких складних економічних
об’єктіввищого порядку, діяльність яких характеризується багатокомпонентністю, різновекторністю, несинхронністю у темпах розвиткута
рівнемінституціоналізації, є можливою на основі
полікритеріальної методики, яка формує систему
критеріїв і характеристик, що дозволяють в
рамках загального ідентифікувати конкретне.
Таким загальним означенням для цих трьох форм
є поняття форми як наукової абстракції, що
завжди ідентифікується конкретно для окремого
суб’єкта [11].
Полікритеріальний підхід в економічному
аналізі можна розглядати як сукупність
різноманітних методів, щодо яких наразі не існує
загальної теоретичної схеми чи якоїсь єдиної
сукупності положень аналізу [7].
Це дозволяє нам, опираючись на власний
досвід дослідження практики трансформаційних
процесів та організаційно-економічних перетворень в аграрній сфері, запропонувати наступну
схему
основних
ознак
і
характеристик
організаційно-правових форм, які на основі
узагальненого
поняття
форми
дозволяють
сформувати масив інформаціїдля наукового та
прикладного використання (табл. 1).

Таблиця 1. Основні ознаки і характеристики організаційно-правових форм
Ознаки форми
1
наукова абстракція
системи елемент економічної
спосіб організації
економічної діяльності
функціональність

Зміст, харакетристика ознаки
2
всеохоплююче явище, яке має закономірності і особливості свого
розвитку,проявляється через дію конкретних реальних субєктів ринку,
єзагальним способом їх функціонування
забезпечує неперервність процесу суспільного відтворення
капітал в нематеріальній формі, створений власником, який інтегрує чинники
виробництва в процес створення товару і генерації прибутку,
засіб виробництва має своє визначене місце в економічному механізмі і виконує
визначеніфункції в сфері виробництва

зовнішній прояв
функціонування засобів
виробництва

специфічний засібвиробництва, створений людиною

просторова локалізація

реалізує організаційний і економічний потенціал в межах певної суспільно
організованої території, відтворює територіальні, в т.ч. ментальні, особливості
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Продовження таблиці 1
1
досконалість

динамічність
конкурентна спроможність

субєктність

інноваційність
легітимність
інституціоналізація

2
організаційна завершеність, структурна скомпонованість, здатність до
саморозвитку, гармонійність, здатність вступати у організаційні і економічні
взаємозвязки з іншими формами, збалансованість між її внутрішнім змістом і
зовнішнім організаційним оформленням, інноваційність у функціональності
інституціональна мобільність і адаптивність, організаційна стабільність,
фінансова стійкість,які утворюють здатність форми до адекватного реагування на
зовнішнє середовище
можливість отримувати додатковий дохід за рахунок організаційних переваг,
ефекту масштабу, економії на трансакційних, інтеракційних витратах
– здатність до організаційної і економічної взаємодії з іншими субєктами,
– дискретністьповедінки конкретної форми в залежності від поведінки субєкту,
що її урухомлює, комунікативність або самоізоляція,
– наявність конкретного власника, якийформує конструкцію і організаційну
композицію форми в залежності від свого підприємницького хисту
авангардна або консервативна, внутрішьо властива здатність до відповіді на
актуальні виклики
інституціальністьфункціонування, здатність реалізовувати місію і потенціал
розвитку в межахреальних можливостей, в т.ч.через власну трансформацію
– стан реалізації місії в межах норм, достатність і ефективінстьформальних
інститутів для реалізації місії

Джерело: власна розробка авторів
В залежності від мети і завдань аналізу,
часового охоплення ці та інші можливі ознаки за
способом прояву в окремих організаційноправових форм можна розділити навнутрішні і
зовнішні.
Внутрушніми
ознаками
форми
є
її
характеристики і параметри, що впливають на її
внутрішню структуру,
організацію бізнеспроцесів, формування механізміві інструментів
управління економічними процесами, а також
стимули до самовдосконалення форми під
впливом і згідно з вимогами середовища.
Зовнішні прояви ознак відтворюють мотиви
організаційно-економічної поведінки форми за
даного стану її інституціоналізації і впливу умов
оточуючого середовища з метою локалізувати дію
негативних або посилити вплив позитивних, в т.ч.
неінститу-ціональних чинників, для реалізації
функціональ-ного призначення і потенціалу
форми.
Форму слід
розглядати
як
один
з
конструктивних елементів загальної архітектоніки
аграрної сфери.

Висновки
В дослідженні на основіполікритеріального
підходу проанралізовано і визначено сукупність
основних характеристик організаційно-правових
форм економічної діяльності в аграрній сфері та їх
вплив на формуванням її сучасної архітектоніки.
Застосування полікритеріального підходу при
дослідженні організаційно-економічних перетворень дає змогу розширити інформаційну складову
в аналізі результатів трансформаційних процесів
та повніше розкрити вплив форм на утворення
загальної архітектоніки аграрної сфери.
Нерозвинутість методологічної основи для
проведення полікритеріального аналізу як методу
наукового дослідження обмежує його широке
використання органами державного управління та
вказує на актуальність потреби в поглибленні його
теоретичних основ і прикладних засад. Подальші
дослідження доцільно направити на розробку
конкретних методик, методів і прийомів полікритеріального аналізу, що враховують особливості трансформаційних процесів у аграрній сфері.

Abstract
Transformation processes in the agrarian sphere of the state led to the formation of new organizational and
legal forms of economic activity, the main of which are highly integrated agro-industrial associations, farms and
households. Together with other forms of activity in the infrastructure, in the transaction sector, they created a
new architectural architecture of the agrarian sector.
The tool for obtaining new knowledge about organizational and economic transformation of forms can be a
polycrystalline analysis of the patterns and peculiarities of the development of forms in the agrarian sector,
which requires appropriate methodological justifications, since this area of scientific analysis is still not enough
used by domestic economists-agrarians.
Polycryptrial analysis as a method of scientific knowledge of the processes of transformation of agricultural
production in the market in agrarian economic science is extremely limited. This is especially true of scientific
generalizations of organizational and economic transformations in the agrarian sphere.
The main organizational and legal forms of economic activity in the agrarian sector, which were formed as a
result of the transformation of agricultural production, are highly integrated agro-industrial associations, farms
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and private peasant farms. These three basic forms of management today provide food security of the state and
the competitiveness of the agrarian sector of the economy in global markets. Each of these forms represents a set
of subjects and structures that perform similar and at the same time specific functions as separate objects of
assessment and analysis. It is obvious that a comprehensive, comprehensive, comprehensive assessment of their
activities is a polycrystalline task.
the institutional dynamics in the processes of transformation of different organizational-legal forms is
different. The agro-industry, though it is an imported form of organization of agro-industrial production. but it
originated independently without the institutional influence of the state evolved evolvingly to its present state,
and only on the stage of acquiring large volumes and sizes of influence the state began to regulate, that is, to
limit its functioning. The institutional dynamics of its development was due to its identity with respect to the
system and the whole agrarian sphere. It was precisely because of the lack of influence on the start of this form
that became determinative of the nature of the influence on the transformational and especially structuring
processes of significance.
Farmers, on the other hand, are imported by an organizational and legal form. Private peasant households are
the least dynamic form, where the changes were not of a radical nature.
The polycrystalline approach in the economic analysis can be considered as a set of various methods, for
which there is currently no general theoretical scheme or a single set of analysis provisions.
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