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ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
Сформовані структурні диспропорції в

рівнях розвитку окремих секторів вітчизняно�
го АПК, монопольні та олігопольні позіції ве�
ликих корпоративних структур, а також значні
відмінності в рівні фінансової стійкості і пла�
тоспроможності суб'єктів АПК багато в чому
визначаються характером взаємодії малих та
великих форм господарювання в АПК, а саме
не партнерством та співпрацею, а протистоян�
ням, конкуренцією за ринки збуту готової про�
дукції, сировини та ресурсів. Малі форми
агробізнесу не здатні конкурувати з великими
інтегрованими агрокомплексами за рівнем ви�
трат, рівнем модернізації основних виробничих
фондів, маркетинговим забезпеченням. У зв'яз�
ку з цим актуальним напрямом сучасної полі�
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тики в сфері розвитку АПК є формування агро�
промислових інтеграційних підприємницьких
структур нового типу, базис яких становлять
відносини державно�приватного партнерства,
оскільки особливості державного управління в
сучасних умовах визначаються необхідністю
використання методів та механізмів, які по�
єднують особливості використання приватної
та суспільної власності.

Отже, в сучасних економічних умовах зро�
стає роль інтегрованих підприємницьких фор�
мувань, заснованих на засадах державно�при�
ватного партнерства (далі — ДПП). Це особ�
ливий вид економічних відносин між підприє�
мницькими структурами за участю держави, які
сприятимуть посиленню взаємодії на основі
взаємовигідного партнерства з метою ефектив�
ного їх співробітництва.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням процесів агропромислової
інтеграції присвячені наукові праці таких про�
відних вчених, як П. Саблук [8 ], М. Малік [5],
В. Андрійчук, М. Зубець, В. Юрчишин [ 1] та ін.
У свою чергу, дослідженням проблематики ста�
новлення державно�приватного партнерства
займаються І. Брайловський [3], І. Запатріна
[4], К. Павлюк [6] та ін. Ознайомлення із вище�
вказаними напрацюваннями дає нам змогу зро�
бити висновок про недостатню спрацьованість
у сучасній вітчизняній науці проблематики
взаємодії держави та бізнесу в контексті інтег�
раційних процесів в АПК.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті полягає в дослідженні взаємодії

державного та приватного партнерів в умовах
формування інтегрованих підприємницьких
агропромислових структур із врахуванням
впливу інтересів кожної із сторін та протиріч
між ними.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аграрно�промислова інтеграція, на думку
П. Саблука, — це процес поєднання (синтез)
сільського господарства і промисловості, еко�
номічною передумовою якого є безперервність
науково�технічного прогресу, грунтується на
сукупності виробничих взаємовідносин і
різною мірою проявляється іудосконалюється
протягом усього розвитку суспільного вироб�
ництва [8]. В. Проценко зазначає, що "агропро�
мислова корпорація тісно пов'язана з коопера�
цією та розвитком сільськогосподарських ви�
робничих кооперативів. Сутність такого об'єд�
нання полягає у групуванні власників землі і
майна, грошових коштів сільськогосподарсь�
ких підприємств за певною формою органі�
зації" [7]. Таким чином, дослідження вітчизня�
ної, а також зарубіжної теорії і практики фор�
мування та розвитку інтеграційних агропро�
мислових структур переконує, що вчені визна�
чають агропромислову інтеграцію і як процес
формування виробничо�економічних систем
між суб'єктами АПК, і як сукупність госпо�
дарсько�правових відносин між ними. Біль�
шість із згаданих науковців схиляється до того,
що агропромислова інтеграція є складним еко�
номічним явищем, сутність якого полягає у
встановленні технічної, технологічної, органі�
заційної, управлінської, економічної, соціаль�
ної взаємодії сільськогосподарських, промис�
лових та інших підприємств.

 На основі досліджень [1; 5; 7—8] маємо
змогу зробити висновок, що еволюція форму�
вання інтеграційних структур в АПК включає
поєднання сільськогосподарського та промис�
лового виробництва; зближення галузей
сільського господарства і промисловості, тоб�
то агропромислову кооперацію, та об'єднан�
ня галузей сільського господарства та промис�
ловості, що знаходить відображення в ство�
ренні агропромислових фірм, агрохолдингів і
т.ін. Ми вважаємо за доцільне впровадити на�
ступний етап, а саме формування інтеграцій�
них підприємницьких агропромислових струк�
тур на засадах державно�приватного партнер�
ства (ІПАСдпп). В сучасних умовах трансфор�
мація інтеграційних відносин, набуття ними
нової якості пов'язане із виникненням про�
тиріч, що обумовлені проблематикою взає�
модії потенціалу приватного та державного
партнерів в умовах існуючої економічної не�
стабільності, недосконалості інституційного
забезпечення та високого ступеня підприєм�
ницького ризику. Згідно авторської позиції
під ІПАСдпп розуміється система спільної
діяльності державних інститутів, бізнес�
структур, малих та середніх сільськогоспо�
дарських підприємств, спрямована на розроб�
ку, прийняття і реалізацію ефективних рішень
щодо досягнення цілей державного та приват�
ного партнерів, що базується на узгодженні
економічних інтересів сторін і оптимальному
використанні потенціалу державно�приватно�
го партнерства. При цьому взаємодія держа�
ви та бізнесу в рамках ІПАСдпп може бути
представлена у вигляді системи координат,
вісі якої задають рівні ієрархії національної
економіки, детермінанти розвитку АПК та
функціональну декомпозицію взаємодії дер�
жавного та приватного партнерів (рис. 1). При
цьому в реальних умовах господарювання вва�
жаємо за доцільне розгляд взаємодії держав�
ного та приватного партнерів при формуванні
ІПАСдпп у структурному та динамічному ас�
пектах. Структурний аспект передбачає фор�
мування інституційної системи із визначени�
ми принципами, стратегіями, розподілом
функцій, повноважень та ризиків за відомства�
ми владних структур та підприємствами, що
входитимуть до складу ІПАСдпп. Згідно з про�
цесуальним аспектом взаємодія державного
та приватного партнерів розглядається у по�
єднанні з процесами управління національною
економікою, що вимагає в подальшому роз�
робки Стратегії розвитку державно�приват�
ного партнерства, відповідних цільових про�
грам та контролю за їх виконанням за участю
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господарюючих суб'єктів та ви�
користанні механізмів прямого
та зворотного зв'язку.

Таким чином, згідно з ав�
торським трактуванням, засто�
сування системно� синергетич�
ного підходу до вивчення взає�
модії суб'єктів державно�при�
ватного партнерства в умовах
формування ІПАСдпп полягає в
орієнтуванні вказаного процесу
на процеси самоорганізації
складної системи із одночасним
пріоритетом на вміння впливати
на складну систему національної
економіки у вищевказаній трьох�
мірній площині, визначати векто�
ри взаємодії елементів у ній
замість першочергової ролі ке�
руючого впливу органів держав�
ної влади всіх рівнів. Подібна
взаємодія проявляється в узгод�
женості впливу інститутів взаємодії, форм,
умов, принципів та технологій взаємодії з влас�
ними цілями (аттракторами) суб'єктів відносин
державно�приватного партнерства.

Взаємодія в процесі функціонування
ІПАСдпп є зміною структурних елементів, явищ,
сукупністю динамічних процесів. Об'єктивні
умови визначають параметри взаємодії дер�
жавного і приватного партнерів, а суб'єктивні
дії людей змінюють і напрямок, і форми такої
взаємодії. З іншого боку, вона проявляється як
зіткнення інтересів, як певні обмеження одно�
го економічного явища або процесу по відно�
шенню до іншого. Причинно�наслідковий ха�
рактер взаємодії в контексті формування
ІПАСдпп означає, що причина взаємодії в одно�
му процесі може виявитися наслідком в іншо�
му, навіть аналогічному, процесі взаємодії.
Протиріччя в процесі формування і розвитку
ІПАСдпп можуть бути охарактеризовані як про�
дуктивні, що сприяє прогресивному розвитку
відносин в процесі реалізації відносин ДПП,
підвищенню ефективності дії мотиваційного
механізму формування ІПАСдпп. Основою ви�
рішення протиріч, що виникають між держав�
ними структурами та бізнес партнерами в про�
цесі формування і розвитку ІПАСдпп є відноси�
ни партнерства і співробітництва.

Для розгляду процесу взаємодії державно�
го та приватного партнерів на основі узгоджен�
ня цілей та протіріч вважаємо за доцільне ви�
користання категоріально�системної методо�
логії (КСМ), яка є одним із напрямів системно�
го підходу в філософії.

Із застосовуваних у рамках КСМ моделей
однією з найбільш універсальних є модель
компенсаційного гомеостата. Аналізуючи фе�
номени стійкості систем як прояву ними гоме�
остазу (функціонального стану), було встанов�
лено, що будь�який гомеостаз на структурно�
му рівні підтримується відповідним гомеоста�
том — інформаційною одиницею управління,
інваріантною матеріальному носію. При цьому
окремо взяті нестійкі системи можуть бути
з'єднані таким чином, що вони разом утворю�
ють стійку систему, що отримала назву "ком�
пенсаційний гомеостат" (КГ). Під гомеостатом
розуміється структурний стан системи в умо�
вах, за яких два окремо взятих показника (по�
току) можуть бути об'єднані таким чином, що
разом утворюється стійка система. При цьому
окремо блоки системи або потоки не можуть
забезпечити достатню стійкість [2]. Тобто ком�
пенсаційній гомеостат визначається як струк�
тура управління, в якій одна підсистема управ�
ління (антагоніст) компенсує відхилення пара�
метрів об'єкта управління, викликаного іншою
підсистемою. Регулювання в компенсаційному
гомеостаті визначається: вхідними потоками, а
також величиною і якістю (позитивна чи нега�
тивна) зворотних зв'язків.

До складу КГ входять дві підсистеми (два
блоки�перетворювачі) із входами і виходами
для кожної з них, але зворотні зв'язки в КГ
мають перехресний характер, тобто перший
зворотний зв'язок направлений з виходу пер�
шого блоку�перетворювача на вхід другого
блоку�перетворювача, друга — з виходу дру�

Рівні ієрархії
національної економіки 

Умови 
взаємодії 
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Рис. 1. Система координат взаємодії державного
та приватного партнерів при формуванні ІПАС

дпп
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гого блоку�перетворювача на вхід першого
блоку�перетворювача. З урахуванням того,
що на якісному рівні зворотний зв'язок буває
позитивним або негативним, а підсистем
всього дві, можливі чотири режими функціо�
нування системи, з них стійкими є тільки два,
за яких зворотні зв'язки мають протилежний
характер [2]. У відповідності із вищезазначе�
ним гомеостат ІПАСдпп досягається в умовах
наявності мотиваційного механізму форму�
вання ІПАСдпп, ефективних механізмів вико�
нання, що здійснюють регуляцію гомеоста�
тичних параметрів, а також механізмів моні�
торингу, що здійснюють керуючий вплив на
виконавчі механізми.

Нами пропонується розглядати державний
сектор та бізнес�структуру як дві підсистеми,
що функціонують в рамках більш складної си�
стеми ІПАСдпп, при цьому концепція компенса�
ційного гомеостата може бути використана для
дослідження економічних відносин суб'єктів
ІПАСдпп із врахуванням зовнішніх стабілізую�
чих та дестабілізуючих факторів. Модель, що
відображає баланс взаємодії між даними підси�
стемами (компенсаційний гомеостат), надано
на рисунку 2.

В основі моделі компенсаційного гомеоста�
ту знаходяться дві системи, які з'єднуються
перехресних зворотнім зв'язком (режими взає�
модії А та Б) таким чином, що разом вони

утворюють стійку систему. Канали взає�
мовпливу партнерів ІПАСдпп включають
рівень потенціалу, здатність до інновацій.
Відповідно, така взаємодія може відбува�
тися через наступні функціональні підсис�
теми: виробництво, забезпечення (ресурс�
не, інформаційне, інституційне та ін.), спо�
живання, обслуговування, дослідження,
навчання. Характер взаємодії можна оці�
нити з наступних позицій:

1. Інтенсивність обмінних процесів.
Інтенсифікація обміну товарами, технікою,
технологіями, знаннями, ідеями, людьми
між державним та приватним партнерами
відбувається як на основі сформованої
спеціалізації цього локального утворення,
так і шляхом освоєння нових ринків про�
дукції та технологій. Інтенсивність об�
мінних процесів залежить від повноти ви�
користання синергетичного потенціалу
державно�приватного партнерства. Зни�
ження інтенсифікації обміну товарами,
технікою, технологіями, знаннями, ідеями,
кадрами та іншими суб'єктами господарсь�
кої діяльності позбавляє ІПАС додаткової
вигоди, негативно впливаючи на його кон�

курентоспроможність.
2. Вектор мотиваційної зацікавленості. Век�

тор мотиваційної зацікавленості між держав�
ним та приватним партнером та іншими су�
б'єктами господарської діяльності регіону мо�
же бути однонаправленим (з отриманням виго�
ди лише одного партнера) і двостороннім (ви�
года для обох партнерів). Двосторонній обмін�
ний процес характерний для м'якої інтеграції
суб'єктів ІПАСдпп. Він дозволяє поширювати
позитивні ефекти на інших господарюючих
суб'єктів ринку. Зростання синергетичного по�
тенціалу ДПП стимулює зростання зовнішніх
інвестиційних потоків, збільшення поставок
обладнання, техніки, залучення висококвалі�
фікованих кадрів та інших ресурсів ззовні. Для
умов жорсткої інтеграції властиві зазвичай
односпрямовані взаємодії.

3. Інтенсивність інвестиційних процесів, що
характеризується обсягом інвестицій, їхньою
направленістю та приналежністю до суб'єкта
ІПАСдпп.

 У відповідністю із викладеною вище кон�
цепцією компенсаційного гомеостата, між дер�
жавним та приватним партнерами існують певні
режими (немає або є взаємодія між системами
А і В, існує тільки взаємодія А чи В) та варіанти
(обидві системи в своєму розвитку не залежать
одна від одної та є автономними, обидві систе�
ми блокують розвиток одна одної; обидві сис�

Ресурси 
державного 
сектору 

Відтворення 
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Рис. 2. Компенсаційний гомеостат, що відображає
баланс взаємодії між суб'єктами ІПАС у процесі

відносин ДПП
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теми стимулюють розвиток одна одної; одна
система стимулює розвиток іншої, інша блокує
розвиток першої та ін.).

ВИСНОВКИ
Таким чином, описаний підхід до оцінки

взаємодії суб'єктів ІПАСдпп у процесі форму�
вання і розвитку інтеграційної структури доз�
воляє зрозуміти характер відносин і взаємо�
зв'язків між окремими елементами процесу аг�
ропромислової інтеграції на засадах ДПП,
відобразити вектор їх розвитку із виявленням
відповідних проблем та запропонувати ос�
новні напрями можливого регулювання систе�
ми з метою своєчасного усунення можливих
проблемних ситуацій. В свою чергу, не�
обхідність врахування взаємного впливу
ІПАСдпп на національну економіку, так і зво�
ротного впливу, реалізується шляхом взає�
мозв'язку цілей, взаємного впливу потенціа�
лу ДПП та інтеграційних структур, економіч�
них показників розвитку АПК та характерис�
тик діяльності ІПАСдпп.
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