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ВСТУП
Стосуючись суто практичного аспекту питан�

ня взаємозв'язків між сировинною і переробною
ланками АПК, доцільно враховувати наступне.
По�перше, старі за формою районні агропромис�
лові комплекси навряд чи будуть спроможні зно�
ву перетворитися на цілісні формування з точки
зору забезпечення самодостатнього відтворю�
вального процесу. По�друге, спроби використан�
ня адміністративних важелів щодо забезпечен�
ня синтезу сільськогосподарського і переробно�
го виробництв не дадуть бажаних результатів,
вони лише дискредитуватимуть засади агропро�
мислової інтеграції. І, по�третє, визначальним
мотивом інтеграції сировинних і переробних ви�
робництв з метою забезпечення технологічної
цілісності процесу виготовлення продовольства
може бути лише економічна доцільність такої
інтеграції. Адміністративні ж засоби впливу при
цьому можуть застосовуватися виключно як ре�
комендаційні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Теоретичні, методичні і практичні аспекти
розвитку агробізнесу розглядаються в працях
Г.О. Андрусенка, П.С. Березівського, П.Ю. Бє�
лєнького, С.П. Гриненка, М.М. Ільчука, М.В. Ка�
лінчика, О.Л. Кирилової, М.Х. Корецького, П.М. Ма�
каренка, В.П. Мартьянова, В.Я. Меселя�Веселя�
ка, Л.В. Романової, В.Д. Савченка, В.Ф. Семено�
ва, І.Ю. Сіваченка, Р.А. Слав'юка, В.М. Трегоб�
чука, Р.І. Тринька, М.М. Федорова, Ф.К. Шакі�
рова. Вони охоплюють широке коло питань роз�
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витку аграрного підприємництва та пошуку ре�
зервів нарощування продовольства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити напрями розвитку агропромис�

лової інтеграції;
— дослідити особливості  формування інтег�

рованих систем агробізнесу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Наявний практичний досвід дає підстави для

висновку про те, що агропромислова інтеграція
розвиватиметься, як правило, у напрямі форму�
вання складних систем агробізнесу на зразок
тих, що існують у країнах з ринковою економі�
кою, але з урахуванням особливостей національ�
ного сільського господарства. Отже, метою і
змістом економічних перетворень в АПК є ство�
рення таких організаційно�виробничих інтегро�
ваних формувань, які здатні успішно конкуру�
вати на внутрішньому і зовнішніх агропродо�
вольчих ринках, спроможні на активну підприє�
мницьку та маркетингову діяльність. Причому
необхідно усвідомлювати, що приватна власність
повинна поєднуватися із можливостями одер�
жання додаткового ефекту від масштабів вироб�
ництва.

Формування інтегрованих систем агробізне�
су з використанням результатів аграрної рефор�
ми передбачає формування пропозицій щодо
створення інтегрованих систем агробізнесу із ви�
користанням оренди землі. Створенню нових
формувань передувала інтенсивна підготовча ро�
бота, особливо щодо роз'яснення власникам зе�
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мельних ділянок доцільності надання їх в орен�
ду великими об'єднаними масивами, а також сто�
совно гарантій належної орендної плати.

У досліджуваному АПК формуються складні,
диверсифіковані системи агробізнесу шляхом по�
єднання виробничого потенціалу переробних
підприємств та продуктивних можливостей аграр�
них підприємств різних форм власності і приват�
них господарств населення, а також виробницт�
ва сільськогосподарської продукції переробними
підприємствами на орендованих землях. До скла�
ду таких систем входять і господарюючі суб'єкти
із сусідніх районів і навіть з інших областей. І якщо
сьогодні ці системи агробізнесу є ще спорадичним
явищем, то в майбутньому, по мірі їх поширення,
створюватиметься єдине, суцільне економічне се�
редовище з виготовлення продовольчих товарів
для задоволення ринкових потреб, а також дер�
жавних потреб щодо створення резервів.

Модель інтегрованого виробництва була засто�
сована на Запорізькому комбікормовому заводі —
товаристві з обмеженою відповідальністю "Агро�
корм". Тут виробляють не лише корми, але й бо�
рошно, крупи, макаронні вироби, олію. Навесні
2000 р. підприємство також взяло землю в орен�
ду, але невеликими площами і на короткий термін —
лише на 3 роки. До складу ТОВ "Агрокорм" вхо�
дять господарюючі суб'єкти інших районів і навіть
областей. У перспективі передбачається налаго�
дити розведення і вирощування високопродуктив�
них порід великої рогатої худоби і свиней для
продажу населенню. Причому тварини реалізо�
вуватимуться лише тим громадянам, які здатні бу�
дуть забезпечити їх належну годівлю і режим ут�
римання. У 2001—2007 рр. підприємство значно
розширило площі орендованої землі, оформило
оренду на триваліший термін.

Є підстави стверджувати, що переробні
підприємства і в перспективі значно ефективні�
ше використовуватимуть орендовані землі і тех�
ніку, ніж колишні її користувачі — колективні
господарства. За усяких умов підприємства�
орендарі змушені будуть вкладати кошти у
підтримання і підвищення родючості землі, бо це
визначатиме обсяги і собівартість виробництва
сільськогосподарської сировини, а отже, обся�
ги і собівартість виробництва готових продуктів
харчування, суми грошових надходжень від їх
реалізації і, в кінцевому підсумку, розміри при�
бутку. Формула тут проста: чим дешевшим є
виробництво сільськогосподарської сировини,
тим менша її вартість включається у вироблювані
харчові продукти, а звідси — їх цінова конкурен�
тоздатність. Отже, переробні підприємства, що
орендують землю і майно, буквально приречені
на їх ефективне використання задля одержання
високих прибутків від реалізації готового до спо�
живання продовольства, яке вони випускають.

Визначити ефективність використання орен�
дованих переробними підприємствами земель з
використанням економічних узагальнюючих по�
казників зараз практично неможливо у зв'язку з
тим, що стосовно таких земель не ведеться спец�
іальний облік. Але підприємства відчувають ви�
году від такої форми інтеграції, бо жодне з них
не відмовилося від оренди землі, а навпаки, вони
відшукують можливості збільшення площ орен�
ди на тривалий термін. Незаперечною є соціаль�
на ефективність оренди землі. По�перше, вели�
ка кількість орендодавців — особи працездатно�
го віку, вони працюють на зданій ними ж в орен�
ду землі і одержують за неї орендну плату. По�
друге, значним серед орендодавців є прошарок
пенсіонерів, осіб похилого віку, які фізично не в
змозі обробляти належні їм земельні ділянки, у
зв'язку з чим здають їх в оренду, і орендна плата
є для них суттєвою добавкою до бюджету.

Окрім зміни форми інтеграції, з орендою
землі докорінно змінюється і її механізм. За тра�
диційних інтеграційно�економічних зв'язків пе�
реробні підприємства, як відомо, закуповують
сировину у її виробників за цінами, що встано�
вилися, а також сплачують на їх користь пода�
ток на додану вартість. З орендою землі підприє�
мства�переробники стають повноправними влас�
никами виробленої сільськогосподарської про�
дукції і сплачують орендодавцям лише суму
орендної плати, обумовленої договором оренди.
Суми орендної плати за існуючою інструкцією
відносяться на собівартість виробництва про�
дукції. Але потрібно відзначити, що це не зовсім
узгоджується з класичною науковою теорією.

Звичайно, створення корпорації вимагає чи�
малих фінансових ресурсів. Лише для першочер�
гових витрат необхідно 7 млн гривень. Вони
потрібні для створення машинно�технологічної
станції, будівництва заводу з випуску добрив, на�
лагодження служби хімсервісу, переробки моло�
ка, облаштування торговельної, а також складсь�
кої і під'їзної ланок ринкової інфраструктури.

Доцільними на сучасному етапі, а можливо, і
перспективними, є й інші форми раціонального
синтезу сировинного і переробного виробницт�
ва. Характерним для них є те, що основними ви�
робниками і постачальниками сільськогоспо�
дарської сировини для переробних підприємств
нерідко виступають особисті підсобні господар�
ства населення. Це переважно молоко, обсяги ви�
робництва якого значно зменшилися в сільсько�
господарських підприємствах.

Інтеграція переробних підприємств з приват�
ними господарствами громадян дозволяє збіль�
шувати обсяги виробництва, товарний асорти�
мент та поставки на ринок продуктів харчуван�
ня, здійснювати взаємну підтримку вітчизняних
товаровиробників, вирішувати соціальні питан�
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ня. Настав час у законодавчо�правовому поряд�
ку вирішити питання про включення до трудо�
вого стажу громадянам той час, протягом якого
вони постачають переробним підприємствам ве�
ликі обсяги сировини, виробництво якої вимагає
значних щоденних затрат праці.

До речі, в Україні налічується багато моло�
копереробних заводів, які навіть у кризовій си�
туації розгортали підприємницьку діяльність і
все упевненіше адаптувалися до кон'юнктурно�
го формування цін на продовольчому ринку.
Відчуваючи нестачу сировини, вони вдалися до
масового залучення господарств населення для
її виробництва і поставок. Сформувалися інтег�
ровані структури, в яких господарства населен�
ня замінили великі колективні господарства.

Складнішою є справа щодо інтеграції м'ясо�
переробних підприємств з господарствами насе�
лення. Молоко поставляється власниками осо�
бистих господарств для потреб заводу щоденно.
Реалізація ж м'яса або живих тварин населенням
має спорадичний характер. У кращому разі се�
лянин реалізує худобу 2—3 рази за рік. Тому, не�
зважаючи на пов'язані з цим клопоти і витрати,
він віддає перевагу реалізації м'яса на ринку, де
ціни значно вищі, ніж ті, які пропонують м'ясо�
переробні підприємства.

Таким чином, інтегровані системи агробізне�
су, що формуються з використанням переробни�
ми підприємствами оренди землі і майна у їх
власників з метою продукування сільськогоспо�
дарської сировини, мають ряд переваг, що поля�
гають у наступному:

— досягається органічне поєднання вироб�
ництва сільськогосподарської сировини і її пе�
реробки в єдиній організаційно�виробничій
структурі, під єдиним управлінням;

— забезпечується цілісність технологічного
ланцюга з виробництва кінцевих продуктів — го�
тових продуктів харчування;

— зменшується залежність переробних
підприємств від виробників сільськогосподарсь�
кої сировини;

— збільшуються можливості програмування
кількісних і якісних показників виробництва
сільськогосподарської сировини, що відповіда�
ють вимогам переробних підприємств.

Докорінно змінюється механізм інтеграцій�
но�економічних зв'язків між сировинними і пе�
реробними підприємствами. Адже підприєм�
ствам, що виробляють сировину власними сила�
ми на орендованій землі з використанням орен�
дованої сільськогосподарської техніки (що при�
пала власникам майнових і водночас земельних
паїв), вже немає потреби закуповувати продук�
цію аграрних господарств за цінами, рівень яких
багато в чому визначає висока собівартість її
виробництва у сировинних господарствах. Пере�

робні підприємства набули права власними си�
лами домагатися здешевлення виробництва си�
ровинної продукції. І чим нижча її собівартість,
тим менша, за рівних інших умов, собівартість
виробництва кінцевих продуктів та вища їх рин�
кова конкурентоспроможність.

Водночас необхідно наголосити і на окремих
недоліках, що мають місце у випадках оренди
землі переробними підприємствами і вимагають
удосконалення механізму агропромислової інтег�
рації. Основні з них: малі площі і короткі терміни
оренди. Це, по�перше, утруднює або й робить не�
можливим дотримання науково обгрунтованих
сівозмін. По�друге, переробним підприємствам
невигідно вкладати кошти в підвищення родючості
землі, якщо вона орендована на короткий термін,
скажімо, лише на 3—5 років, бо у випадку анулю�
вання договору оренди чи закінчення короткого
її терміну вже інший господарюючий суб'єкт ви�
користовуватиме післядію вкладень, їх інерційний
ефект. Мінімальним терміном оренди слід вважа�
ти термін повної ротації науково обгрунтованої
сівозміни. Тому необхідно працювати над тим,
щоб спонукувати власників земельних часток —
орендодавців до об'єднання у великі групи для
надання ними землі в оренду великими масивами
і на тривалий термін. З цього приводу можна ре�
комендувати орендарям передбачати в договорах
оренди стимулювання орендодавців поетапним
(по роках) підвищенням орендної плати, здійснен�
ня соціальних заходів у поселеннях, де вони про�
живають, тощо.

Є потреба відзначити й точки зору керівників
і спеціалістів переробних підприємств щодо аг�
ропромислової інтеграції з використанням орен�
ди землі. Бо часто�густо відбувається наслідуван�
ня прикладу без глибокого осмислення реальної
потреби і доцільності.

Звичайно, не можна вважати, що агропро�
мислова інтеграція з приводу виробництва про�
довольства розвиватиметься лише за рахунок
оренди землі переробними підприємствами.
Існуватимуть і традиційні її форми, тобто по�
єднання переробного виробництва із сільсько�
господарськими підприємствами різних форм
власності, а в оглядовому майбутньому — еко�
номічне співробітництво переробних підпри�
ємств також із господарствами населення. Але
при цьому видозмінюватиметься і удосконалю�
ватиметься економічний механізм інтеграційних
зв'язків переробних підприємств і виробників
сільськогосподарської сировини під кутом зору
досягнення все більшої відповідності вимогам
ринкового економічного середовища, кон'юнк�
турного ціноутворення. Є також підстави ствер�
джувати, що збережуться і розвиватимуться та�
кож малі форми агропромислової інтеграції,
створені на основі невеликих переробних вироб�
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ництв безпосередньо у сільськогосподарських
підприємствах. Перспективними тут будуть ті,
які спроможуться конкурувати на ринку з вели�
кими виробниками продовольчих товарів.

Суттєві зміни, що відбуваються в механізмі аг�
ропромислової інтеграції у зв'язку з орендою пе�
реробними підприємствами земельних масивів для
виробництва необхідної сировини, потребують
внесення змін у податкову систему. Для великих
інтегрованих систем агробізнесу, які згодом мо�
жуть перетворитися у структури з великими обся�
гами виробництва конкурентоспроможних на
внутрішньому і зарубіжних ринках продовольчих
товарів (а для цього в них є всі підстави), доцільно
надавати державну підтримку на етапі становлен�
ня таких систем. Це може бути:

— надання новим формуванням  довготермі�
нових кредитів з прийнятною процентною став�
кою або й пільгових;

— тимчасове зменшення податкового наван�
таження, тобто зниження фіскальної і підвищен�
ня стимулюючої функцій податку;

— введення низьких митних тарифів на екс�
порт для таких структур продовольчих товарів,
що не входять до розряду стратегічних і обсяги
виробництва яких перевищують споживчий по�
пит на внутрішньому продовольчому ринку.

Регламентацію цих питань, а також відносин
з приводу оренди землі промисловими підприє�
мствами бажано внести до відповідних законо�
давчих та нормативно�правових документів.

У зв'язку з орендою землі переробними
підприємствами потребує вирішення на законо�
давчому рівні питання про можливість викупу
ними таких площ у власників земельних ділянок
(звичайно, за їх згодою).

Потребує вирішення на державному рівні та�
кож питання про перепідпорядкування районним
органам влади тих переробних підприємств, які
нині підпорядковані міським органам влади. Така
акція буде і логічною, і економічно доцільною.
Тому вирішення цілого ряду питань інтеграційно�
економічних зв'язків сировинних господарств і
переробних підприємств вимагає постійних узгод�
жень, усунення непорозумінь і конфліктів. А го�
ловне, ускладнюється координація діяльності аг�
ропромислових структур як цілісних формувань.

Створення ринкового економічного середови�
ща вимагає й зміни функцій районних управлінь
розвитку агропромислового виробництва. Нині
вони вже позбулися тих можливостей втручання
у діяльність господарюючих суб'єктів та впливу
на неї, які ці органи мали колись. Тому цілком оче�
видним є те, що районні управління мусять пере�
творитися у комерційні структури, основними
функціями яких мають стати: координація діяль�
ності виробничих структур на основі її доклад�
ного моніторингу; маркетингова діяльність, що

передбачає всебічне вивчення споживчого попи�
ту і кон'юнктури продовольчого ринку; діяльність
з приводу надання інформаційно�аналітичних
послуг, відомостей щодо новітніх технологій в
АПК, наукових досягнень у рослинництві і тва�
ринництві, застосування екологічно безпечних за�
собів боротьби з хворобами і шкідниками сіль�
ськогосподарських культур. Але за цими органа�
ми доцільно зберегти також певні функції, що
мають загальнодержавне значення. Серед них:
дотримання законодавства щодо використання
землі за цільовим призначенням; агрономічний та
епізоотичний нагляд; контроль за дотриманням
параметрів екологічного режиму.

Заслуговує на увагу і потребує вирішення та�
кож питання оренди землі зарубіжними юридич�
ними і фізичними особами. Такі намагання вже
мають місце. Причому ними пропонується знач�
но вища орендна плата, ніж вітчизняними орен�
дарями, що є спокусою для орендодавців. Орен�
да землі іноземцями є законодавчо передбаче�
ною. Але доцільно, щоб вони водночас вводили
у дію і переробні виробництва. Це створюватиме
додаткові робочі місця, а прибуток від діяльності
таких виробництв буде джерелом податкових
надходжень до місцевих і загальнодержавного
бюджетів. Крім цього, при укладанні договорів
оренди орендарі повинні гарантувати суворе дот�
римання умов експлуатації землі, що не допус�
кають її виснаження, а також екологічного ре�
жиму. Адже земля є виробничим ресурсом для
виробництва найважливіших для людини товарів,
що забезпечують її життя і відтворення. Вона є
найдорожчим національним багатством, яке по�
требує дбайливості і збереження.

ВИСНОВКИ
Сутність сучасних інтеграційних процесів, що

відбуваються під впливом аграрної реформи, дає
підстави для важливого наукового висновку про
те, що подальший розвиток продуктивних сил аг�
ропромислового комплексу як інтегрованої гос�
подарської системи великою мірою визначати�
меться сукупністю відносин з приводу власності
на землю і майно, способів розпорядження та�
кою власністю та використання її об'єктів.
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