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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сільськогосподарські підприємства нових

організаційно�правових форм господарювання,
утворених у результаті реформування колектив�
них сільськогосподарських підприємств, прак�
тично створені на базі орендованої землі та май�
на, адже частка власності засновників у гос�
подарських товариствах і приватних підпри�
ємствах (основних виробниках сільськогоспо�
дарської продукції серед сільськогосподарських
підприємств Львівської області) у вартості май�
на і земельній площі підприємств є мізерною.
Тобто, передавши в оренду земельні і майнові паї,
селяни, по�суті, стали найманими працівниками,
а в такій ситуації у них втрачається будь�яка мо�
тивація до праці. Більше того, власники майна
(земельних і майнових паїв) практично не беруть
участі в управлінні виробництвом і розподілі
кінцевих результатів виробництва. Функціону�
вання сільськогосподарських підприємств з ви�
користанням колективних форм організації ви�
робництва і праці на основі приватної власності
може бути ефективним лише за умови якісного
оновлення системи внутрішньогосподарських
виробничих відносин, впровадження такого ме�
ханізму їх дії, який дав би змогу відновити сис�
тему організації виробництва й управління, дис�
ципліну й порядок. У цьому напрямі особливого
значення набуває розробка організаційно�еко�
номічних механізмів забезпечення прибутковості
новостворених виробничих сільськогоспо�дарсь�
ких структур різних організаційно�правових
форм. Серед них одним із способів є посилення
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впливу внутрішньогосподарських важелів на
кінцеві результати роботи сільськогосподарсь�
ких підприємств.

В основу розробки такого механізму слід по�
ставити працівника — співвласника засобів ви�
робництва і результатів праці сільськогоспо�
дарського підприємства, що реалізується через
залучення працівника не лише у виробничий про�
цес, а й у процес розподілу прибутку, отримано�
го в результаті виробничо�господарської діяль�
ності підприємства. Важливим при розробці та�
кого механізму є те, що в умовах товарного ви�
робництва між підрозділами необхідно забезпе�
чити еквівалентний обмін результатами діяль�
ності. Зробити це можна у разі запровадження
внутрішньогосподарського розрахунку, який ре�
гулює виробничі та економічні відносини всере�
дині підприємства, стимулює матеріальну заці�
кавленість і забезпечує відповідальність колек�
тиву, передбачає порівняння кінцевого резуль�
тату з витратами виробництва, тобто активізації
дії внутрішньогосподарських товарно�грошових
відносин.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам розгляду теоретичних основ ме�
ханізмів регулювання внутрішньогосподарських
економічних відносин, поширення товарно�
грошових відносин на внутрішньогосподарський
рівень, необхідності структуризації сільськогос�
подарських підприємств, зокрема товарної
структуризації, формування внутрішньогоспо�
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дарських центрів різних обсягів відповідальності,
розробки бюджетів структурних підрозділів і
внутрішньогосподарських розрахункових цін
тощо присвятили свої наукові дослідження і
праці видатні вітчизняні вчені�аграрники [1; 2; 3;
6; 7; 8; 10; 11; 12]. У цих працях досить глибоко,
іноді в дискусійному плані, обговорено теоре�
тичні і практичні засади вирішення даних про�
блем, запропоновано практичні механізми їх ре�
алізації. Однак, на нашу думку, є необхідність у
поглибленні розгляду цих напрацювань стосов�
но окремих регіонів, відповідних організаційно�
правових структур різних форм власності і гос�
подарювання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження — поглибити розуміння

товарної структуризації сільськогосподарських
підприємств стосовно практики виробництва,
запропонувати методичні підходи до формуван�
ня структурних підрозділів підприємств за прин�
ципом створення первинних кооперативів як
продовження процесу товарної структуризації
сільськогосподарського підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Формування нових суб'єктів власності з ви�

щим рівнем зацікавленості, самостійності і відпо�
відальності потребує удосконалення організац�
ійних і внутрішньогосподарських відносин між
трудовими колективами та їх підрозділами, спря�
мованих на розвиток самостійності у вирішенні
питань виробництва, розпорядження виробле�
ною продукцією та результатами господарюван�
ня. З цього приводу Т. Г. Маренич наголошує, що
структура управління залежить і повинна буду�
ватися з урахуванням організаційно�правової
форми підприємства, особливості поєднання та
концентрації галузей, оптимального розподілу
функцій управління між адміністрацією підприє�
мства і первинними підрозділами.

Підвищення ефективності системи управ�
ління слід починати з перебудови внутрішньогос�
подарських відносин, надання кожному первин�
ному колективу більшої економічної само�
стійності. Заcновники та працівники підпри�
ємства і структурних підрозділів повинні мати
чіткі зареєстровані договором зобов'язання і
права, які забезпечують високий рівень відпові�
дальності за результати [10, c. 229—230].

Організаційно�правові форми, які функціо�
нують сьогодні в аграрному секторі, є конкурен�
тоспроможними, але потребують докорінного
реформування виробничих відносин, підвищення
самостійності внутрішньогосподарських форму�
вань і розширення видів їх діяльності. Тому ре�
формування системи внутрішньогосподарських
виробничих відносин може здійснюватись різни�
ми способами. Вибір конкретної моделі залежить

від багатьох обставин: наявності енергійних і
компетентних людей серед керівництва госпо�
дарства, обізнаності селян із реальними можли�
востями, які відкриваються за тих чи інших форм
господарювання, спеціалізації підприємства,
його організаційної структури, складу трудово�
го колективу та частки серед членів господарства
пенсіонерів, загального фінансово�економічно�
го стану господарства, розвитку в регіоні фер�
мерства тощо.

Запропоновані В.Д. Каричковським і Д.Л. Ка�
ричковським моделі внутрішньогосподарських
економічних відносин у сільськогосподарських
підприємствах засвідчують можливість на доб�
ровільних засадах об'єднатися працівникам�
власникам зі своїми паями у підрозділи з ці�
лісними майновими комплексами і працювати на
своїй власності відповідно до укладеного дого�
вору на виробництво продукції [8]. Мова йде про
формування виробничих підрозділів, побудова�
них на відносинах власності, серед яких: вироб�
ничі підрозділи, сформовані тільки на власності
майна і землі членів підрозділу; виробничі підроз�
діли, що частково мають свою власність і орен�
дують ту частину, яка необхідна для виконання
договірних зобов'язань і не перекривається пая�
ми членів підрозділу; виробничі підрозділи, що
повністю беруть в суборенду майно і земельні паї,
а оренду плату за майно і землю в централізова�
ному порядку всім власникам виплачують зас�
новники. Запровадження таких моделей внутрі�
шньогосподарських економічних відносин пе�
редбачає вдосконалення системи матеріального
стимулювання безпосередніх працівників�влас�
ників та підвищує їх відповідальність за кінцеві
результати роботи, при цьому основні засоби ви�
робництва мають конкретних власників і корис�
тувачів.

І все�таки ми схиляємось до конкретніших
міркувань щодо поширення товарно�грошових
відношень на внутрішньогосподарський рівень.
У цьому напрямі підтримуємо думку О.А. Ряб�
чика, що у нових умовах господарювання безпо�
середній виробник матеріальних благ стає влас�
ником — розпорядником своєї продукції і своїх
доходів, формує власний капітал. Тому без на�
лагодження внутрігосподарського ринкового
механізму і розвинутих товарно�грошових відно�
син він не зможе еквівалентно реалізувати свою
продукцію всередині господарства, здійснювати
процес відтворення виробництва,а отже, й про�
цес праці. Параліч виробника автоматично зупи�
няє життєдайний процес суспільства. Альтерна�
тиви цьому в товарній економіці не існує. Це її
об'єктивні вимоги й закономірності, зумовлені
законом вартості [12, c. 124].

В економічній літературі все частіше звер�
тається увага на необхідності структуризації
сільськогосподарських підприємств, зокрема то�
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варної структуризації як основи реалізації то�
варно�грошових відносин на внутрішньогоспо�
дарському рівні [2, с. 136—147; 3, с. 126—147; 4;
5, с. 202—225; 8; 11, с. 193—224; 12; 14].

Учені економісти�аграрники Національного
наукового центру "Інститут аграрної економіки"
НААН вважають, що структуризація підприєм�
ства означає виділення в його складі підрозділів
і груп працівників, за якими на тривалий час зак�
ріплюються (передаються для використання) за�
соби виробництва, включаючи землю та від�
повідні обов'язки з виробництва продукції, на�
дання агросервісних послуг переважно в межах
підприємства; збуту продукції, здійснення управ�
ління тощо [4, c. 10—11]. На відміну від умов ко�
мандно�адміністративної системи, коли застосо�
вувалась технологічна структуризація сільсько�
господарського підприємства, ринкові засади
купівлі�продажу створюють передумови впро�
вадження товарної структуризації сільськогос�
подарських підприємств з одночасною диферен�
ціацією економічних обов'язків і розширенням
делегованих повноважень підрозділів. Однак і на
сьогоднішній день у новостворених організацій�
но�правових формах господарювання при фор�
муванні первинних структурних підрозділів під�

приємства здебільшого зас�
тосовується технологічна
структуризація підприєм�
ства.

Товарна структуризація
означає формування під�
розділів навколо товарних
видів продукції, тобто з чи�
сел тих технологічних ланок,
для яких певний вид товар�
ної продукції може вважати�
ся кінцевим. Наприклад, у
товарний підрозділ можуть
бути об'єднані: кормодобув�
на бригада, молочно�товар�
на ферма, молокоперероб�
ний цех, мережа роздрібної
фірмової торгівлі переробки
молока; рослинницька бри�
гада, що спеціалізується на
виробництві зерно�круп'я�
них культур, механізований
зерноочисний тік, зерно�
крупопереробний пункт, ме�
режа роздрібної фірмової
торгівлі продуктами пере�
робки зернових і круп'яних
культур тощо (рис. 1). Такі
виробничо�збутові модулі
перетворюють технологічні
ланки в структурні товарні
підрозділи, які стають опе�
раторами відкритого ринку,

відповідають за економічні дії на шляху до кінце�
вого споживача і в підсумку — за беззбитковість
виробництва. Отже, технологічні підрозділи
об'єднуються і стають товарним підрозділом по�
слідовно ринкового спрямування. Звичайно, не
всі підрозділи і не відразу можна структуризу�
вати в такий спосіб. Тому роботу необхідно
здійснювати виважено і поетапно.

В останні роки економічні дослідження все
більше уваги приділяють розвитку внутрішньо�
господарських економічних відносин, механізмів
їх регулювання, в основу їх ставиться приватний
власник�працівник і доцільність формування
первинних структурних підрозділів сільсько�
господарського підприємства на кооперативних
засадах (первинних кооперативів) [3, с. 126—138;
5, с. 202—225; 10, с. 133—135; 12, с. 122—137].

Дослідження Ф. В. Горбоноса засвідчують,
що можливості індивідуального товаровиробни�
ка, дрібного чи середнього власника реалізують�
ся повною мірою лише в різних формах спільної
діяльності. Тому кінцевою метою трансформації
сільськогосподарських підприємств повинна ста�
ти організація кооперативних взаємовідносин у
сільському господарств, в яких індивідуальні то�
варовиробники або невеликі за розмірами під�

Рис. 1. Схема товарної структуризації сільськогосподарського
підприємства*

* Джерело: власні дослідження
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приємства мають можливість
через об'єднання в коопера�
тивні структури спільно ви�
користовувати свої ресурси,
одержати додаткову вигоду
від цієї діяльності [5, с. 209].
У процесі об'єднання ви�
робничих і обслуговуючих
структур розвиваються орга�
нізаційно�економічні і техн�
іко�технологічні зв'язки, які,
з одного боку, посилюють
цілісність системи, що скла�
дається з взаємозалежних
елементів, з іншого — спри�
яють підвищенню ефектив�
ності її функціонування.
Така система характери�
зується одержанням синер�
гетичного ефекту, який про�
являється у розвитку поділу
праці і зв'язків між окреми�
ми її елементами. Синерге�
тичний ефект є результатом
дії цілісної системи і він зав�
жди є вищим, ніж сумований
корисний ефект індивідуаль�
них зусиль окремих еле�
ментів цієї системи.

Тому на думку Ф.В. Гор�
боноса, реформування сіль�
ськогосподарських підпри�
ємств в асоціацію коопера�
тивів є оптимальною фор�
мою організації кооператив�
них взаємовідносин у сіль�
ському господарстві [5, с.
212]. Аналогічні думки дещо
раніше висловлювали Л.М.
Каллєр, П.С. Березівський,
Р.Б. Попівняк [3; 7].

На думку авторів, з ме�
тою ефективного розвитку
внутрішньогосподарських
виробничих відносин у сільськогосподарських
підприємствах у процесі їх реформування необ�
хідно перейти до формування первинних коопе�
ративів (ПК) за всіма напрямами їх діяльності на
базі структурних виробничих підрозділів, а
сільськогосподарське підприємство перетвори�
ти на відповідну асоціацію (об'єднання первин�
них кооперативів — ОПК).

Дослідження показують, як відмічає Т.Г. Ма�
ренич, що всі внутрішньогосподарські структу�
ри повинні одержати приватну організаційно�
правову основу та функціонувати як товариства,
кооперативи, спілки власників. Залежно від кон�
кретних умов колективи первинних підрозділів
можуть працювати на підряді, оренді або як са�

мостійні організаційно�правові структури. В
різних господарствах рішення можуть бути нео�
днозначні, але головне — забезпечити єдність
власників і товаровиробників, підвищити реаль�
ний рівень економічної самостійності первинних
колективів. З цією метою колективи повинні бути
наділені статусом власника, бути матеріально
відповідальними, розпоряджатися продукцією,
госпрозрахунковим (підприємницьким) дохо�
дом.

З цього приводу О.А. Рябчик дуже впевнено
твердить, що одним із головних і, на нашу дум�
ку, найперспективніших шляхів розвитку внутр�
ігосподарських організаційних та економічних
відносин у реформованих сільськогосподарсь�

Рис. 2. Примірна організаційна структура об'єднання
первинних кооперативів (ОПК)*

* Джерело: власна розробка.
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ких підприємствах є внутрігосподарська коопе�
рація [12, с. 129].

Формування структурних підрозділів під�
приємства за принципом створення первинних
кооперативів і є продовженням процесу товар�
ної структуризації підприємства. За цих умов є
можливість залучати у відповідний виробничий
процес чи процес обслуговування ті техно�
логічні ланки, які є у складі свого первинного
кооперативу чи іншого, що дає можливість шля�
хом укладання договорів формувати стру�
ктурний товарний підрозділ (ПК), який буде
виступати оператором відкритого ринку (рис.
2).

За умов організації такої асоціації (об'єд�
нання первинних кооперативів) у структурних
виробничих підрозділах господарства відбува�
ються докорінні зміни в організаційній та уп�
равлінській структурах, а також частково в
організації виробництва та праці. Є змога
збільшити кількість самостійних відокремлених
підрозділів (ланок первинних кооперативів).
Сільськогосподарські первинні кооперативи
(ПК) формуються на принципах внутрішньогос�
подарської спеціалізації і кооперації. Ще раз
наголошуємо, що в межах первинних коопера�
тивів можуть створюватися ланки первинних
кооперативів, які базуються на технологічному
поділі праці всередині первинного кооперати�
ву.

Виробничим первинним кооперативам нада�
ють послуги відповідні обслуговуючі первинні
кооперативи: будівельний, автотранспортний,
ремонтно�механічний, енергетичний, зернопере�
робний, з обслуговування особистих селянських
господарств і населення тощо. Особовий склад
первинних кооперативів (ПК) формується, го�
ловним чином, за рахунок постійних працівників
виробничих підрозділів (в основному власників
земельних і майнових паїв), на базі яких створю�
ються первинні кооперативи. У своїй діяльності
об'єднання первинних кооперативів керується
Положенням про об'єднання первинних коопе�
ративів (ОПК), а первинні кооперативи — По�
ложення про первинний кооператив (ПК) з вра�
хуванням його діяльності.

Основним документом, який регламентує
економічні та організаційно�виробничі відноси�
ни між об'єднанням первинних кооперативів і
його первинними кооперативами, є договір на ви�
робництво і реалізацію сільськогосподарської і
промислової продукції й надання послуг. Подібні
відносини всередині об'єднання між окремими
первинними кооперативами регламентуються
договорами на реалізацію продукції або надан�
ня послуг один одному.

Отже, формування первинних структурних
підрозділів сільськогосподарських підприємств
у формі первинних кооперативів і реорганіза�

ція цього підприємства у нову форму — об'єд�
нання первинних кооперативів (асоціацію) —
перспективний шлях реорганізації внутрішнь�
огосподарських економічних відносин у поре�
формений період розвитку аграрного сектора.
У нових формах господарювання, де перевага
надається приватній формі власності, необхід�
ний пошук такої форми організації виробницт�
ва, яка забезпечила б формування економічно�
го механізму, який пов'язував би особисті інте�
реси з інтересами підприємства і держави. При
цьому об'єднання первинних кооперативів в
асоціацію дає можливість освоїти нові форми і
методи організації та управління, спрямовані на
кінцевий результат, залежно від стадії вироб�
ництва.

Внутрішньогосподарські економічні відно�
сини в асоціації мали б бути побудовані на прин�
ципах, які враховували б вимоги ринку і докор�
інно відрізнялися від інших організаційно�пра�
вових форм тим, що в них має дійсно поєднува�
тися високий рівень самостійності господарю�
вання окремих кооперативів і концентрації гро�
шових надходжень в єдиному фінансово�розра�
хунковому центрі асоціації. Тому переорієнта�
ція сільськогосподарських підприємств відпов�
ідно до вимог ринкової економіки мала б на�
цілюватися на раціональне поєднання приват�
ної власності з колективною формою викорис�
тання на рівні функціонування внутрішньогос�
подарських підрозділів, де безпосередньо про�
являється незалежність власників майнових і
земельних паїв як реальних сільськогосподарсь�
ких товаровиробників і результатів їх праці. Ре�
структуризація аграрних підприємств, перетво�
рення їх у формування підприємницького типу,
тим більше, в асоціацію кооперативів, вимагає
не просто удосконалення, а докорінної зміни
внутрішньогосподарського економічного меха�
нізму. Його слід будувати відповідно до вимог
ринку, враховуючи ті зміни, що сталися у відно�
синах власності та ролі держави в управлінні
підприємством.

ВИСНОВКИ
Ринкові засади купівлі�продажу, поширення

товарно�грошових відносин на внутрішньогоспо�
дарський рівень, створюють передумови для
впровадження товарної структуризації сільсь�
когосподарських підприємств з одночасною ди�
ференціацією економічних обов'язків і розши�
ренням делегованих повноважень підрозділів.
Товарна структуризація означає формування
підрозділів навколо товарних видів продукції,
тобто з тих технологічних ланок, для яких пев�
ний вид товарної продукції може вважатися
кінцевим. Запропонований нами механізм фор�
мування товарних структурних підрозділів тва�
ринництва, рослинництва тощо шляхом товарної
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структуризації дає можливість перетворити тех�
нологічні ланки в структурні товарні підрозділи,
які стають операторами відкритого ринку, відпо�
відають за економічні дії на шляху до кінцевого
споживача і в підсумку — за беззбитковість ви�
робництва.

Перспективний розвиток внутрішньогоспо�
дарських відносин, механізмів їх регулювання
ефективним буде тоді, коли в основу їх ставить�
ся приватний власник — працівник і доцільність
формування первинних структурних підроз�
ділів сільськогосподарського підприємства на
кооперативних засадах. Формування структур�
них підрозділів підприємства за принципом
створення первинних кооперативів і є продов�
женням процесу товарної структуризації під�
приємства. За цих умов є можливість залучити
у відповідний виробничий процес чи процес об�
слуговування ті технологічні ланки, які є у
складі свого первинного кооперативу чи іншо�
го, що дає можливість шляхом укладання дого�
ворів і формувати структурний товарний під�
розділ, який буде виступати оператором від�
критого ринку.

Запропонована нами примірна організацій�
на структура об'єднання первинних кооперативів
(ОПК) засвідчує, що за умов організації такої
асоціації (об'єднання первинних кооперативів) у
структурних виробничих підрозділах господар�
ства відбуваються докорінні зміни в органі�
заційній та управлінській структурах, а також
частково в організації виробництва та праці.
Сільськогосподарські первинні кооперативи
(ПК) формуються на принципах внутрішньогос�
подарської спеціалізації і кооперації. Отже,
формування первинних структурних підрозділів
сільськогосподарських підприємств у формі пер�
винних кооперативів і реорганізацію підприєм�
ства у нову форму — об'єднання первинних коо�
перативів (асоціацію) — перспективний шлях ре�
організації внутрішньогосподарських економіч�
них відносин у пореформений період розвитку
аграрного сектора.
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