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Систематизовано та проаналізовано основні види взаємовигідних відносин 

суб’єктів бурякоцукрового підкомплексу в умовах розвитку інтеграційних процесів в АПК 
The basic forms of the agrarno-promislovikh formings in a sugar-beet subcomplex, which 

are instrumental in the concordance of interests of his subjects and increase of economic effi-
ciency of functioning of enterprises of the probed subcomplex, are selected 

 
Постановка проблеми. Функціонування бурякоцукрового підкомплек-

су здійснюється на основі взаємодії суб’єктів чотирьох сфер на технологіч-
ному, економічному, організаційному і соціальному рівнях, а центральне мі-
сце посідають економічні взаємовідносини між бурякосійними господарст-
вами та цукровими заводами.  

Специфіка сільськогосподарського виробництва, зокрема його сезон-
ність, вимагає удосконалення економічних відносин між всіма його 
суб’єктами [1]. 

Бурякосійні господарства та цукрові заводи є основними сферами – 
споживачами товарів, робіт та послуг інших сфер виробництва у бурякоцук-
ровому підкомплексі. Досконалість економічних відносин саме цих суб’єктів 
підкомплексу є вирішальною складовою у ефективності виробництва кінце-
вого продукту, а неврегульованість взаємовідносин між ними є однією з ос-
новних причин низької ефективності функціонування всього досліджуваного 
підкомплексу. 

При цьому, бурякосійні господарства, для яких основним кінцевим то-
варним продуктом є цукрові буряки,  зацікавлені у збільшенні обсягів їх ви-
робництва за рахунок підвищення урожайності, зниженні своїх виробничих 
витрат на 1 ц цукрових буряків, та у збільшенні ціни реалізації, а при даваль-
ницькій схемі переробки – ще й у зменшенні вартості технічної переробки 
цукросировини на цукровому заводі. Для цукрових заводів кінцевим продук-
том є цукор. Переробні підприємства зацікавлені у достатній, своєчасній кі-
лькості якісної сировини з високим рівнем цукристості. Для них важливо 
зменшити витрати на транспортування і зберігання сировини, втрати її при 
зберіганні і переробці, зменшити контракційні витрати, адміністративні ви-
трати та витрати на збут, тобто зменшити повну собівартість цукру. Таким 
чином, можна зробити висновок, що бурякосійні господарства і цукрові за-
води мають спільні прагнення, що їх об’єднують в технологічній та економі-
чній сферах. Враховуючи такий підхід до визначення інтересів взаємодіючих 
сторін ми наголошуємо, що чітке визначення техніко-технологічних функцій 
для сторін-учасників виробничого процесу, забезпечення постійної підтрим-
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ки організаційно-економічних і виробничо-технологічних зв’язків, а також 
запровадження системи прозорих фінансово-економічних відносин між буря-
косійними господарствами та цукровими заводами є приоритетним завдан-
ням у вирішенні існуючої проблеми у взаємовідносинах між партнерами та 
основним напрямком підвищення ефективності роботи як сільськогосподар-
ських так і переробних підприємств у бурякоцукровому підкомплексі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням функціонування 
бурякоцукрового підкомплексу, зокрема ефективності виробництва кінцевих 
продуктів бурякосійних господарств та цукрових заводів, узгодженню взає-
мовідносин між ними, присвячені дослідження багатьох вітчизняних та зару-
біжних вчених-економістів. В контексті нашого дослідження необхідно звер-
нути увагу на наукові праці В.Г. Андрійчука, В.І. Бойка, А.Е. Борщевського, 
О.С. Зайця, М.Ю. Коденської, О.В. Крисального, М.Й. Маліка, Т.Л. Мостен-
ської, П.Т. Саблука, В.Д. Слюсаря, О.М. Шпичака та багатьох інших авторів. 
Більш глибокого та всебічного дослідження потребують аспекти формування 
та функціонування видів взаємовигідних відносин основних суб’єктів буря-
коцукрового підкомплексу в умовах розвитку інтеграційних процесів в АПК. 

Постановка завдання. Сформулювати, систематизувати та проаналі-
зувати основні види взаємовідносин бурякосійних господарств та цукрових 
заводів як суб’єктів основних сфер бурякоцукрового підкомплексу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Агропромислова інтегра-
ція передбачає ряд різноманітних економічних явищ та процесів зближення, 
пристосування, узгодження діяльності і навіть об’єднання підприємств з ме-
тою підвищення результатів господарювання [2]. Світова тенденція в буря-
коцукровій галузі полягає в тому, що вертикальні ланки агропромислового 
ланцюга змінюють свої взаємовідносини: від випадкових контрактів до ста-
більної тривалої взаємодії на контрактній основі і, в решті, до об’єднання їх в 
аграрно-промислові підприємства і виробничі об’єднання. 

Якщо розглядати інтеграцію як безперервний процес кооперації і ком-
бінування підприємств сільського господарства і переробної промисловості, 
територіального їх зближення, з’єднання у виробничий організм з єдиним 
технологічним циклом, то можна дійти висновку, що форми агропромисло-
вого синтезу не можуть бути раз і назавжди застиглими, вони неминуче міня-
тимуться у зв’язку з умовами виробництва, що змінюються: від простої коо-
перації сільськогосподарських і промислових підприємств до їх повного ор-
ганізаційно-господарського злиття, встановлення спільності економічних ін-
тересів взаємодіючих колективів. 

Враховуючи сутність поставленої проблеми узгодження економічних 
інтересів основних суб’єктів бурякоцукрового підкомплексу, вважаємо за 
доцільне запропонувати систематизацію взаємовідносин як комплексний ме-
тодичний підхід у розв’язанні існуючої проблеми. Виходячи з проведених 
досліджень, вважаємо, що по Харківській області на сьогоднішній день взає-
мовідносини між бурякосійними господарствами і цукровими заводами ма-
ють три основні види: 

Перший вид. Взаємовідносини відбуваються на основі укладання дого-
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ворів на куплю-продаж сировини та на технічну переробку цукрових буряків 
за давальницькою схемою розрахунків. Регулювання цих відносин здійсню-
ються на основі господарських договорів, які укладаються згідно статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» 
від 17.06.1999 року № 758-XIV із змінами і доповненнями (далі – Закон). Ти-
пові умови господарських договорів, що затверджуються Кабінетом Мініст-
рів України або уповноваженим ним органом, є обов’язковими до застосу-
вання у відносинах між цукровими заводами, бурякосійними господарствами 
та іншими суб’єктами бурякоцукрового виробництва всіх форм власності. 
Так, основними положеннями типових договорів на 2012 рік є: права та 
обов’язки буряковиробників та цукрових заводів, порядок розрахунків, стро-
ки та порядок поставок, якість сировини та відповідальність сторін. Пунктом 
4.2 типового договору передбачений розрахунок за придбані цукрові буряки 
цукром, за домовленістю з буряковиробником, згідно з мінімальною ціною, 
передбаченою Кабінетом Міністрів України на поточний маркетинговий рік. 
Таким чином, згідно з Законом, типовий договір передбачає застосування да-
вальницької схеми розрахунків за сировину і, у разі її використання, зумов-
лює укладання двох договорів, перший – на купівлю-продаж цукрових буря-
ків, другий – на їх переробку. При укладанні договору на купівлю-продаж 
сировини господарства зобов’язані: а) виростити та передати у власність цу-
кровому заводу у зазначеній кількості з запланованої площі згідно графіка 
поставок цукрові буряки, що відповідають вимогам ДСТУ 4327:2004 «Коре-
неплоди цукрових буряків для промислового перероблення. Технічні умови» 
та при наявності свідоцтва про вміст токсикантів; б) на вимогу цукрового за-
воду надавати інформацію про задіяні технології вирощування сировини та 
площі посівів; в) сплатити завантаження на транспортні засоби та транспор-
тування сировини на цукровий завод за домовленістю сторін. Цукрові заводи 
зобов’язані: а) забезпечити своєчасне приймання та розвантаження сировини 
згідно погодженого графіку за свій рахунок; б) визначити на приймальному 
пункті кількість і якість сировини згідно з діючими державними стандартами 
інструкціями та методиками і провести своєчасний розрахунок відповідно до 
умов договору. Так, наприклад, згідно постанови Кабінету Міністрів України 
«Про деякі питання державного регулювання виробництва і реалізації цукру» 
від 02 червня 2000 року № 868 при відхиленні фактичної цукристості від ба-
зисної (16,0 %) ціна буряків, зарахованих у виконання договору, визначається 
відповідно до коефіцієнта перерахунку за шкалою [3]; в) відшкодувати 
транспортні витрати відповідно до умов договору; г) продати, на замовлення 
господарства необхідну кількість посівних одиниць кондиційного насіння 
цукрових буряків, що відповідають діючим стандартам.  

Відмінною особливістю договорів на переробку цукрових буряків на 
давальницьких умовах є умови розрахунків за переробку цукрових буряків. 
Продукція, вироблена з давальницької сировини, є власністю бурякосійного 
господарства, яке  розраховується за технічну переробку сировини – цукро-
вим буряком у розмірі 30,0 – 45,0 % від загального об’єму зданої сировини в 
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заліковій вазі. Так, наприклад, ВАТ «Первухінський цукровий завод» Харків-
ської області приблизно оцінив вартість технічної переробки цукрових буря-
ків у 45,0 % цукру, жому, мелясу від їх загальної ваги, а решта 55,0 % є влас-
ністю бурякосійних господарств. Це означає, що повна собівартість вирощу-
вання цукрових буряків та витрати на їх переробку знаходяться приблизно у 
співвідношенні 55:45, тобто розподіл відбувається за витратним принципом. 
Таким чином, важливим моментом в економічних відносинах між бурякосій-
ними господарствами та цукровими заводами, зокрема їх прибутковість, при 
давальницькій схемі переробки цукрових буряків є справедливий розподіл 
витрат, понесених при вирощуванні та переробці сировини. 

Переваги даної системи взаємовідносин: 
1) простота та швидкість контрактації; 2) узгодження обсягів, строків 

поставок сировини та критеріїв її якості; 3) стимулювання сільгоспвиробни-
ків щодо підвищення якості та цукристості сировини. 

 При застосуванні цього виду взаємовідносин виникають певні фактори 
зниження ефективності: 

1) відсутність обігових коштів у переробних підприємств для своєчас-
ного розрахунку за сировину; 2) відсутність обігових коштів у сільгоспвиро-
бників для забезпечення достатньої кількості та якості сировини; 3) недоско-
нала система розподілу кінцевих результатів при давальницькій схемі пере-
робки; 4) невизначеність цукрових заводів кожного МР з кількістю та якістю 
сировини, залежність їх від сільгоспвиробників; 5) недосконала система зни-
жок та надбавок за якість сировини, яка б дієво стимулювала господарства 
підвищувати цукристість сировини. 

Можливі шляхи вирішення проблеми: 
1) доступність пільгового кредитування; 2) залучення інвестиційних 

коштів; 3) укладання довгострокових договорів; 4) удосконалення схеми роз-
поділу кінцевих результатів при давальницькій схемі переробки; 5) запрова-
дження дієвої системи знижок та надбавок за якість сировини; 6) підвищення 
конкурентоспроможності кінцевої продукції, створення можливостей виходу 
на світовий ринок цукру. 

Другий вид взаємовідносин. Цукровий завод бере в оренду у сільсько-
господарських підприємств землю для самостійного вирощування сировини 
для своїх потреб.  

Перевагами застосування цього виду є: 
1) незалежність цукрових заводів від сільгоспвиробників (самостійне 

визначення строків та обсягів виробництва сировини); 2) можливість контро-
лю за підвищенням цукристості та забрудненістю сировини; 3) наявність ва-
ріантів для скорочення відстаней для транспортування; 4) можливість для 
зниження собівартості цукру через зниження вартості сировини; 5) зацікав-
леність у впровадженні заходів та технологій для підвищення урожайності та 
цукристості сировини. 

За цієї форми взаємовідносин основними факторами зниження ефекти-
вності є: 
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1) відсутність обігових коштів у переробних підприємств для організа-
ції сільськогосподарського виробництва; 2) строковість орендних відносин та 
обмеження для ефективних сівозмін; 3) необхідність додаткового вкладання 
коштів для придбання сільськогосподарської техніки, паливо-мастильних ма-
теріалів, мінеральних та органічних добрив, пестицидів та засобів захисту 
рослин; 4) додаткове залучення спеціалістів-аграріїв. 

Шляхами вирішення даних проблем можуть бути: 
1) доступність пільгового кредитування; 2) залучення інвестиційних 

коштів; 3) створення на базі цукрового заводу машинно-технологічної станції 
або міжгосподарське використання техніки; 4) підвищення конкурентоспро-
можності кінцевої продукції, створення можливостей для виходу на світовий 
ринок цукру; 5) створення умов для впровадження науково-технічного про-
гресу та використання інноваційних технологій. 

Третій вид. Цукровий завод приватизує (придбає у власність) землі сіль-
ськогосподарського призначення для створення власної сировинної зони. На 
разі на державному рівні нема чіткого розуміння вектора розвитку агропроми-
слового комплексу у цьому напрямку, потребують удосконалення земельне 
законодавство та механізми функціонування ринку землі [4, 5]. На відчуження 
земель сільськогосподарського призначення у нашій державі згідно із Земель-
ним кодексом України запроваджено мораторій до прийняття законів України 
«Про державний земельний кадастр» і «Про ринок земель» [6, 7]. 

Переваги даного виду: 
1) самостійне визначення цукровими заводами строків та обсягів виро-

бництва сировини; 2) можливість контролю за підвищенням цукристості та 
забрудненості сировини; 3) скорочення витрат на транспортування; 4) мож-
ливість для зниження собівартості цукру через зниження вартості сировини; 
5) зацікавленість у впровадженні заходів та технологій для підвищення уро-
жайності та цукристості сировини; 6) зацікавленість у дотриманні агротехні-
чних умов землеробства з урахуванням перспектив на майбутнє. 

Основні труднощі при застосуванні цієї форми взаємовідносин такі: 
1) відсутність відповідної нормативно-правової бази для створення ри-

нку землі; 2) відсутність обігових коштів у переробних підприємств; 3) дода-
ткове податкове навантаження через податок на землю. 

Можливі шляхи вирішення проблеми: 
1) доступність пільгового кредитування; 2) залучення інвестиційних 

коштів; 3) створення на базі цукрового заводу машинно-технологічної станції 
або міжгосподарське використання техніки; 4) створення нормативно-
правової бази для ефективного функціонування ринку землі; 5) створення 
умов для впровадження науково-технічного прогресу та використання інно-
ваційних технологій; 6) підвищення конкурентоспроможності кінцевої про-
дукції, та створення шляхів виходу на світовий ринок цукру. 

Але на сьогоднішній день бурякосійні господарства та цукрові заводи 
не в змозі самостійно вирішувати ці проблеми за причини досить дорогих 
кредитних пропозицій та за відсутності зацікавленості у інвестиційних фон-
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дів. Враховуючи результати досліджень, можна дійти висновку, що проблеми 
у фінансово-економічних та техніко-організаційних взаємовідносинах між 
підприємствами сільського господарства та переробної промисловості є ос-
новною причиною, що обумовлюють об’єктивну необхідність створення но-
вих та розвитку вже існуючих фінансових аграрно-промислових формувань 
по типу акціонерних товариств на базі цукрових заводів, фінансово-
агропромислових груп, агрокомбінатів, агрофірм, концернів, корпорацій, хо-
лдингів та інших формувань з виробництва, переробки, транспортування, 
зберігання та реалізації кінцевої продукції. Комплексна організація системи 
управління, комбінування і кооперування виробництв, виробниче і фінансо-
во-інвестиційне обслуговування, зменшення трансакційних витрат сприяють 
зниженню собівартості продукції, підвищенню її конкурентоспроможності, 
залученню іноземних інвестицій, що дає можливість виходу на зовнішній ри-
нок та на міжнародні фондові ринки. Виділені види взаємовідносин фунда-
ментально притаманні всім формам агроформувань, а для окремих форм мо-
жна виділити актуальну структуру формування взаємовідносин.  

Висновки. Виходячи з проведеного дослідження проблем узгодження 
економічних інтересів основних суб’єктів бурякоцукрового підкомплексу 
шляхом запропонованої нами систематизації взаємовідносин бурякосійних 
господарств та цукрових заводів, можна сформулювати не тільки фактори 
зниження ефективності за даної системи взаємовідносин, а й можливі шляхи 
та умови вирішення існуючих проблем.  

Таким чином, нами сформована доцільність створення інтегрованих 
аграрно-промислових формувань різноманітних форм з виробництва, пере-
робки, транспортування, зберігання та реалізації кінцевої продукції як основ-
ної умови вирішення фінансово-економічних та організаційно-технологічних 
проблем у взаємовідносинах між сільськогосподарськими та переробними 
підприємствами. 
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