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КРАСНЯК УДК 664.1:338.436 ІЩЕНКО 
Олена Петрівна 

Leno4ka78@yandex.ua 
Тимур Віталійович 

ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ В БУРЯКОЦУКРОВОМУ 

ПІДКОМПЛЕКСІ 

THE INTEGRATION PROCESSES FORMING 
IN SUGAR BEET SUBCOMPLEX к.е.н., доцент, Вінницький 

національний аграрний 
університет 

аспірант, Вінницький 
національний аграрний 

університет 

Визначено поняття інтеграційних процесів та прояв їх у бурякоцукровому підкомплексі. Обґрунтовано 
необхідність формування інтеграційних зв'язків, що відкриває шлях подальшого удосконалення виробничих 
відносин та зростанню ефективності всього бурякоцукрового виробництва. 

Определено понятие интеграционных процессов и проявление их в свеклосахарном подкомплексе. 
Обоснована необходимость формирования интеграционных связей, что открывает путь дальнейшего 
совершенствования производственных отношений и росту эффективности всего свеклосахарного 
производства. 

The concept of integration processes and their manifestation in the sugar beet subcomplex are defined. The 
necessity of formation of integration relations, which opens the way to further improve industrial relations and 
increase the efficiency of all sugar beet production is grounded. 

Ключові слова: бурякоцукровий підкомплекс, інтеграційні процеси, формування зв'язків, економічні 
взаємовідносини 

Ключевые слова: свеклосахарный подкомплекс, интеграционные процессы, формирование связей, 
экономические взаимоотношения 

Keywords: the sugar beet subcomplex, integration processes, the formation of relations, economic relations 

 

ВСТУП 
У бурякоцукровому підкомплексі найбільш актуа-

льним питанням сьогодення є формування інтегра-
ційних процесів, що дає можливість поєднання 
виробників цукрової сировини та її промислової 
переробки. Головною метою інтеграції є одержання 
додаткового ефекту для всіх учасників інтеграційного 
процесу порівняно з одноосібним господарюванням 
та контроль і гарантія отримання своєї частини 
результатів від здійснення інтеграційного процесу.  

За роки становлення ринкових відносин, рефор-
мування аграрного сектора економіки багато провід-
них вчених економістів-аграріїв приділяли увагу 
проблемам розвитку інтеграції виробництва сільсько-
господарської продукції та її промислової переробки. 
Серед них: В.Г. Андрійчук, А.С. Заец, В.Я. Амбросов, 
М.Й. Малік, П.Т. Саблук, В.В. Зіновчук, 
О.М. Шпичак та інші. В їх наукових дослідженнях 
розглянуто широке коло питань, присвячених цим 
проблемам, зокрема визначаються різноманітні під-
ходи до визначення ефективності та шляхів її 
підвищення в цукробуряковому підкомплексі за 
рахунок комплексу технологічних, організаційних, 
економічних і соціальних заходів. Проте менше 
приділяється уваги питанням формування інтегра-
ційних процесів в бурякоцукровому підкомплексі з 
метою забезпечення максимального виробництва 
конкурентноспроможного кінцевого продукту – 
цукру. 

МЕТА РОБОТИ полягає у визначені поняття 

розвитку інтеграційних процесів та формування їх в 
бурякоцукровому підкомплексі країни.  

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Очевидність і доцільність формування та розвитку 

цукробурякового підкомплексу в Україні зумовлю-
ється об’єктивною необхідністю поєднання вироб-
ництва цукрової сировини та її промислової пере-
робки. Методологічною основою формування даного 
підкомплексу є комплексний підхід, при врахуванні 
закономірностей та особливостей розвитку галузей 
сільськогосподарського виробництва і промислової 
переробки сільськогосподарської сировини, їх орга-
нічне поєднання зумовлюється рядом об’єктивних і 
суб’єктивних соціальне-економічних та організа-
ційно-технологічних факторів. Серед них є такі, які 
мають вирішальне значення для розвитку інтегра-
ційних процесів, і другорядні, значно менш впливові 
на характер спільної виробничої діяльності. Теоре-
тичною основою роботи з проблем формування та 
ефективного функціонування інтеграційних процесів 
є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, 
матеріали періодичних видань, ресурси Internet. 

РЕЗУЛЬТАТИ 
Провідне місце в ринковій економіці належить 

інтеграційним процесам, що сприяють налагодженню 
взаємовигідних відносин товаровиробників з 
переробними підприємствами, обслуговуючими 
галузями, торгівельними та іншими структурами. В 
економічній науці теоретичні основи того або іншого 
явища узагальнюють механізм дії економічних 
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законів господарської практики, вони можуть суттєво 
підвищити ефективність аграрно-промислового 
виробництва, тому необхідно з’ясувати сутність 
терміну «інтеграція». 

Інтеграція – це об’єднання двох і більше компаній, 
організацій, підприємств з метою взаємної вигоди, 
об’єднання технічних і фінансових ресурсів та інше. 
В широкому розумінні інтеграція – це посилення 
економічних і виробничих зв’язків між різними 
країнами, окремими сферами і суміжними галузями, а 
також між різними підприємствами, організаціями та 
іншими суб’єктами ринку. В.Г Андрійчук вказує на 
те, що у прямому значенні слова «інтеграція» означає 
організаційне поєднання технологічно пов’язаних 
між собою, різнорідних видів діяльності з 
притаманними їм функціями з метою виробництва 
кінцевого продукту і доведення його до споживача, а 
також досягнення на цій основі вищих економічних 
результатів [1, с. 554]. 

В економічній літературі, зокрема в навчальних 
посібниках радянської епохи, інтеграція здебільшого 
трактується як кооперація. Різниця в цих поняттях 
полягає тільки в тому, що процес кооперування 
здійснюється в аграрній сфері, тобто об’єктивно 
об’єднуються сільськогосподарські виробники. При 
кооперуванні товаровиробників об’єднуються 
належні їм засоби, кошти і праця з обов’язковою умо-
вою збереження кожним учасником кооперації 
юридичної самостійності. Процес інтеграції охоплює 
спектр різних видів зв’язків, форм і методів діяль-
ності господарсько-правових структур суміжних 
галузей [2, с.12]. 

Термін «інтеграція» охоплює широку низку 
різноманітних економічних явищ та процесів 
зближення, пристосування, узгодження діяльності і 
об’єднання підприємств та підприємців з метою 
стабілізації ринкового середовища та підвищення на 
цій основі результатів господарювання [3, с. 14]. 
«Інтеграція економічна» являє собою об’єктивний 
процес, обумовлений розвитком продуктивних сил, 
поширенням зв’язків з галузями та підприємствами, 
що завершують технологічні процеси у виробництві 
кінцевої продукції [4. с. 8].  

Результати дослідження свідчать, що інтеграція 
дає можливість формувати взаємовигідні відносини, 
що об’єднують зусилля самостійно функціонуючих і 
окремих компаній, підприємств, організацій, 
спрямованих на створення єдиної цілісної системи з 
метою виробництва кінцевого продукту. Інший зміст 
у цей термін вкладає Пиркін В.І. Він стверджує, що 
«...інтеграція – це процес удосконалення організа-
ційно-виробничих структур і економічних взаємо-
відносин, що ґрунтуються на об’єднанні в межах 
одного господарства або цілого регіону сільсько-
господарського, промислового і інших видів 
виробництв і доведення продукції землеробства в 
товарному вигляді до споживача» [5, с. 3]. 

Більшої ясності стосовно розуміння сутності 
агропромислової інтеграції можна досягти за умови 
наведення перекладу слів «інтеграція» та «коопе-
рація» з мови походження. Термін «інтеграція» 
походить від латинського integratio, що означає 
об’єднання в ціле будь-яких частин, возз’єднання, 

відновлення. Поняття «кооперація» також походить 
від латинського слова kooperative, у перекладі – 
співробітничати і характеризує форму організації 
праці, за якої певна кількість людей спільно бере 
участь в одному або різних, але об’єднаних між 
собою, процесах. Оскільки термін «агропромислова 
інтеграція» обіймає поняття «аграрна» і «промис-
лова», то в даному випадку й слід розуміти, що 
агропромислова інтеграція є суттю процесу 
об’єднання в ціле, возз’єднання чи відновлення 
родинних зв’язків, які колись були між 
промисловістю та сільським господарством і згодом, 
внаслідок суспільного поділу праці, розмежувалися 
[6].  

М.Й. Хорунжий зазначав, що агропромислова 
інтеграція (АПІ) є явищем не тимчасовим і не 
епізодичним, це закономірний процес суспільного 
поділу праці, суть і зміст якого зумовлюється рівнем 
розвитку продуктивних сил, ступенем впливу 
промисловості та сільського господарства на кінце-
вий продукт споживання [7, с. 13]. Агропромислова 
інтеграція – це процес поступового об’єднання 
спеціалізованих галузей АПК, які займаються 
виробництвом, переробкою, зберіганням, реалізацією 
сільськогосподарської продукції, а також 
підприємств і організацій виробничої інфраструк-
тури, що обслуговують сільське господарство, з 
метою підвищення ефективності агропромислового 
виробництва [8, с. 54]. 

Агропромислова інтеграція означає зближення і 
поєднання галузей сільського господарства і промис-
ловості, що забезпечує органічний синтез цих наваж-
ливіших сфер матеріального виробництва, їх гармо-
нійну соціально-економічну єдність. Розвиваються ці 
процеси за вихідною лінією: починаючи від техно-
логії одержання, переробки і доведення до споживача 
продуктів сільськогосподарського походження і 
закінчуючи виникненням і формуванням певних 
виробничих структур агропромислового виробництва 
[9, с. 21]. 

Варто наголосити на тому, що агропромислова 
інтеграція проявляється не лише в органічному злитті 
(об’єднанні) промисловості та сільського господар-
ства, сектор її дії значно ширший при цьому: вона 
однаковою мірою охоплює техніку і технологію, 
економіку та організацію виробництва, соціальні 
питання, а їх черговість та пріоритетність залежать 
від багатьох факторів. Однак вирішальним є 
досягнутий рівень економічного та соціального 
розвитку як країни в цілому, так і окремих її регіонів. 

Водночас, інтеграція може сприяти певному 
поліпшенню ситуації в інтегрованій галузі, але не є 
вирішальним фактором ефективного ведення галузі в 
середовищі ринку. Інтегровані господарські об’єд-
нання можуть ефективно працювати за умови дії 
оптимальних ринкових цін на сировину і готову 
продукцію та витрат на них і рівноправних відносин 
товаровиробників і переробних підприємств [10]. 

Основним завданням інтеграції є необхідність 
стабілізувати ринкове середовище і підвищити 
результати господарювання. В умовах ринкової 
економіки традиційні завдання інтеграції зберіга-
ються, але виникають дуже серйозні завдання щодо 
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стабілізації ринкового середовища шляхом його 
структуризації. І саме завдяки цьому інтеграція 
виступає одним із важливих напрямів реформування 
аграрного сектора України. 

В системі інтегрованих агропромислових 
господарських структур можна виділити такі 
підсистеми: 

-  розвиток безпосередньо в сільського сподар-
ських підприємствах виробництва і переробки 
сільськогосподарської продукції; 

- організація агропромислових систем, акціонерних 
товариств сільськогосподарських і промислових 
підприємств для виробництва і переробки окремих 
видів сільськогосподарської продукції; 

- об’єднання сільськогосподарських підприємств з 
переробними торгівельними, науково-дослідними і 
обслуговуючими підприємствами, організаціями у 
форми агропромислових корпорацій, холдингових 
компаній, промислово-фінансових груп тощо [11]. 

Інтеграційні процеси можуть набувати 
стабільного і повсюдного характеру, якщо 
враховуватимуться такі фактори: сезонність 
виробництва сільськогосподарської продукції при 
постійному практично рівному попиті на неї 
протягом року; однорідність за якістю та 
масштабність виробництва; необхідність стабільних 
зв’язків в системі «поле (ферма) – переробка – 
торгівля» задля забезпечення еластичного попиту. 

Коли йдеться про фактори, що можуть прискорити 
чи уповільнити процес агропромислової інтеграції, то 
не слід забувати про різні форми зв’язків і 
можливість їх практичної адаптації щодо 
забезпечення спільного та галузевого інтересу. Роль 
агропромислової інтеграції в усуненні відмінностей 
економічних інтересів підприємств і галузей 
необхідно розглядати з урахуванням двох факторів – 
безпосередніх організаційних форм поєднання 
сільського господарства і переробної промисловості і 
відомчої відокремленості сільського господарства і 
промислового виробництва [12]. Кожен вид 
міжгалузевих зв’язків проявляє себе специфічно, а 
різна підпорядкованість суб’єктів інтеграції не 
завжди забезпечує їх гармонію. По-різному вони 
діють і в рамках горизонтальної чи вертикальної 
інтеграції. 

Інтеграційний процес можна розглядати як зв’язки 
між галузями, а саме: виробничі, які проявляються 
об’єднанням виробничих ресурсів або результатів 
виробничої діяльності переважно в матеріально-
речовій формі; організаційно-господарські обмежу-
ються в спільній діяльності в сфері організації та 
планування виробництва, впровадження прогресив-
них технологій і методів господарювання, створення 
певних інтегрованих структур; економічні, які 
матеріалізуються у вартісні виміри і поширюються на 
сферу розподілу-обміну-споживання, охоплюючи 
кінцеві результати господарювання; соціальні, які 
пов’язані з організацією спільних акцій та заходів, що 
забезпечують нормальне функціонування людського 
фактору. 

Через систему цих зв’язків промислові та 
сільськогосподарські підприємства, сервісні органі-
зації, інші структурні підрозділи здійснюють певні 

заходи інтеграційного процесу, який у конкретних 
умовах регіону чи галузі трансформується у 
відповідні структури внутрігалузевої, міжгалузевої чи 
внутрігосподарської агропромислової інтеграції. Що 
ж стосується бурякоцукрового виробництва, то 
об’єктивна необхідність інтеграції обумовлена 
біологічними і виробничими особливостями як 
буряківництва, так і цукроваріння. Вона відкриває 
шлях подальшого удосконалення виробничих відно-
син, сприяє зростанню ефективності виробництва. 

Сучасний розвиток бурякоцукрового підкомп-
лексу характеризується складністю утворених 
інтеграційних зв’язків, що охоплюють сфери взаємо-
дії виробників кінцевого продукту та виробників 
сировини. Ефективність функціонування даної систе-
ми визначається багатьма факторами, що поєднують 
в собі технологічні особливості виробництва та 
фінансування [13]. 

Переважно, на ринку виробництва цукру 
взаємодіють суб’єкти різних форм власності, 
діяльність яких охоплює всі процедури пов’язані з 
виробництвом (закупівлею) сировини (цукрових 
буряків або цукрової тростини), виробництвом цукру 
та його реалізацію оптом та вроздріб [14]. 

За останні роки в бурякоцукровій галузі України 
сформувалися інтегровані компанії (ТОВ «Фірма 
Астарта-Кіїв» - 8 цукрових заводів, ТзОВ «Радехів-
ський цукор» - 2, ТОВ «Група Агропродінвест» - 2, 
Цукровий холдинг «Т - цукор» - 3, Агрофірма 
«Світанок» - 2, ТОВ «Панда» - 2, ПАТ «Теофіполь-
ський ц/з» - 1, ТОВ «Галс-ЛТД» - 2, ПАТ «Гнідав-
ський ц/з» - 1, ТОВ «Староконстянтинівцукор» - 1, 
ПП «Кряж» - 3, за участю яких вироблено у сезоні 
переробки цукрових буряків урожаю 2015 року 76,6% 
цукру до загального виробництва, заводи не 
інтегровані в компанії відповідно 23,4% [15]. У 
бурякоцукровому виробництві це об’єднання інтере-
сів товаровиробників цукрової сировини і промисло-
вих підприємств її переробки з метою одержання 
високого кінцевого результату – збільшення випуску 
цукру при зменшенні його собівартості.  

ВИСНОВКИ 
Отже, з вищезазначеного можна зробити висно-

вок, що інтеграція в агропромисловому виробництві 
полягає в сукупності різноманітних виробничо-
економічних і соціально-економічних взаємозв’язків, 
що об’єднують та формують зусилля окремих 
розрізнених і самостійно функціонуючих підпри-
ємств та організацій аграрного, промислового, 
інфраструктурного сектора економіки, які спрямовані 
на створення єдиної цілісної виробничої, економічної 
та управлінської системи з метою забезпечення 
раціонального використання природного, трудового, 
виробничого, інвестиційного потенціалів певної 
території та підвищення конкурентоспроможності 
продукції. В бурякоцукровому виробництві це 
формування та об’єднання інтересів товаровироб-
ників цукрової сировини і промислових підприємств 
її переробки з метою одержання високого кінцевого 
результату. 
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