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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Агропромислова інтеграція є сприятливою умовою зни#

ження витрат виробництва і обігу; одночасно сприяє підви#
щенню прибутковості всіх учасників процесу виробництва,
переробки і реалізації сільськогосподарської продукції.
Більше виникає можливостей для залучення інвестицій в
аграрну сферу і відновлення виробничого потенціалу агро#
промислового комплексу. Однак діяльність великих ферм і
вертикально інтегрованих агропромислових компаній по#
роджує і деякі проблеми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблемам розвитку аграрних та промислових тек#

стильних підприємств присвячені праці відомих вітчизняних
учених [1—7]. Автори розглядають різні дієві шляхи по#
єднання інтересів аграрних і текстильних виробництв. Втім,
проблемам створення інтеграційних структур і комплексно#
му підходу до вирішення проблем розвитку текстильної про#
мисловості та її сировинної бази приділяється недостатня
увага.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є розробка та обгрунтування інноваційної

моделі формування і розвитку агротекстильних структур.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Упровадження сучасних методів організації виробниц#

тва, техніки і технології дозволяє досягти кращих резуль#
татів, здобуваючи позиції монополіста з усіма наслідками,
що звідси випливають, у вигляді: створення бар'єрів для вхо#
ду в галузь, витиснення конкурентів з використанням неприй#
нятних форм боротьби, підтримка відповідного рівня цін і
т.д. Усі відзначені процеси об'єктивно підсилюють не#
обхідність підвищення ролі адміністрації районів і регіонів
у керуванні підприємництвом у системі АПК, а також вплив
земельної, майнової, податкової й іншої служб. Ці органи,
володіючи великою правомочністю, самостійністю в прий#
нятті рішень і визначеним впливом на використання матері#
альних і фінансових ресурсів, намагаються допомогти
підприємствам АПК у веденні їхньої підприємницької діяль#
ності шляхом налагодження господарського механізму
їхньої взаємодії, розширення ринків збуту, еквівалентного
обміну, більш раціонального використання наявного май#
на, у тому числі землі, впливу на посередників.

Ринкова система у вовняній промисловості сформувалась
таким чином, що виробник вовняної сировини, який вкладає
капітал у вирощування овець і сам не здійснює наступну пе#
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реробку сировини до отримання певного виду готового ви#
робу (тканини, трикотаж та інше), передає найбільш високоп#
рибуткові функції в технології виготовлення вовняних виробів
іншим підприємствам. Якщо розглядати переробку вовни
(первинна обробка (мийка) вовни, виготовлення готових ви#
робів) як обслуговуюче виробництво галузі вівчарства, то аг#
рарне виробництво має із додаткової вартості повного циклу
"сировина — первинна обробка вовни — транспортування і
зберігання — виготовлення готових виробів" отримати найб#
ільшу частину, тому що технологія створена від "сировини".
Від виробника сировини залежить вигляд, якість, ціна, стро#
ки поставки відповідно договору. Асортиментний набір вов#
няної сировини — важливий елемент текстильної суміші для
виготовлення вовняних тканин, тому забезпечення текстиль#
них виробництв відповідно до ДСТУ різноманітними видами
вовняного волокна — складне завдання сільгоспвиробників,
і від повноти їх діяльності залежать економічні показники пе#
реробних підприємств. Тому дивним є те, що вівчарство як
виробничоутворювальна галузь одержує найнижчу норму
прибутку в ланцюгу названих нами виробництв.

Ринкове середовище не враховує проблем виробника
вовняної сировини і, створюючи конкурентне середовище
через імпортні постачання митої вовни, формує ринкові ціни,
не враховуючи витрати українських вівчарів. Тому вирішаль#
ною передумовою до успішної діяльності виступає новий,
сучасний погляд на удосконалення відносин між вівчарсь#
кими господарствами, переробними підприємствами та тор#
говельними організаціями, це формування інноваційних
організаційних структур, що повинні дати динамізм вироб#
ництву, його збалансованості, всебічну і послідовну орієн#
тацію на якісні господарські результати. Мова йде, в першу
чергу, про необхідність підсилити залежність залучуваних
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів і темпів підви#
щення ефективності вкладених коштів.

Генеральним напрямом розвитку виробничих відносин
у повному циклі виробництва вовняних текстильних виробів
виступає рух до різноманіття їх форм. Даний процес відби#
ває об'єктивну зумовленість конкретних форм власності
рівнем розвитку виробничих систем ступенем зрілості орган#
ізаційно#економічних відносин, що істотно розрізняються в
окремих структурних утвореннях. Закономірне різноманіт#
тя форм реалізації відносин у сучасних умовах пояснюєть#
ся ускладненням структури відносин власності в ринкових
умовах, розвитком особистої, кооперативної і державної
власності, появою широкого спектра змішаних, вторинних,
перехідних форм розвитку. Мова в даному випадку йде про
формування відповідності конкретних форм власності до#
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сягнутому реальному рівню усуспільнення виробництва.
Науковою основою вирішення цієї проблеми виступає

переосмислення теоретичної концепції відносин власності,
її форм, об'єктів і суб'єктів, а також традиційного підходу
до процесу усуспільнення виробництва.

Подолання деформацій у структурі відносин сільського
господарства і переробних виробництв ми розглядаємо як
неминучий процес, що базується на пріоритетах інтересів
господарюючих ланок.

Насамперед, мова йде про максимальну концентрацію
всіх рівнів виробництва готових вовняних виробів: вироб#
ництво сільськогосподарської вовняної сировини, первин#
на обробка вовни, транспортування, зберігання, виробниц#
тво готових текстильних вовняних виробів, збут. Таким чи#
ном, можна забезпечити реальне повновладдя господарю#
ючих суб'єктів, самоврядування і саморозвиток сукупності
збалансованої системи виробництв. Важливим фактором
подальшого розвитку відносин ланок у системі стає інтер#
націоналізація виробничих сил, що підвищується, потреби
розвитку яких роблять необхідним усуспільнення виробниц#
тва не тільки усередині, але і поза національною економіч#
ною системою. Перспективною формою міжнародного еко#
номічного співробітництва в сфері агровиробництв висту#
пає змішане підприємництво, створення спільних підпри#
ємств, у яких партнерів поєднують вже не тільки договірні
відносини, але і стабільна база спільної власності.

Необхідно відзначити, що створення об'єднань госпо#
дарюючих суб'єктів визнає рівноправність різних форм влас#
ності і типів господарювання, але ажніяк не означає, що вони
являють собою несубординовану сукупність. Практика су#
часного господарювання показує, що індивідуальна
власність визначає зміст всіх інших форм власності в інтег#
рації виробництв, тому що формує основний інтерес — збе#
реження і розвиток власності.

Трансформації у формах власності та організації вироб#
ництва і переробки вовни, на наше переконання, має реалі#
зовуватися у інтегрованих міжгалузевих структурах. По#
єднання можливостей інтеграції, нових форм організації
галузі (створення кластерів), трансформації власності, інно#
ваційних технологій у сукупності дозволить кардинально
змінити стан системи виробництва і переробки вовни, вийти
на новий рівень розвитку, здобути конкурентні переваги і
завоювати позиції на ринку.

Інтеграція виробництва і переробки продукції вівчарства
повинна створити однакові й рівні умови для діяльності базової
ланки технології вівчарських господарств — як постачальників
сировини, так і промислових підприємств та торговельних орган#
ізацій, які переробляють вівчарську сировину та реалізують го#
тові вироби з неї. Тому на рівні інтегрованого виробництва мож#
ливо досягти умов регулювання одержання диференціальної
ренти від виробництва, переробки та реалізації продукції вівчар#
ства з тим, щоб вівчарські господарства, промислові підприєм#
ства та торгівельні організації мали однакову або достатню для
розвитку норму рентабельності від своєї діяльності.

Перехід на інтеграційні зв'язки в галузі вовняного ви#
робництва стимулюватиме:

— підвищення ефективності виробництва на основі
тісного кооперування вівчарських господарств та перероб#
них промислових підприємств, використання сучасних до#
сягнень науково#технічного прогресу;

— створення умов для розширеного відтворення галузі
вівчарства;

— підвищення конкурентоспроможності продукції
вівчарства на внутрішньому та зовнішньому ринках;

— більш ефективне використання наявних потужнос#
тей та їх повного завантаження в перспективі у стратегічній
вертикальній інтеграції (сільське господарство — первинна
обробка — текстильна промисловість — збут);

— гарантоване забезпечення сировиною всіх ланок тех#

нологічного процесу виробництва вовняних виробів;
— створення на основі технології текстилю "від сиро#

вини до готових тканин" безвідходних технологій;
— посилення спільних можливостей зі зміцнення конку#

рентоспроможності технології та виходу на товарні ринки.
На сьогодні основна роль об'єднання — це подолання

невиграшних позицій у роботі вівчарських господарств та
промислових переробних підприємств в умовах ринкових
відносин. У найближчій перспективі, на наш погляд,
найбільш доцільною є форма агропромислової інтеграції за
характером виробничих зв'язків кластерного типу на основі
безвідходних технологій за територіальною ознакою. Фор#
мування інноваційної організаційної структури вимагає до#
корінної зміни структури потужностей для спряженості всіх
ланок виробництва вовняних виробів.

ВИСНОВКИ
Оптимізація структури виробництва і споживання мате#

ріальних ресурсів у інтегрованому виробництві дає мож#
ливість випереджати господарські результати в порівнянні
з витратами виробництв. Висока частка матеріальних вит#
рат у структурі витрат сільського господарства і промисло#
вої переробки сировини визначають значиму роль економії
матеріальних, паливно#енергетичних ресурсів, що можуть
бути використані на випуск додаткової продукції.

В інтересах формування цілісної системи управління
інтегрованим виробництвом основна роль повинна бути
відведена економічним методам управління і господарюван#
ня, що допомагають дотримувати режиму економії в повсяк#
денній роботі.

Мета системи інтегрованого виробництва повинна по#
лягти у наданні її учасникам можливості мати надійний ви#
робничий процес, який забезпечував конкурентоспроможну
ставку доходу від активів. Виробничу систему від сільсько#
господарського до текстильного виробництва можна побу#
дувати на основі загальнообов'язковості, коли воно є скла#
довою частиною загальної програми інтегрованого вироб#
ництва, та на основі добровільності, що дозволяє підприєм#
ствам мати гарантований дохід.

Будь#які перетворення і перебудови соціально#економіч#
ної структури в агросфері — процес тривалий, припускає різні
перехідні форми господарювання і він повинен бути цілком
свідомим, чітко спланованим, ставити вивірені стратегічні і так#
тичні орієнтири. При цьому варто мати на увазі, що цілі вироб#
ництв змінюються в просторі і часі, тому в нашій роботі роз#
роблені варіанти схем об'єднання і дана оцінка їх ефективності.
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