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ІНФРАСТРУКТУРИ АПК УКРАЇНИ 

 

Мокрій О. Г., аспірантка Черкаського державного технологічного університету 

Науковий керівник: Прямухіна Н. В.,  д. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний 

університет 

 

Основною ланкою регіональної економіки України є агропромисловий комплекс. 

Наявність сприятливих природно-кліматичних умов та родючих ґрунтів зумовили аграрну 

спрямованість економіки регіонів на всіх етапах становлення. В умова ринкової економіки 

аграрний сектор не може ефективно функціонувати відособлено від інфраструктурного 

забезпечення, адже вони перебувають в тісному взаємозалежному зв’язку. Глобалізаційні та 

синергетичні ефекти у світовому економічному просторі обумовили зростання ролі 

інфраструктурного забезпечення аграрного сектору. Адже для забезпечення 

конкурентоспроможності аграрної продукції необхідне постійне оновлення технологічних, 

технологічних, маркетингових, транспортних, інформаційних ресурсів та інших складових 

інфраструктурного забезпечення. 

Сьогодні ефективність виробництва дедалі більше залежить від організації і надійності 

складних, різнобічних зв’язків агропромислового комплексу: на внутрішньогалузевому, 

міжрегіональному та міжнаціональному рівнях. Економічна цілісність аграрного сектору 

включає виробництво, переробку і реалізацію сільськогосподарської продукції.  

Агропромисловий комплекс (АПК) являє собою сукупність галузей господарського 

комплексу, зайнятих виробництвом продукції сільського господарства, її зберіганням, 

переробкою і доведенням до споживача. 

Важливе місце у складі АПК належить його інфраструктурі, яка забезпечує загальні 

умови розвитку виробництва та життєдіяльності: це дорожньо-транспортне господарство, 

матеріально-технічне обслуговування, складське і тарне господарство, логістичне 

забезпечення, галузі соціального обслуговування, грошово-кредитна сфера (функціонування 

фінансових інструментів та інститутів), комп’ютерні та локальні мережі, бази та банки даних.  

На сьогодні в умовах ринкової економіки в інфраструктурі АПК зростає роль банків, 

бірж, кредитних установ й науково-консультативних фірм, страхових компаній, експертних 

об’єднань та інших складових фінансово-кредитної та інформаційної галузей. 

В умовах економічної кризи в Україні погіршується фінансове становище 

сільськогосподарських підприємств. Значне податкове навантаження, тиск тіньового сектора 

та великих агропромислових груп, низький рівень автоматизації  виробничих процесів та 

http://machouse.ua/press-center/s2/publications/percpektivy-polihrafii.html
http://machouse.ua/press-center/s1/news/prohnozy-i-tendentsii.html
http://www.wan-ifra.org/sites/default/files/field_message_file/250515%20WPT%202015%20Final.pdf
http://www.wan-ifra.org/sites/default/files/field_message_file/250515%20WPT%202015%20Final.pdf
http://sbo-paper.ru/news/archive_world/41187/
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оновлення сільськогосподарської техніки зумовлюють низьку рентабельність та інвестиційну 

привабливість аграрного сектору. 

Так, на думку М. Хоружнього для покращення економічного становища підприємств 

АПК необхідно створити спеціальне агропромислове спрямування кредитної системи, яка б 

гарантувала для АПК порівняно дешеві і пільгові кредити, а також пристосованої до 

особливостей АПК податкової політики. Нинішній стан матеріально-технічної бази в аграрних 

підприємствах перебуває в критичному положенні і неврахування цього в системі 

оподаткування значною мірою звужує фінансові можливості підприємств. Щоб ці можливості 

збільшити, в систему оподаткування сільського господарства необхідно ввести принципово 

нові підходи, що викликано реструктуризацією колективних сільськогосподарських 

підприємств і створенням поліукладності в аграрному секторі.  

Досить важливо створити спеціальний фонд кредитної підтримки, встановити на 

визначений період особливий режим оподаткування переробних підприємств, сприяти через 

фінансово-кредитні важелі подолання проблеми платіжної кризи. В умовах формування 

ринкових відносин ціновий і фінансово- кредитний механізм набувають ваги визначального 

регулятора. Якщо в АПК еквівалентність обміну через додержання паритету цін слід вважати 

першоосновою ринкових перетворень, то фінансово-кредитні важелі варто віднести до 

економічних прискорювачів цього процесу. Серед фінансових важелів, які більш суттєво 

впливають на формування ринкового середовища в аграрному секторі АПК, 

загальновизнаними є: кредитне забезпечення, оподаткування, страховий захист і державна 

підтримка сільських товаровиробників. Саме ці фактори і саме в такій послідовності після 

цінового паритету забезпечують (мають забезпечувати) нормальне функціонування 

господарських структур у ринкових умовах [1, с. 311-312] 

Створення збутової і маркетингової кооперації, завоювання ринку є основними 

завданнями сільськогосподарських виробників. Для ефективного функціонування системи 

збуту слід приділяти увагу оптовій торгівлі, зокрема найбільшим її елементам, таким як 

товарній біржі та оптовим та роздрібним продовольчим ринкам. Для багатьох видів 

сільськогосподарської продукції, особливо тих, які швидко псуються, найбільш прийнятною 

є реалізація через систему оптово-роздрібного продажу сільськогосподарської продукції [2]. 

Згідно даних Держкомстату [3] станом на 01.06.16 р. в Україні функціонує 595 

торгівельних бірж. При цьому обороти на аграрних біржах за період січень-липень 2016 р. 

зросли на 2% порівняно з попереднім періодом та становлять 13,8 млрд. грн., що свідчить про 

стабілізацію ситуації на внутрішньому аграрному ринку.  

Важливо приділити особливу увагу інформаційному забезпеченню інфраструктури 

АПК. Адже, як відмічає Н. Прямухіна інформаційні ресурси робляться вседоступними, а 

інформаційна діяльність набуває характеристики прозорості. Що з одного боку позитивно, а з 

іншого – порушує вимоги до дотримання комерційної таємниці, секретної інформації, 

нівелюється поняття національної безпеки і національних інтересів [4, с. 60-61]. Вони 

стимулюють процеси інформаційної інтеграції., інтернет-технології ведення багатьох видів 

діяльності набувають загальності, оскільки формується єдина світова інформаційна 

інфраструктура.  

Формування ефективної регіональної інфраструктури АПК дозволить перетворити 

продукцію агропромислових підприємств у кінцевий споживчий товар. Відособлений 

розвиток даного сектора економіки неможливий, оскільки він перебуває в безпосередніх 

зв’язках з усіма іншими секторами, як національної, так і світової економіки. Тому 

беззаперечною є необхідність розвитку регіональної інфраструктури, як основної ланки 

даного зв’язку, зокрема фінансової та інформаційної складових. 
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ПРИЧИНИ І ПРОЯВИ  ТІНЬОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ   

 
Плигач К. Д., аспірантка Черкаського державного технологічного університету 

Прокопенко Т. О., студентка 1-го курсу Черкаського державного технологічного 

університету 

 

Нині економіка України перебуває в дуже складній ситуації через негативний вплив 

тіньової діяльності. Тіньовий сектор економіки зі своїми соціально-економічними рисами та 

характером дій є невідривним елементом економічної системи. Так економічна тіньова 

діяльність проникає в усі галузі національної економіки та зумовлює непоправні збитки для 

держбюджету і економіки України в цілому. Однак, останніми роками під впливом світової 

економічної кризи, політичного конфлікту та майнового розшарування суспільства 

спостерігається тенденція до зростання тінізації економічних відносин. Тому дослідження 

причин та проявів тіньової діяльності у вітчизняній економіці є вкрай актуальним. 

Тіньова економіка в Україні є однією з найбільших перешкод розвитку 

конкурентоспроможності країни, зростання соціальних стандартів життя населення та 

інтеграції в європейське співтовариство. Вона є відображенням активної криміналізації 

економічних процесів, високої корумпованості органів державної влади та низької правової і 

податкової культури юридичних та фізичних осіб. Система Національних Рад ООН 

виокремлює три складові тіньової економіки (рис. 1). 

 
Тіньова економіка – це нелегальна, фіктивна діяльність з 

метою одержання доходу, який приховується від офіційної 

влади будь-яким, інколи кримінальним або іншим 

протизаконним, шляхом 

 

1. «Прихована» – 

законна економічна 

діяльність, яка 

приховується або 

применшується  

2. «Неформальна» – діяльність 

з виробництва продукції в 

домашніх господарствах, 

індивідуальними 

виробниками, яка не 

реєструється 

3. «Нелегальна» 

(або підпільна) – 

діяльність, 

заборонена 

законом  

Рис. 1 Основні структурні елементи тіньової економіки* 
*укладено авторами за джерелами [1]  

 

Прихована економіка – це вид тіньової економіки, що певною мірою або зовсім не 

відображається в статистичних даних, тобто за рахунок приховування наявних доходів 

ухиляється від оподаткування. Не зважаючи на те, що ця складова тіньової економіки має 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625888
http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_3_13

