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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах мінливості ринкового середовища забез-

печення ефективної діяльності з виробництва та реалі-
зації продукції сільськогосподарським підприємствам
необхідно постійно здійснювати пошук резервів зни-
ження як виробничих витрат, так і витрат на організації
товароруху та збут продукції. Нині сільськогоспо-
дарські підприємства витрачають значні кошти на по-
шук як постачальників, так і покупців, просування своєї
продукції на ринку, контроль якості виробленої про-
дукції, отримання ліцензій і т. д. Крім того, слід врахо-
вувати особливості здійснення обміну в суспільства, а
саме: менталітет підприємців, етика ділового спілкуван-
ня, несумлінність ділових партнерів, інформаційна аси-
метрія, а також наявність недобросовісних відносин.

Важливим фактором формування трансакційних
витрат є рівень взаємодовіри суб'єктів ринку та довіри
до держави. Показниками недостатнього рівня довіри
можуть бути низький ступінь розвитку банківського та
комерційного кредитування, непрозорість функціону-
вання суб'єктів ринку, неоднакова доступність товаро-
виробників до ринкової інформації, недодержання нор-
мативно-правових вимог при укладанні договорів та
договірної дисципліни. Показниками довіри до держа-
ви можуть слугувати також швидкість обігу грошей в
економіці та коефіцієнт монетизації ВВП, а також
співвідношення формального й неформального сек-
торів, оскільки висока частка неформального сектору
свідчить про високий ступінь недовіри до держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні, методологічні та прикладні положення

щодо забезпечення ефективного збуту продукції ви-
світлені у працях вітчизняних та зарубіжних учених.
Сутність збутової діяльності у практиці зарубіжних
товаровиробників висвітлена у працях Г. Астратової,
Ф. Букереля, А. Дайана, В. Клюкача, П.Р. Колса, Р. Лан-
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кара, А. Папцова, В. Узуна, М. Тейсі, Дж. Н. Уля та
інших. Розвивають тему розвитку збуту сільськогоспо-
дарської продукції у вітчизняних умовах О. Варченко,
А. Даниленко, С. Дусановський, О. Єраркін, С. Кваша,
Д. Крисанов, Х. Махмудов, Л. Михайлова, Л. Молдаван,
Т. Осташко, П. Саблук, І. Свиноус, І. Соловйов, М. Со-
лодкий, Г. Шевченко, О. Шпикуляк, О. Шпичак та інші
вчені. Зазначені наукові праці стали основою для побу-
дови теоретичної бази дослідження. Водночас питання
розробки раціональної системи збуту сільськогоспо-
дарської продукції у нинішніх умовах потребують ура-
хування динамічних змін в аграрному секторі економі-
ки та внутрішніх можливостей товаровиробників.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основною метою статті є оцінити сучасний стан до-

говірних взаємовідносин в процесі реалізації сільсько-
господарської продукції та запропонувати шляхи їх
удосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За відсутності можливості впливати на існуючі

інститути бізнес змушений формувати конкурентні пе-
реваги за рахунок інвестицій в репутацію. Невеликі роз-
міри бізнесу знижують стимули до інвестицій в репута-
цію через складність розповсюдження інформації, ос-
кільки здебільшого дрібний бізнес орієнтується на ло-
кальні ринки, на яких його потенційна клієнтура пос-
тійна і добре поінформована про його діяльність і кон-
курентів. Тим не менш сприяння малому бізнесу повин-
но супроводжуватися державним контролем за дотри-
манням правових норм і розвитком галузевих і міжга-
лузевих саморегулівних організацій, однією із функцій
яких була б розробка стандартів поведінки в галузі й
поширення інформації про свою діяльність серед потен-
ційних партнерів і споживачів. Створення таких орган-
ізацій приведе до обмеження конкуренції з аутсайде-
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рами, але корисний ефект від інвестицій в довіру може
бути досить високим.

Важливий засіб підвищення рівня довіри — це фор-
мування стійких довгострокових контрактів і відносин
між суб'єктами господарювання. У цьому разі ринкові
відносини замінюються двосторонніми альтернативни-
ми позаринковими. Фірми створюють свого роду захисні
бар'єри як систему страхування від непередбачуваних
коливань ринкових цін і можливої опортуністичної по-
ведінки партнерів.

Відносини між фірмами характеризуються у тако-
му разі високим ступенем взаємної довіри, тобто готов-
ністю надати партнерові кредит, цінові знижки, відстро-
чення платежу, змінити механізм оплати на інший, більш
зручний. За даними анкетних опитувань, 55% — респон-
дентів підприємців знижують ціну для своїх довготри-
валих партнерів, а 44% не вимагають передоплати, 39%
дозволяють затримувати оплату, 30% надають додаткові
безкоштовні послуги, 14% пропонують відібрати кращу
продукцію і послуги, нарешті, 3% надають партнерам
інші пільги й додаткові послуги [1, с. 29].

Міжгалузевий аналіз дає можливість більш поглиб-
лено дослідити трансакційні витрати. Для обчислення
величини трансакційних витрат нами використано ме-
тодологію, що базується на аналізі системи таблиць
"Витрати — Випуск" системи національних рахунків
(СНР). Основним інструментом аналізу є метод "Ви-
трати — Випуск", вперше розроблений американським
економістом В. Леонтьєвим [2, с. 123].

На основі аналізу міжгалузевих вартісних потоків
нами розглянуто особливості формування трансакцій-
них витрат в агропродовольчому комплексі країни у пе-
ріод з 2000 по 2011 р. Методологія оцінки трансакційних
витрат із використанням цього методу базується на ви-
діленні в галузевій структурі економіки трансакційних
галузей. Усі галузі, продукція яких відображена в міжга-
лузевому балансі, об'єднуються в два сектори — транс-
формаційний і трансакційний. Кількість галузей, що
належать до трансакційного сектору, залежить від сту-
пеня деталізації міжгалузевого балансу. До трансакц-
ійного сектору нами віднесено такі галузі: торгово-по-
середницькі послуги та послуги фінансового посеред-
ництва, страхування, управління та громадських об-
'єднань. Дана галузь повністю носить трансакційний
характер. Можливе включення до трансакційного сек-
тору і послуг транспорту.

На основі двосекторного комбінованого міжгалузе-
вого балансу можуть бути проведені обчислення і все-
бічно проаналізовані відносні й абсолютні трансакційні
витрати, досліджено їх структуру і динаміку, здійснено
прогнозування трансакційних витрат (табл. 1).

Як свідчать дані таблиці 1 протягом досліджувано-
го періоду зростала частка вартості послуг, які надають
установи торгівлі та транспортні організації. Так, їхня
частка зросла більш як у двічі в 2011 р. проти 2000 р.
Такий процес є характерним для країн із ринковою еко-
номікою.

Витрати на маркетингову діяльність, утримання уп-
равлінського апарату, надання бухгалтерських та юри-
дичних послуг в умовах сучасного ринку можуть пере-
вищити вартість створення самого товару. Це стимулює
появу фірм і галузей, що спеціалізуються на виробництві

трансакцій, — менеджмент,
маркетинг, моніторинг,
аудит, нові галузі права. То-
му на макрорівні відбуваєть-
ся становлення сектору
трансакцій, обсяг якого в
провідних країнах досягає
близько половини ВВП.

Як свідчать дані аналі-
тичного обліку досліджува-
них сільськогосподарських
підприємств Київської об-

ласті, найбільшою є частка витрат на врегулювання
спорів у судових органах, оплати праці та комісійним
продавцям і торговим агентам, а також витрат на транс-
портування виробленої продукції [3, с. 209].

Основною причиною значних витрат на врегулюван-
ня спорів у судових органах є порушення договірних
відносин між учасниками товароруху. Як свідчать ре-
зультати анкетного опитування керівників і головних
спеціалістів досліджуваних сільськогосподарських
підприємств, відсоток невиконання договірних зобов'-
язань щодо постачання сільськогосподарської про-
дукції становить у межах 15—50%.

Причинами невиконання договорів, на думку рес-
пондентів, були нестабільність економічної ситуації,
недосконалість законодавства, фінансові проблеми по-
купців, форс-мажорні обставини. За результатами опи-
тування найбільш ефективним інструментом отриман-
ня коштів сільськогосподарськими підприємствами є
неофіційні методи впливу, якими користуються близь-
ко 58% респондентів при порушенні умов договору. Три-
валий розгляд справ у суді призводить до збільшення
трансакційних витрат і є неефективним засобом для
більшості контрагентів. Зазначимо, що 7% опитаних
керівників не вживають будь-яких заходів до поруш-
ників умов договору постачання.

Одним із проявів інституту довіри є спрямованість
до стійкості міжгалузевих зв'язків із контрагентами.
Так, 80% опитаних керівників підприємства проявляють
постійність у цих взаємовідносинах. Високий рівень
взаємної довіри між суб'єктами господарювання про-
стежується у бажанні кредитувати сільськогосподарсь-
ких товаровиробників, авансувати посівну кампанію, а
також надавати відстрочку платежу, знижки, різно-
манітні пільги й додаткові послуги при реалізації про-
дукції.

Недостатнє правове забезпечення позначається
на контрактній практиці сільськогосподарських під-
приємств. Відсутність довгострокових контрактів
посилює невизначеність у діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств, що негативно впливає на
прийняття рішень, розробку стратегій збуту про-
дукції. Основними перешкодами при укладанні кон-
трактів сільськогосподарські товаровиробники нази-
вають такі: відсутність стабільності ціни при укла-
данні контрактів; низький рівень заінтересованості
переробників укладати довгострокові контракти;
необ'єктивне визначення якості продукції; недостат-
ня обгрунтованість каналів реалізації продукції [4,
с. 201].

Вищеназвані перешкоди щодо укладання довгос-
трокових договорів і недосконалість податкового за-
конодавства призводять до появи торгово-посеред-
ницьких структур, які за комісійну винагороду вирі-
шують проблему збуту сільськогосподарської про-
дукції.

Пояснюється це укладанням середньострокових
договорів (до 5 років) і посиленням відповідальності
керівників сільськогосподарських підприємств за по-
рушення чинного законодавства щодо ухилення від
сплати податків при реалізації сільськогосподарської
продукції, що призводить до витіснення посередників
— платників єдиного податку.

Націнка 
2000 р. 2005 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

млн 

грн. 
% 

млн 

грн. 
% 

млн 

грн. 
% 

млн 

грн. 
% 

млн 

грн. 
% 

Торгівлі 645 1,2 1643 1,8 3207 2,1 3687 2,4 4693 2,4 

Транспорту 164 0,3 394 0,4 1094 0,7 1220 0,8 1372 0,7 

Випуск 

продукції 
54259 100,0 92540 100,0 152210 100,0 154202 100,0 189405 100,0 

 

Таблиця 1. Динаміка та структура торговельної та транспортної націнки й обсягів
випуску продукції

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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До витрат на транспортування і страхування гото-
вої продукції належать витрати на збереження її на сер-
тифікованих елеваторах і транспортування до них. Як
свідчать результати опитування, майже половина
підприємств (47%) вивозять продукцію транспортом
організації, 33% опитаних керівників сільськогоспо-
дарських підприємств користуються послугами сто-
ронніх транспортних організації, решта (20%) — влас-
ним транспортом.

Основною причиною є невідрегульованість норма-
тивно-правової бази у відносинах між контрагентами з
купівлі-продажу сільськогосподарської продукції.
Оцінка договорів у досліджуваних сільськогосподарсь-
ких підприємствах переконує, що 46% господарств ма-
ють контракти, у яких умови взаємодії сторін уточню-
ються під час реалізації договору. Всі суперечки вирі-
шуються у процесі неформальних переговорів. Класич-
ний контракт (договір), у якому всі умови взаємодії
сторін визначено та передбачено положення про те, що
існуючі неузгодження між учасниками обміну вирішу-
ються в суді, мають 54% господарств.

Оцінюючи рівень витрат пов'язаних із судочинством
та професійних винагород за дотримання умов кон-
трактів, необхідно звернути увагу на низьку професій-
ну культури керівництва сільськогосподарських під-
приємств. У зв'язку з економією коштів по фонду заро-
бітної плати в досліджуваних сільськогосподарських
підприємствах скорочено посаду юриста. Нині оформ-
ленням договору займаються керівники підприємств і
головні спеціалісти, які не обізнані зі специфікою їх
укладання, що в кінцевому результаті призводить до
зростання трансакційних витрат по вищеназваним стат-
тям [5, с. 44].

Нині постає проблема створення нормативно-пра-
вового акта, який би регулював контрактні взаємовід-
носини сільськогосподарських товаровиробників і по-
купців. Зокрема в обов'язковому порядку договір візу-
вав, крім керівника підприємства, і юрист суб'єкта гос-
подарювання, який таким чином брав на себе відпові-
дальність за правильність його складання.

Отже, нами згруповані основні причини дій учас-
ників агропродовольчого ринку, які зумовлюють виник-
нення та збільшення трансакційних витрат, а саме: не-
досконалість законодавства, відмінності інтересів учас-
ників, організаційно-правова культура та традиції. Крім
того, має велике значення фінансово-економічний стан
господарюючих суб'єктів і схильність контрагентів до
ведення нелегального бізнесу, макроекономічні умови
трансформаційного періоду та ін. Слід зазначити, що
трансакційні витрати є досить високими як на макро-,
так і на мікрорівнях.

В останні роки чітко простежується тенденція щодо
розвитку довгострокових контрактних відносин, але
зберігаються колишні організаційно-економічні відно-
сини (не оформлені контрактами, засновані тільки на
довірі, пошук випадкових контрагентів, оплата готівкою
тощо). Невисокою є контрактна дисципліна, що також
призводить до зростання трансакційних витрат.

У минулому практика заготівлі й закупівлі продукції
сільського господарства супроводжувалася серйозни-
ми недоліками. Плани закупівель формували на один
рік, які змінювалися шляхом доведення сільськогоспо-
дарським підприємствам додаткових обсягів реалізації.
Ця обставина перешкоджала здійсненню довгостроко-
вого планування виробничої діяльності.

Нині більшість учасників агропродовольчого ринку
намагаються встановити довгострокові господарські
зв'язки з купівлі-продажу сільськогосподарської про-
дукції, що дозволить усім учасникам товароруху пла-
нувати свою діяльність.

Фермери та контрактори вдаються до системи кон-
трактації з різних причин. Перш за все вони прагнуть
убезпечити себе від невизначеної ситуації на ринках
окремих товарів. Переробники продукції, а в кінцевому

рахунку і споживачі зацікавлені в отриманні уніфікова-
них товарів стандартної якості. Контракти є засобом,
який дозволяє задовольняти запити споживачів. З іншо-
го боку, через контракти фермери можуть скласти уяву
про споживчі пріоритети.

ВИСНОВКИ
У використанні системи контрактації фермери вба-

чають можливість стабілізації своїх доходів. Вони от-
римують вигоду від наявності гарантованого ринку збу-
ту і цін, маючи доступ до технологічних новинок і пере-
кладаючи значну частину витрат на контрактора. Пе-
реробні фірми укладають контракти з метою забезпе-
чення однотипності продукції. Ця форма взаємодії з
фермерами дозволяє їм домагатися скорочення витрат
при переробці, пакуванні і сортуванні продукції, зни-
ження роздрібних цін, але водночас підвищує величину
прибутку контракторів.

У сфері обігу сільськогосподарської продукції ви-
робник — традиційно більш слабка сторона. Це пояс-
нюється специфікою сільськогосподарського виробниц-
тва, оскільки воно залежить від погодних умов та інших
випадкових факторів (наприклад, хвороби і шкідники
рослин). Тому основне завдання договорів, і перш за все
контрактації — підвищити рівень правового захисту
виробника-продавця з метою вирівнювання його еконо-
мічних можливостей із можливостями покупця.
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