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НАУКОВІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МІЖГАЛУЗЕВИХ ВІДНОСИН
В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
З розвитком економіки в сучасних умовах ускладнилися соціально-економічні відносини в
агропромисловому комплексі, зросла залежність одних галузей від інших. Сьогодні проблеми
розвитку та формування міжгалузевих відносин надзвичайно актуальні. Розвиток агропромислового
комплексу вимагає удосконалення методології дослідження міжгалузевих відносин: від теоретичної
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інтерпретації явища необхідно перейти до безпосереднього проектування моделей ефективності
міжгалузевих відносин. Формування системи міжгалузевих відносин є головною ознакою
економічної організації агропромислового комплексу.
Питанням розвитку агропромислового комплексу присвячені роботи багатьох вченихекономістів, чільне місце серед них посідають праці: Бакая С.С., Бойка В.І., Кісіля М.І., Коденської
М.Ю., Лукінова І.І., Лобаса М.Г., Овсянікова О.В., Пасхавера Б.Й., Перегуди В.Л., Саблука П.Т.,
Сіренко Н.М., Сторожука О.О., Червена І.І., Шпикуляка О.Г. та ін. Однак, у цих наукових працях не
знайшли достатнього вивчення і вирішення проблем розвитку міжгалузевих відносин в аграрній
сфері економіки.
Незважаючи на глибину дослідження наукових основ становлення та розвитку міжгалузевих
відносин в агропромисловому комплексі, визначення міжгалузевих виробничих зв’язків, особливо у
сільському господарстві в період ринкового реформування, потребує більш детального і глибокого
вивчення.
Метою статті є формування системи міжгалузевих відносин в аграрній сфері економіки та
оптимальний підбір взаємопов’язаних галузей, раціональний підбір галузей та підприємств зі
спільними фінансовими інтересами із дотримуванням відповідних пропорцій між ними.
Важливою складовою агропромислового комплексу (АПК) є сільське господарство, одиниця
валової продукції якого створює умови для виробництва більше десяти її одиниць в інших галузях
економіки країни. Дана галузь забезпечує зайнятість 4 млн. осіб сільського населення, сприяє
створенню робочих місць у пов’язаних з нею сферах виробництва, розвитку сільських територій тощо
[8]. У всіх розвинених країнах АПК є одним з найголовніших об’єктів фінансування. Стратегія і
тактика реформ АПК повинні концентруватися на трьох взаємозв’язаних ключових напрямах:
перший: формування ефективного селянина господаря-власника;
другий: створення сприятливого ринкового середовища;
третій: мобілізація внутрішніх резервів зростання обсягу виробництва і підвищення його
ефективності.
Галузевій структурі економіки притаманні певні міжгалузеві пропорції, міжгалузеві виробничі
зв’язки, що постійно посилюються і розширюються. Відбувається процес інтеграції різних стадій
виробництва і розподілу тієї чи іншої продукції.
В економіці України спостерігається взаємодія галузей у складі інтеграційних структур –
міжгалузевих комплексів. Одним з таких найбільш потужних і багатогалузевих комплексів є аграрнопромисловий. Подальше функціонування підприємств агропромислового комплексу та розвиток між
ними організаційно-економічних відносин потребує формування надійної економічної безпеки.
Рівень економічної безпеки суб’єктів АПК залежить від того, наскільки їх власники чи система
менеджменту здатні уникнути можливих загроз зовнішнього середовища та ліквідувати наслідки
шкідливих проявів окремих його складових. Подальші розвідки в межах проблеми мають
передбачати опрацювання методологічних прийомів та інструментарію щодо запобігання негативним
наслідкам ризиків та загроз [1].
Міжгалузеві зв’язки – техніко-економічні відносини і зв’язки між галузями господарства щодо
спеціалізації та кооперації виробництва й обміну діяльністю внаслідок суспільного поділу праці, які
втілюються в кооперативних поставах продукції [5, с. 509]. На нашу думку, міжгалузеві зв’язки – це
економічні зв’язки між підприємствами різних галузей економіки з встановленням їх оптимальної
пропорції.
Нами проведено аналіз теоретичних і методологічних основ міжгалузевих відносин.
Теоретичні і методологічні основи міжгалузевих відносин в аграрному секторі економіки досліджені
багатьма вченими-економістами, такими як: П.Т. Саблуком [7], В.П. Ситником [9], О.М. Шпичаком
[10] та інших.
В процесі міжгалузевої взаємодії існують три групи відносин: – організаційно-економічні; –
соціально-економічні; – технологічні.
Доведено, що організаційно-економічні відносини формують організаційні структури та
забезпечують економічні інтереси галузей, динаміку економічного росту та пропорційність розвитку
галузі.
Стосовно соціально-економічних відносин можна стверджувати, що ці відносини
характеризують форми власності, соціально-економічну структуру підприємства тощо.
Деякі автори визначають міжгалузеві зв'язки як економічні зв'язки між галузями народного
господарства щодо кооперації виробництва і обміну продуктами у результаті суспільного поділу
праці. Міжгалузеві зв’язки виявляються у потоках товарів і послуг з підприємств одних галузей на
Экономика Крыма №1(38), 2012 год

167

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
підприємства інших. Поглиблення суспільного поділу праці об'єктивно зумовлює адекватний
розвиток міжгалузевих зв’язків – загальної закономірності розвитку суспільного виробництва.
Технологічні відносини характеризуються тим, що кожна галузь матеріального виробництва
має двосторонні виробничі зв'язки: з постачальниками матеріальних ресурсів, комплектуючих
деталей і агрегатів та із споживачами виробленої продукції, що виражається у міжгалузевому балансі
народного господарства країни. Науково-технічна революція і поглиблення суспільного поділу праці
зумовлюють потребу вдосконалення взаємних виробничих зв'язків між галузями на основі зрушень у
виробництві продукції як постачальників, так і споживачів.
Істотними факторами вдосконалення міжгалузевих зв’язків є:
1) оновлення техніки і технології сучасного виробництва;
2) зміни в номенклатурі продукції, що виробляється, поява нових її видів;
3) розвиток концентрації та комбінування виробництва (в т.ч. диверсифікації);
4) зрушення в структурі народного господарства і розміщенні продуктивних сил;
5) розвиток міжнародного поділу праці та інтеграційні процеси у світовому господарстві.
В економічній системі колишнього СРСР міжгалузеві зв’язки існували у формі матеріальнотехнічного забезпечення та кооперування, причому перша з них була всеохоплюючою і
здійснювалася Держпостачзбутом на основі міжгалузевого балансу в плановому порядку.
За роздержавленої змішаної економіки матеріально-технічне забезпечення поширюється на
підприємства державного сектора, на дочірні підприємства та філіали великих монополістичних
об'єднань і міжгалузеві зв’язки обслуговуються грошовим обігом. Стабільність і обіг на основі
твердої національної валюти – гарантія розширення і вдосконалення цих зв'язків [3, с. 91].
Особливості галузей АПК та специфіка міжгалузевих зв’язків в агропромисловій сфері
досліджувались багатьма вітчизняними науковцями.
Так, АПК деякими науковцями визначається як сукупність економічного й організаційно
взаємопов’язаних галузей і відповідної їм сфери обігу, зайнятих виробництвом, переробкою і
реалізацією продукції сільського господарства, і галузей, що забезпечують їх засобами продукції
сільського господарства, і галузей що забезпечують їх засобами виробництва промислового
походження [4].
Ряд вітчизняних дослідників вважає, що компонентна структура АПК загалом відображає
галузевий, внутрішньогалузевий та міжгалузевий поділ праці зумовлює появу нових виробництв,
ланок, видів діяльності і галузей, сфер та їх інтеграцій, об'єднаних функціональним призначенням [6].
Для розвитку міжгалузевих відносин найбільше значення мають наступні фактори:
– інтеграційні процеси у світовому господарстві;
– удосконалення господарського механізму в галузі розміщення продуктивних сил;
– поліпшення територіальної організації виробництва [2, с. 255].
На нашу думку, основними економічними категоріями, які характеризують міжгалузеві
відносини є: міжгалузеві зв’язки, підприємство, синергія, диверсифікація, інтеграція, кооперація,
кадри, інвестиції, галузь (рис.1).
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Галузь

Кадри

Кооперація
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Рис. 1. Міжгалузеві відносини в АПК
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На нашу думку, формування обґрунтованих та економічно справедливих міжгалузевих
відносин в аграрній сфері є визначальною передумовою розвитку ринкової економіки. Головним
питанням формування еквівалентності міжгалузевого обміну на після реформаційному етапі розвитку
агропромислової сфери є створення оптимальної моделі, яка зможе поєднувати систему економіки та
агропромислового виробництва. Необхідність вивчення теоретичних і методологічних аспектів
міжгалузевих відносин в аграрному секторі економіки потребують подальшого вивчення.
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ
Система фінансування вміщує в себе принципи, методи та форми асигнування суб’єктів
господарювання, громадян та інших суб’єктів. Ці елементи є невід’ємною частиною розуміння
механізму фінансового забезпечення. Проте необхідно здійснити чітке розмежування між поняттями,
бо відбувається підміна одних понять іншими в силу схожості їх компонентів, незрозумілість в
тлумаченні цих понять.
Мета статті - визначити розбіжності у тлумаченні понять методи, форми та принципи
фінансового забезпечення освіти, на підставі використання цих понять у фінансовій сфері.
Використання у фінансовій сфері методів, форм та принципів дає можливість розглянути будьякий об’єкт з різних позицій та отримати повну інформацію, яка допоможе при його аналізі та
дослідженні. Підміна цих понять призводить до того, що при дослідженні можна не врахувати одну з
характеристик, яка може буди суттєвою, і тому розмежування понять методів, форм та принципів
надасть змогу чітко розуміти чим відрізняються ці поняття, які спільні риси вони мають, що
допоможе при дослідженні фінансових об’єктів отримувати повну та конкретну інформацію та зведе
до мінімуму можливість заміни одних понять іншими.
Вивчати розвиток методів, форм та принципів почали ще з часів Аристотеля у філософських
науках. За допомогою цих визначень дається розуміння що лежить у суті того чи іншого поняття і які
компоненти воно буде включати, щоб розкрити цю сутність. В економіці визначення методів, форм
та принципів є невід’ємним процесом вивчення економічного явища, у нашому прикладі – це
фінансування освіти. Фінансування освіти зараз є актуальним для науковців питанням, але його
основи, такі як форми, методи та принципи фінансування не є чітко вираженими, що призводить до
незрозумілості та поєднання цих понять. Тому з самого початку треба визначити, що є сутність цих
понять і що вони повинні висвітлювати.
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