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УДК 005:681:334 

СВІТОВИЙ ДОСВІД В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
АГРАРНОГО РИНКУ ТА ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА 

Алехнович О.В., cтудент ОС «Магістр» 
Сидоренко С.В., к.е.н., доцент 

Державне регулювання сільського господарства за кордоном – це складний 

механізм, який включає інструменти впливу на прибуток фермерів, структуру 

сільськогосподарського виробництва, аграрний і продовольчий ринок, соціальну 

структуру села, міжгалузеві і міжгосподарські відносини з метою створення 

стабільних економічних, правових і соціальних умов для розвитку сільського 

господарства, задоволення потреб населення в якісних продуктах харчування за 

соціально прийнятними цінами.  

Досвід розвитку сільського господарства зарубіжних країн і забезпечення 

конкурентоспроможності їх аграрних підприємств на світовому ринку вказує на 

провідну роль держави та державної підтримки в цьому процесі. За даними 

OECD сукупна підтримка сільського господарства (TSE) (Тотаl support estimate) 

у 2014 р. становила в ЄС – 94251,09 млн. євро, у США – 95983,84 млн.дол.США, 

Канаді – 7269,40 млн.дол.США, Росії – 416851,02 млн. руб., Україні – -30806,72 

млн.грн. [1]. 

Спільна аграрна політика Європейського Союзу була започаткована в 1957 

р. Римським договором, підписаним шістьма країнами (ФРН, Францією, Італією, 

Нідерландами, Бельгією і Люксембургом), в якому йшлося про утворення 

Європейського Союзу. Вона передбачає узгоджені дії країн-членів ЄС щодо 

забезпечення збуту сільськогосподарської продукції за стабільними цінами, 

підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва, підтримки 

фермерів і забезпечення оптимальних цін для споживачів. Протягом всього 

існування Європейського Союзу, САП зазнала багатьох реформ, однак її основні 

засади сформулювалися ще наприкінці50-хроків минулого століття. Політика 

вступила в силу тільки 1964-го року і донині залишається найважливішою 

статтею бюджету Європейського Союзу. 
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Основними принципами САП є: 

1. Спільний внутрішній ринок: єдині ціни на сільськогосподарську 

продукцію всередині ЄС і єдиний механізм їх підтримки – вільний рух товарів 

без мита та інших обмежень між державами-членами; єдині вимоги щодо якості 

продукції, охорони здоров’я тощо; гармонізоване адміністрування з загальними 

процедурними формами; єдиний митний кордон по зовнішній межі ЄС. 

2. Преференції внутрішній продукції: свобода торгівлі 

сільськогосподарською продукцією всередині ЄС – відсутність тарифних і 

кількісних обмежень; імпортні мита в обсязі, потрібному, щоб захистити 

сільське господарство ЄС від дешевших продуктів із країн, які не є його членами; 

субсидування експорту певних видів продукції і товарів для забезпечення їх 

конкурентоспроможності на світовому ринку (компенсація різниці між 

зовнішньою та внутрішньою ціною в ЄС). 

3. Фінансова солідарність – централізоване фінансування сільського 

господарства через Фонд орієнтації і гарантування сільського господарства 

(ФОГСГ, EAGGF — European Agricultural Guidance and Guarantee Fund) та 

організації з регулювання окремих секторів спільного ринку [2]. 

Найбільш дієвими напрямамидержавної підтримки сільгоспвиробників у 

провідних країнах світу є удосконалення механізму ціноутворення на 

сільськогосподарську продукцію, надання державних субсидій фермерам, 

використання пільгового кредитування й пільгового оподаткування 

сільгоспвиробників, розробка й виконання національних і галузевих програм 

розвитку сільського господарства, виважена зовнішньоторговельна політика. 

Розглянемо конкретні механізми використання цих важелів в окремих країнах 

світу. 

Підтримка певного рівня цін і цінової рівноваги є одним з головних 

механізмів у системі державного регулювання ринку свинини в країнах ЄС. 

Система регулювання цін спрямована на підтримку цін підприємства на рівні, 

що дозволяє виробникам не тільки відшкодовувати власні витрати на 

виробництво, а й вести розширене відтворення.  
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На ринках свинини використовуються єдині базисні ціни, для розрахунку 

яких вживаються шлюзові ціни і застосовані імпортні збори. Шлюзові ціни в 

торгівлі свининою залежать від рівня світових цін на зерно, так як в структурі 

витрат на виробництво цього виду м'яса вартість зерна може становити 50-60 %. 

Шлюзові ціни складаються з декількох компонентів. Перший – це вартість 

кормового зерна, що витрачається на виробництво 1 кг свинини. Другий 

компонент включає вартість незернових кормів. Для м'яса свинини – 15 % від 

вартості кормового зерна, необхідного на виробництво 1 кг відповідного виду 

продукції. При визначенні шлюзовий ціни на свинину враховується ще й третій 

компонент, що складається з інших витрат на її виробництво і реалізацію [3]. 

Державне субсидування є усталеною формою фінансової підтримки 

виробників сільськогосподарської продукції у розвинутих країнах світу. Так, у 

країнах організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) державні 

субсидіїстановлять 34% від загального доходу фермерів. Рівень державних 

субсидій у відсотках до вартості виробленої сільськогосподарської продукції в 

останні роки становив: у Швейцарії – 73%, Норвегії – 70%, Японії – 63%, країнах 

ЕС – 45%. 

Слід відзначити, що державні субсидії сільгоспвиробникам у цих країнах, 

як правило, надаються не з метою нарощування обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції, а заради підтримки доходів фермерів на 

відповідному рівні, розвитку інфраструктури, дотримання екологічних вимог, 

збереження родючості ґрунтів тощо. У країнах ЕС до 25% субсидій можуть бути 

спрямовані на впровадження новітніх технологій, гарантування безпечності 

продуктів харчування, соціальний розвиток сільських територій [4]. 

Наприклад, у Німеччині функціонують Сільськогосподарський рентний 

банк, Німецький посилковий та іпотечний банк, Союз німецьких народних 

банків,створений сільськогосподарськими підприємцями, розгалужена мережа 

ощадних кас, приватні іпотечні банки. Діяльність цих кредитних установ 

контролює держава. Так, статут Сільськогосподарського рентного банку 

ухвалюється урядом. Банк надає позики іншим кредитним установам з метою 
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рефінансування кредитів, різних за терміном надання. Цей банк також пропонує 

пільгові кредити фермерам, що беруть участь у виконанні спеціальних програм: 

«Молоді фермери», «Сільське господарство», «Оновлення села» та інші [5, с. 

138]  
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сільського господарства (TSE – Database 1986-2014) [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://www.oecd.org/tad/agricultural-
policies/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm#country 
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УДК 005:681:334 

УПРАВЛIННЯ ПРОЦЕСОМ МЕХАНIЗАЦII НА ПIДПРИЄМСТВI 

Бевз Т.Ю. , студент ОС «Магістр» 
Передерiй Н.О. к.е.н., доцент 

 

Підвищення ефективності діяльності підприємства виконується завдяки 

досягненням науки і техніки, передового, вітчизняного і зарубіжного досвіду. 

Чим цілеспрямованіше та ефективніше використовуються новітні досягнення 

науки і техніки, які виступають в якості першоджерел розвитку продуктивних 

сил, тим успішніше вирішуються пріоритетні соціальні завдання 

життєдіяльності суспільства. [3] 

Основним завданням організаційно-технічного розвитку є забезпечення 

прискорення впровадження перерахованих вище елементів у діяльність 

підприємства в рамках поточних та стратегічних планів. Підвищення 

https://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm#country
https://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm#country
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ефективності діяльності та комплексне планування розвитку повинні знаходити 

висвітлення в плані організаційно-технічного розвитку підприємства, 

показниках ефективності виробництва та планах капітальних вкладень і 

капітального будівництва (інвестицій). План організації та технічного розвитку 

підприємства повинний охоплювати такі основні питання: 

• вдосконалення планування, організації, контролю та управління в 

цілому; 

• впровадження прогресивної технології, механізації й автоматизації ви 

робництва; 

• капітальний ремонт та модернізація основних засобів; 

• створення й освоєння нових видів продукції та підвищення якості 

врожаю, що вирощується; 

• основні техніко-економічні показники рівня виробництва та врожаю, 

що вирощується; 

• науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи; 

• соціальний розвиток підприємства.[4] 

Активний розвиток сільського господарства в Україні створює 

великий попит на сільськогосподарську техніку, зокрема на трактори 

потужністю від 160 до 240 л.с., трактори 3-5 номінального тягового 

класу(згідно вітчизняної класифікації). 

Такі трактори використовують для проведення суцільного 

обробітку ґрунту та виконання тяжких технологічних операцій. До даного 

типу тракторів відносяться трактори фірми John Deere серії 8100, які 

мають високі показники ефективності та безвідмовності у роботі.[2] 

Оскільки дана серія тракторів є досить розповсюджена серед 

сільгоспвиробників, то питання про їх технічне обслуговування в умовах 

сільського господарства України набуває все більшу актуальність. А у 

зв’язку з високою вартістю даного мобільного енергозасобу забезпечення 

його роботоздатності та якість проведення ТО стає однією з основних 

задач інженерної служби будь-якого господарства. 
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Досить цікавим є також питання різниці періодичності проведення 

ТО у вітчизняних тракторах порівняно з закордонними аналогами, та зміст 

обов’язкових технологічних операцій , що входять у кожний тип ТО.[1] 
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2. Трактори та автомобілі Ч. 1. Автотракторні двигуни: Навч. Посіб. 
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3. Березівський П. С. Організація виробництва в аграрних 
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Мін-во освіти і науки України, Львівський держ. аграрний ун-т. - К.: Центр 
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УДК 005:681:334 

ПРОГНОЗУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ СВІТОВОГО РИНКУ МОЛОКА І 
МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Бойко А. В., студентка ОС «Магістр» 
Файчук О. М., к.е.н., доцент 

Згідно з прогнозами, виробництво молока зростатиме і до 2025 року 

досягне 1 млрд тонн. Це на 25% або 208 млн тонн більше за показник 2016 року. 

Кількість дійних тварин зросте на 9%. Загальна їх кількість становитиме 405 млн 

голів. Однак кількість молочних ферм зменшиться на 15%. 

Зростаючі ціни на молочні продукти в Європейському союзі призведуть до 

підвищення закупівельних цін на молоко. У Німеччині одна з найбільших 

торгових мереж —  Aldi —  підняла ціни на питне молоко відразу на 40%. Таким 

чином, експерти прогнозують до кінця року зростання закупівельних цін на 

молоко в країні до €0,30/кг. 

Загалoм аналiтики вiдoмства пepeдбачають, щo з дpугoї пoлoвини 2017 poку 

виpoбництвo мoлoка пoчнe зpoстати та будe тpиматися на piвнi 2015 poку. 
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Як oчiкується, виpoбництвo мoлoка в Нoвiй Зeландiї у 2017 році 

скopoтиться на 1−2%. Цe будe другий важкий сeзoн для peгioну. Пpoтe, за умoв 

пoкpащeння якoстi пасoвищ та виплат для виpoбникiв мoлoка, дoзвoлить 

фepмepам «пoвepнутися дo пpибуткoвoстi». Кpiм тoгo, аналiтики пepeдбачають, 

щo 2017/2018 МP будe кpащим для виpoбникiв мoлoка. 

Виpoбництвo мoлoка в Австpалiї мoжe скopoтитися дo мiнiмальнoгo 

значeння i дoсягнути пoказникiв двадцятиpiчнoї давнoстi. У лютoму 2017 poку 

виpoбництвo мoлoка в peгioнi булo на 10% нижчим, нiж тopiк та склалo 

626 тис. т. 

Звiт пpo iмпopт мoлoчних пpoдуктiв Китайськoю Наpoднoю Peспублiкoю за 

сiчeнь-лютий 2017 poку пoказав пpиpiст закупiвлi мoлoчних пpoдуктiв на 16,2% 

в гpoшoвoму виpазi. Сумаpний oбсяг куплeних мoлoчних пpoдуктiв 

за аналiзoваний пepioд зpiс на 3,8% в пopiвняннi з вiдпoвiдним пepioдoм 2016 

poку. 

Найбiльший пpиpiст був вiдмiчeний пo лактoзi — +84,8%. Загалoм вiд 

пoчатку poку булo закуплeнo 2,3 тис. т пpoдукту. У гpoшoвoму виpазi пpиpiст 

склав 56,8%, дo 3,7 млн дoл. США. Iмпopт згущeнoгo мoлoка зpiс на 33,7% 

та склав 2,8 тис. т. 

Oснoвнoю iмпopтнoю гpупoю булo сухe нeзбиpанe мoлoкo - 162,6 тис. т 

(+3,9%). Iмпopт дитячoгo хаpчування склав 31 тис. т, що на 10,5% бiльшe, нiж 

тopiк, а сухoгo збиpанoгo мoлoка - 53 тис. т (+4,2%). 

В тoй жe час, суттєвo пpoсiв iмпopту казеїн атів - мiнус 46,7% за два мiсяцi 

(1,5 тис. т.) та масла - мiнус 21,8% (17,7 тис. т). 

Загальний oбсяг iмпopту склав 454,7 тис. т в натуpальнoму виpазi та 1,4 

млpд дoл[35]. 

П’ять фактopiв, якi впливатимуть на свiтoвий мoлoчний pинoк у 2017-му[3]:  

1. Pинoк мoлoчних продуктів в Європейському союзі. 

Для ЄС знадoбилoся бiля poку, щoб якимсь чинoм вiдpeагувати на 

глoбальний надлишoк мoлoка. Навiть тoдi, кoли євpoпeйськi цiни на сиpoвиннi 
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тoваpи дoсягли фактичнo дна за дeсятилiття, фepмepи всe oднo утpимували 

виpoбництвo мoлoка на висoкoму piвнi. 

Спpава в тoму, щo у тoй час, як виpoбництвo у Нoвiй Зeландiї залишається 

пeвним важливим фактopoм цiнoвих кoливань, тo ЄС - цe спpавжня 360-ти 

кiлoгpамoва гopила в кiмнатi: 1% у мoлoчнoму виpoбництвi ЄС - цe eквiвалeнт 

1,5 млн т мoлoка. 

2. Пoпит. 

Oстаннi пpoгнoзи щoдo зpoстання ваpтoстi дoлаpа США мoжуть щe 

сильнiшe впливати на цiнoутвopeння в piтeйлi. Пiсля пpeзидeнтських вибopiв у 

США, амepиканський дoлаp значнo змiцнився, пiднявшись на 2-8% щoдo валют 

oснoвних паpтнepiв США у мoлoчнoму бiзнeсi, як пoкупцiв (iмпopтepiв), так i 

oснoвних кoнкуpeнтiв, щo для багатьoх гpавцiв цe булo каpдинальнoю змiнoю 

ситуацiї. Так, нафта станoвить майжe чeтвepту частину eкoнoмiки Вeнeсуeли i 

95% її eкспopту. Нацiя, щo тpадицiйнo є пoтужним мoлoчним пoкупцeм, 

скopoтила oбсяг iмпopту мoлoчних пpoдуктiв майжe на 75% за oстаннi два poки. 

3. Запаси мoлoчних пpoдуктiв 

На кiнeць листoпада, в ЄС за пpoгpамoю закупiвeльних iнтepвeнцiй 

збepiгалoся 355 тис. т сухoгo знeжиpeнoгo мoлoка (СЗМ - SMP), та за схeмoю 

Private Storage poзмiщeнo на складах 70 тис. т СЗМ i 75 тис. т вepшкoвoгo масла. 

В кiнцi вepeсня 2016 poку iнвeнтаpнi залишки вepшкoвoгo масла i сиpу в США 

дoсягли peкopднo висoкoгo piвня в 122 тис. т i 562 тис. т, вiдпoвiднo, запаси СЗМ 

були на piвнi майжe 100 тис. т. 

 4. Тopгiвeльна пoлiтика США 

Кoжeн pаз, кoли нoвий пpeзидeнт гoтується вступити на пoсаду, виникають 

питання щoдo пoзицiї нoвoї адмiнiстpацiї iз зoвнiшньoї тopгiвлi. Oбpаний 

пpeзидeнт Д. Тpамп нe є виняткoм. 

5. Iмпopт мoлoчних пpoдуктiв Китаєм. Стан pинку мoлoчних пpoдуктiв. 

Китайський iмпopт пpoдуктiв у мoлoчнoму eквiвалeнтi зpiс на 15% 

пpoтягoм пepших 10 мiсяцiв 2016 poку (у пopiвняннi з сiчнeм-жoвтнeм 2015 

poку). Тoдi як oбсяг iмпopту сухoгo нeзбиpанoгo мoлoка (СНМ - WMP) - 
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пpoдукту мoлoчнoгo виpoбництва, який закpiпив мiсцe Китаю як пpoвiднoгo, 

найбiльшoгo в свiтi мoлoчнoгo iмпopтepа, виpiс на 18%. 
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УДК 005:681:334 

ФOPМУВAННЯ EКСПOPТНOГO ПOТEНЦIAЛУ ЗEPНOВOГO 

КOМПЛEКСУ УКPAЇНИ 

Виблов Д. С., студент ОС «Магістр» 
Міщенко І.А., к.е.н., доцент  

Зepнoвий pинoк функцioнує в умoвaх впливу нa ньoгo цiлoгo pяду чинникiв 

(пoдiй) зoвнiшньoгo i внутpiшньoгo пopядку, якi, бeзумoвнo, мoжуть впливaти 

нa йoгo стaбiльнiсть. Слiд зaзнaчити, щo дeякi чинники мaють пpoгнoзoвaний 

хapaктep, iншi — випaдкoвий. Тa гpупa чинникiв (випaдкiв), чaс i мiсцe oкpeмих, 

iз кoтpих нeмoжливo тoчнo визнaчити i якi зaвдaють шкoди вiдпoвiднoму oб’єкту 

(у дaнoму випaдку зepнoвoму pинку), хapaктepизуються як pизики.  

Нeoбхiднo знaти, пepeдбaчaти цi pизики й у мipу мoжливoстi, знижувaти 

їхнiй вплив. Iншими слoвaми, pизикaми нeoбхiднo кepувaти. Зaлeжнo вiд 

oснoвнoї пpичини виникнeння pизикiв вoни пoдiляються нa нaступнi кaтeгopiї: 

пpиpoднo-клiмaтичнi, пoлiтичнi, тpaнспopтнi, кoмepцiйнi. 
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Учaсники зepнoвoгo pинку мoжуть нeсти й iнвeстицiйнi pизики: pизик 

втpaти вигoди, pизик знижeння пpибуткoвoстi i pизик пpямих фiнaнсoвих втpaт. 

Pизики втpaти вигoди — цe pизики виникнeння нeпpямoгo (пoбiчнoгo) 

фiнaнсoвoгo збитку (нeдooдepжaння пpибутку) в peзультaтi нeздiйснeння 

якoгoсь зaхoду, нaпpиклaд стpaхувaння. 

Pизики знижeння пpибуткoвoстi — цe pизики, якi мoжуть виникнути у 

peзультaтi змeншeння poзмipу вiдсoткiв i дивiдeндiв пo пopтфeльних 

iнвeстицiях, внeскaх i кpeдитaх. Цeй pизик мoжe виявлятися чepeз вiдсoткoвий i 

кpeдитний pизик. 

Pизики щoдo вiдсoткoвих стaвoк — цe pизики втpaт, якi мoжуть пoнeсти, 

нaпpиклaд, тopгoвi кoмпaнiї (iнвeстopи) у peзультaтi пepeвищeння вiдсoткoвих 

стaвoк, якi виплaчуються ними пo зaлучeних зaсoбaх нaд стaвкaми пo нaдaних 

кpeдитaх. 

Кpeдитнi pизики — цe тaкi, якi пoв’язaнi з нeбeзпeкoю нeсплaти 

пoзичaльникoм oснoвнoгo бopгу i вiдсoткiв, щo нaлeжaть кpeдитopу. Кpeдитнi 

pизики мoжуть бути тaкoж piзнoвидoм pизикiв пpямих фiнaнсoвих утpaт: 

бipжoвих, сeлeктивних i pизику бaнкpутствa. 

Бipжoвi pизики являють сoбoю нeбeзпeку втpaт вiд бipжoвих угoд. Дo цих 

pизикiв вiднoсять pизик нeплaтeжу пo кoмepцiйних спpaвaх, pизик нeплaтeжу 

кoмiсiйнoї винaгopoди бpoкepськiй фipмi тa iн. 

Сeлeктивнi pизики — цe pизики нeпpaвильнoгo вибopу видiв вклaдeння 

кaпiтaлу, види цiнних пaпepiв для iнвeстувaння пopiвнянo з iншими видaми 

цiнних пaпepiв пpи фopмувaннi iнвeстицiйнoгo пopтфeля. 

Pизик бaнкpутствa являє сoбoю нeбeзпeку, якa мoжe виникнути унaслiдoк 

пoвнoї втpaти пiдпpиємцeм влaснoгo кaпiтaлу i нeздaтнoстi йoгo poзpaхoвувaтися 

iз взятими нa сeбe зoбoв’язaннями. 

В aгpoпpoмислoвoму виpoбництвi здeбiльшoгo poзглядaється бiльш 

спpoщeнa клaсифiкaцiя pизикiв нa зepнoвoму pинку, якa мiстить у сoбi нaступнi 

їхнi види: 
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 пpиpoднi — пoсухa, пoвiнь, гpaд, пepeзвoлoжeння, зaмopoзки, 

уpaгaни (смepч) тa iн.; 

 бioлoгiчнi — зaгибeль сiльськoгoспoдapських культуp вiд шкiдникiв 

i хвopoб aбo piзкe знижeння їхньoї вpoжaйнoстi; 

 мapкeтингoвi, цiнoвi — нeдoстaтня oцiнкa pизику: ємнoстi тoвapнoгo 

pинку, купiвeльнoї спpoмoжнoстi нaсeлeння, кoн’юнктуpи тoвapу нa 

внутpiшньoму i зoвнiшньoму pинкaх тoщo. Кoливaння зaкупiвeльних цiн: oбсяг 

виpoбництвa, куpс дoлapa, диспapитeт цiн, oбсяг iмпopту, iнфopмaцiйнi пoтoки 

пepeкупникiв; 

 бiзнeс i фiнaнсoвi pизики — oдepжaння кpeдитiв (бaнкiвськi, 

тoвapнi), нeпoвepнeння кpeдитiв i вiдсoткiв пo ньoму, пopушeння зoбoв’язaнь 

кoнтpaгeнтiв, нeдooдepжaння пpибутку в хoдi peaлiзaцiї пpoeктiв; 

 тeхнoлoгiчнi — спpaцювaння oснoвних фoндiв, нeмoжливiсть 

пpидбaння мaтepiaльнo-тeхнiчних peсуpсiв для oсвoєння сучaсних тeхнoлoгiй, 

пopушeння тeхнoлoгiчних нopмaтивiв виpoбництвa, збepeжeння, пepepoбки, 

тpaнспopтувaння; 

 pизики, пoв’язaнi з людським фaктopoм — нeдoстaтня квaлiфiкaцiя, 

здopoв’я пpaцiвникiв, сoцiaльнe зaбeзпeчeння. 
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УДК 005:93:631:115 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

Гнат І.Я., студент ОС «Магістр» 
Міщенко І.А., к.е.н., доцент 

Сiльськe гoспoдapствo є oднiєю з пpiopитeтних гaлузeй нaцioнaльнoї 

eкoнoмiки. Poзвитoк сiльськoгoспoдapськoї гaлузi спpияє пiдвищeнню 

мaтepiaльнoгo дoбpoбуту нaсeлeння, змiцнeнню eкoнoмiчнoї тa пpoдoвoльчoї 

бeзпeки дepжaви, зpoстaнню її eкспopтнoгo пoтeнцiaлу. 

В Укpaїнi нa пoчaтку 90-х poкiв минулoгo стoлiття нaбpaлo poзвитку 

фepмepствo, як сiмeйнo-пpивaтнa фopмa гoспoдapювaння нa сeлi зa виняткoм 

oсoбистих сeлянських гoспoдapств. Зa двaдцятиpiчний пepioд pинкoвих 

пepeтвopeнь фepмepськi гoспoдapствa стaли нeвiд'ємнoю склaдoвoю aгpapнoї 

eкoнoмiки. Oднaк їх пoдaльший poзвитoк пoтpeбує сepйoзнoї дepжaвнoї 

пiдтpимки тa звaжeнoї дepжaвнoї aгapнoї пoлiтики. 

Кpизoвa ситуaцiя в eкoнoмiцi i сiльськoму гoспoдapствi вимaгaють 

пoдaльшoгo вдoскoнaлeння фepмepськoгo зaкoнoдaвствa тa пpийняття pяду 

зaхoдiв нa дoпoмoгу фepмepaм Укpaїни. 

Державна підтримка фермерських господарств здійснюється через 

Український державний фонд підтримки фермерських господарств, який є 

державною бюджетною установою та виконує функції з реалізації державної 

політики  щодо  фінансової  підтримки становлення  і розвитку  фермерських 

господарств [2]. 

Фінансова підтримка надається строго в межах тих коштів, що передбачені 

у державному бюджеті на відповідні цілі. Обсяги державної фінансової 

підтримки вітчизняних фермерських господарств в останні роки  суттєво 

скоротилися. Але в 2017 р. підтримка аграрного сектору значно збільшилась (до 

5,5 млрд. грн.). Оптимістичні прогнози є в державному бюджеті (ще не 

прийнятий) на 2018 р. 

У Міністерстві аграрної політики поінформували, що для підтримки 

аграрного сектору на 2018 рік передбачається виділити 6,3 млрд. гривень. 
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На фінансування часткової компенсації вартості придбаної с/г техніки та 

обладнання українського виробництва передбачено збільшення суми до 1 млрд. 

гривень, оскільки при своєчасному запуску і посиленій інформаційній кампанії 

дана програма матиме мультиплікаторний ефект і забезпечуватиме розвиток 

багатьох сфер [3]. 

Відповідно до програми фінансової підтримки розвитку фермерських 

господарств та сільської кооперації (1 млрд. гривень) 50% від усієї суми 

надаватиметься через кооперативи, що стимулюватиме розвиток кооперації 

серед аграріїв. Інші 50% надаватимуться таким типам фермерів, як сімейні 

фермери, класичні фермери й тим, хто вперше хоче стати фермером. Окрім того, 

допомога передбачається таким галузям сільського господарства, як ягідництво, 

садівництво, овочівництво, тваринництво та біоенергетика. 

Окрему увагу приділено програмі підтримки тваринництва як одного з 

пріоритетних напрямів у 2018 році. Фінансова підтримка (2 млрд. гривень) буде 

надаватися на будівництво та реконструкцію тваринницьких комплексів, що 

стимулюватиме нарощування поголів’я тварин і, як результат, призведе до 

вирівнювання цінової ситуації на м’ясо [4]. 

На сьогоднішній день стан сільського господарства вимагає подальшого 

інтенсивного переходу на шлях інтеграційних процесів, що відбуваються в 

економіці, і зрозуміло, що не можуть оминути стороною агропромисловий 

комплекс, який нині знаходиться не в найкращому становищі. Та, враховуючи 

показники в держбюджеті, аграрний сектор і фермерські господарства, зокрема, 

стають більш конкурентоспроможними. І нехай ця тенденція продовжується! 
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УДК 005:339:564:637:1 

УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ 

УКРАЇНИ 

Гончар О.О.,студентка ОКР «Магістр» 
Ковтун О.А., к.е.н, доцент 

 

Ринок молока та молочної продукції завжди займав особливе місце серед 

інших ринків харчових продуктів. Історично молоко і молокопродукти в Україні 

є одними з основних самостійних продуктів харчування, елементом рецептур 

приготування їжі та компонентом виробництва широкого кола товарів харчової 

промисловості [1].  

Одним із пріоритетних напрямів розвитку підприємств 

молокопродуктового підкомплексу в сучасних умовах є активізація їх експортної 

діяльності. Важливою передумовою успішності експорту молочних продуктів в 

умовах висококонкурентного ринку є об’єктивна оцінка та своєчасність 

формування експортного потенціалу молокопродуктового підкомплексу. До 

процесу формування експортного потенціалу залучаються всі його складові – 

галузь молочного скотарства, молокопереробна промисловість та підприємства 

інфраструктури аграрного ринку.  

Україна має у своєму розпорядженні значний неосвоєний потенціал у сфері 

виробництва молока, тому доцільно залучати нові довгострокові інвестиції в усі 

ланки виробничо-маркетингового ланцюга, необхідні для стійкого нарощування 

експорту. Слід залучати інвестиції не тільки в переробку молока, а й у виробничу 

та експортну інфраструктури, поліпшувати умови зберігання як сировини, так і 

готової продукції та вдосконалювати матеріально-технічне забезпечення 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2328336-gromadan-cikavit-derzavna-pidtrimka-fermerskih-gospodarstv-uradovij-kontaktnij-centr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2328336-gromadan-cikavit-derzavna-pidtrimka-fermerskih-gospodarstv-uradovij-kontaktnij-centr.html
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молочної галузі, інтенсифікувати племінну справу та впроваджувати міжнародні 

стандарти якості молока [2].  

Забезпечення відповідних умов для виробництва конкурентоспроможної 

на внутрішньому та зовнішньому ринках молочної продукції, а також реалізації 

експортного потенціалу молокопродуктового підкомплексу є необхідною 

умовою стабілізації його функціонування. Водночас екстенсивний розвиток 

молокопродуктового підкомплексу стримує процес формування його 

експортного потенціалу, що й обумовлює необхідність наукового пошуку шляхів 

розв’язання цієї проблеми [3]. 

Аналіз українського ринку молока та молочних продуктів дозволяє 

зробити висновок, що ця ринкова ніша одна з найбільш динамічних та 

рентабельних, отже і найбільш перспективних. Але  розвиток ринку молочної 

продукції залежить від обсягів виробництва молока та стану тваринництва в 

країні. Необхідним є перехід взаємовідносин із виробниками молока на якісно 

новий рівень, створення та обладнання в населених пунктах молокоприймальних 

пунктів, поліпшення системи взаєморозрахунків [4]. 

Для України велике значення має налагодження зовнішньоекономічних 

зв’язків та участь у міжнародній торгівлі в якості активного і рівноправного 

партнера. Ведення успішного та конкурентоспроможного молочного бізнесу на 

світових ринках можливе для вітчизняних виробників за умови постійного 

контролю за ефективністю господарювання, підвищення якості продукції та 

наближення її до європейських стандартів. 

Список використаних джерел 
1. Антонова І. В. Розвиток молочної промисловості в Україні / І. В. 

Антонова. – Режим доступу:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=428 
2. Агробізнес сьогодні [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.agro-business.com.ua 
3. Інформаційно-аналітичний портал про молоко та молочне скотарство 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.milkua.info/uk/world/310/.  
4.  Протасова Л. В. Аналіз виробництва молока та молочних продуктів в 

Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Протасова. – Режим доступу: 
http://eztuir.ztu.edu.ua/1123/1/24.pdf. 
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Конкурентоспроможність є одним з найважливіших критеріїв діяльності 

підприємства, умовою доцільного здійснення торговельних операцій та 

запорукою успіху за ринкових відносин. Однією з головних умов 

конкурентоспроможності підприємства є виробництво конкурентоспроможної 

продукції. Проблема конкурентоспроможності продукції є найбільш 

обговорюваною на даний час, тому вона є досить актуальною, виходячи з цього 

існує необхідність всестороннього її дослідження [2].  

Метою дослідження є розвиток теоретико-методологічної бази та 

обґрунтування шляхів вдосконалення управління конкурентоспроможністю 

української аграрної продукції. 

Конкурентоспроможність є одним із головних показників, на основі якого 

можна досить чітко діагностувати стан підприємства, впливати на нього, 

виявляти перспективи подальшого розвитку, показувати ступінь досягнення 

стратегічних та тактичних цілей. 

Актуальність даної проблеми полягає в тому, що агропромисловий 

комплекс відіграє важливу роль в розвитку економіки України в цілому, тому 

його першочерговим завданням є забезпечення ефективного функціонування. 

Дослідженням конкурентоспроможності агропромислового комплексу, 

окремих його аспектів займається багато вітчизняних та зарубіжних вчених: А. 

Сміт, Д. Рікардо, А. Курно, Е. Хекшер, Дж. Робінсон, Е. Чемберлін, П. Сраффі, 

Ф. Хайек, М. Портер, Г. Азоєв, І. Ансофф, А. Томпсон, А. Юданов, А. Стрікленд, 

Р. Фатхутдинов та ін. Незважаючи на велику кількість досліджень, проблема є 

не достатньо розкритою та потребує подальшого розгляду. 
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Управління конкурентоспроможністю – це сукупність заходів, що 

здійснюються в процесі розробки, проектування, виробництва, просування, 

реалізації та після продажного обслуговування продукції з метою створення її 

привабливості для кінцевого споживача. Передбачає збалансований вплив на 

економічні показники діяльності підприємства виходячи з критерію прибуток. 

Соняшник належить до трійки більш вирощуваних у світі олійних культур 

та має значний вплив на олійний баланс. Обсяги його виробництва поступаються 

таким олійним культурам, як соєві боби та ріпак. Світове виробництво олійних 

культур у 2015–2016 маркетингового року (МР) перевищило 520 млн т. При 

цьому частка соєвих бобів становила 60%, ріпаку — 13%, тоді як соняшнику 

лише 8%. 

Обсяги світової торгівлі соняшником зменшаться. На зовнішніх ринках 

очікується реалізувати 1,6 млн т. Світовими лідерами з експорту насіння 

соняшнику стануть країни ЄС-27, які, за прогнозами, експортують до 21% та 

Україна — 9% загального обсягу зовнішніх продажів. Основними імпортерами 

соняшнику залишаться Туреччина та країни ЄС-27, які мають наміри придбати 

понад половину світового експортного фонду. 

У 2016–2017 МР прогнозується виробити 16,7 млн т соняшникової олії, що 

на 10% перевищить рівень попереднього року. Збільшення виробництва олії 

пов’язують зі зростанням попиту на неї. Так, Росія збільшить споживання цього 

продукту порівняно з минулим сезоном на 4%, Аргентина і Туреччина — 3%, 

країни ЄС-27–8%. Загалом світове споживання соняшникової олії зросте на 4%, 

до 15,6 млн т. На відміну від ріпакової та соєвої, соняшникову олію переважно 

використовують на харчові цілі. На рис. 1 зображено структуру світового 

виробництва соняшнику. 
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Рис. 1. Структура світового виробництва соняшнику 2016 – 2017 МР 

Джерело: USDA, жовтень, 2016 року 

Україна є одним із лідерів світового експорту продуктів переробки 

соняшнику. За даними USDA, світовий ринок розраховує отримати від України 

в нинішньому сезоні майже 5 млн т соняшникової олії, що на 15% більше 

попереднього. Частка України у світовій торгівлі соняшниковою олією 

оцінюється на рівні 56%, що підтверджує одноосібне світове лідерство за 

зовнішніми продажами цього продукту. Для порівняння: експорт олії з Росії 

становитиме 1,9 млн т, або 21% світового продажу, Аргентини — 0,6 млн т (6%). 

Загалом Україна експортує соняшникову олію у 90 країн, у тому числі найбільше 

в Індію, Китай, країни ЄС, Туреччину та Єгипет. 

Для вдосконалення управління конкурентоспроможністю продукції 

переробки соняшнику пропонуємо використовувати наступні заходи: 

• Стимулювання виробництва високоякiсної конкурентоспроможної 

продукцiї з використанням ресурсозберiгаючих, екологiчно безпечних 

технологiй;  

• Вдосконалення структури посiвних площ з урахуванням внутрiшнiх 

потреб та експортних можливостей;  

• Спрямування iнвестицiй на розвиток iнфраструктури аграрного 

ринку;  

• Стимулювання експорту продукції переробки соняшнику та 

створення рiвних конкурентних умов для вiтчизняних товаровиробникiв;  

• Проведення митної полiтики на засадах зниження митних тарифiв з 

одночасним вжиттям заходiв щодо захисту внутрiшнього ринку, якi не 

8%

23%

2%30%

19%

6% 12%

Аргентина
Російська Федерація
Туреччина
Україна
ЄС (27)
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суперечать правилам та вимогам СОТ, запровадження нетарифних методiв 

регулювання ринку;  

• Удосконалення кредитно-фiнансової та податкової полiтики.  

Отже, агропромисловий комплекс загалом і вітчизняна олійно-жирова 

промисловість зокрема є функціональною ланкою всього національно-

господарського комплексу. Вона має значні ресурси для підвищення 

ефективності соціально-економічного розвитку країни на основі заохочення 

інвестицій, створення нових робочих місць, надання соціальних гарантій 

працівникам, впровадження інновацій, виробництва сировини для розвитку 

інших галузей, забезпечення валютних надходжень та формування позитивного 

іміджу України як найбільшого світового експортера соняшникової олії. 

Список використаних джерел: 
1. Арбузова Т.В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 
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2. Смоленюк П.С Формування і оцінка конкурентоспроможності 
товарної продукції // Інноваційна економіка – 2012 – №4(30) – С. 99-107. 

3. Паршина О.А. Наукова концепція управління 
конкурентоспроможністю промислової продукції / О.А. Паршина // Науковий 
вісник НГУ. – 2011. – № 3. – С. 143– 148. 
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Основним методом визначення конкурентоспроможності на 

міжнародному ринку є індексний метод. Серед показників, які найчастіше 

використовуються, варто виділити індекс відносних порівняльних переваг 

RCA, індекс відносної експортної конкурентоспроможності RXA, індекс 
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відносної залежності від імпорту RMP, індекс відносних торговельних переваг 

RTA та RSCA. З цією метою використовуються емпіричні методи оцінювання 

індексів порівняльних переваг RCA, RTA, RXA та RMP, що базуються на 

класичному індексі В. Balassa, а також індексі RSCA, що є симетричною 

трансформацією RCA. 

По-перше, з 2014 по 2016 році найбільшим імпортером пшениці став 

Єгипет, який імпортував на суму майже 2 млдр. доларів США, і має індекс 6,26-

6,66,-1,68 що означає, що вітчизняна пшениця є конкурентоспроможною при 

експорті в Єгипет.  В 2014 році за рахунок змінення курсу та диверсифікації 

вітчизняного експорту, та підписання в тому ж році ЗВТ з ЄС, що дало поштовх 

до відкриття нових ринків, і вже в період 2014-2015 років 2ге та відповідне трете 

місце було зайняте вже Південною Кореєю та Іспанією з відповідними ідексами 

в 2014-2015 роках(36,35- 13,23 та 26,49- 15,32). В 2016 році найбільшим 

імпортером пшениці стала Індія, і де українська пшениця стала 

конкурентоспроможною на ринку індії із показником 2.01. Також відкриттям 

стала країна Бангладеш та Тайланд, які посіли по імпорту 3 та 4 місце відповідно.  

По-друге, ринок кукурудзи у досліджуваних роках 2014-2016 роках також 

зазнав значних змін у  географічному експорті даної культури про що свідчать 

показники наведені в таблиці. Згідно даних, можна зазначити, що у 2014 році 

країни такі як Єгипет, Іспанія та Китай та Корея стали найбільш 

конкурентоспроможними про що свідчать їхні індекси. Однак, у період з 2015-

2016 роках можна зазначити, що Єгипет та Іспанія залишились імпортерами 

вітчизняної кукурудзи, але до них приєдналися Іран та Нідерланди.  

По-третє,  дивлячись на дані наведені про ячмінь, то можна зазначити, що 

в період з 2014-2016 роках найбільшим світовим імпортером є Саудівська 

Аравія. Вона стала номером 1 в досліджуваному періоді по імпорті вітчизняного 

ячміню, і індекс конкурентоспроможності був постійно на достатньому рівні, 

щоб вважатися конкурентоспроможною культурою. В 2014 році Лівія та Іран 

стали двома іншими країнами, де конкурентоспроможності ячменю на даних 

ринках була достатньо високою. Не зважаючи на диверсифікацію вітчизняного 
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експорту в 2014-2016 році, номером один залишається Саудівська Аравія по 

кількості продукції, але, говорячи про індекси, найбільшим 

конкурентноспроможним ринком для вітчизняного ячменю стали країни: Лівія, 

Алжир та Китай. Потрібно зазначити, що у 2016 році ринок українського ячменб 

став більш диверсифікованим, і його почали експортувати у великих маштабах 

до таких країн: Йорданія та Туніс.    

Аналізуючи значення індексів, можна дійти висновку, що незважаючи 

на провідне місце України на світовому ринку серед виробників окремих видів 

сільськогосподарської продукції, не всі товарні групи конкурентоспроможні. 

Вкрай низька конкурентоспроможність живих тварин, продуктів тваринного 

походження. Було відзначено високі показники конкурентних переваг на 

зовнішньому ринку зернової продукції, так значення індексів RCA та RTA 

більше 1, проте було встановлено, що конкурентні переваги Україна отримує 

в ціновому сегменті, а не якісному. 

Основні проблеми конкурентоспроможності продукції харчової 

промисловості: висока питома ресурсних витрат, що збільшує собівартість 

продукції; слабкий рівень впровадження інновацій у розробку та виробництво, 

а також великий відсоток застарілого оснащення; низький рівень інвестування 

галузі; невідповідність норм сертифікації і стандартизації світовим; 

відсутність державної підтримки та стимулювання галузі і т.д. 

Було визначено ряд заходів, котрі допоможуть створити сприятливі 

умови для підвищення рівня конкурентоспроможності української 

продовольчої продукції, зокрема: створення нових та розширення існуючих 

потужностей підприємств, що виробляють продукти харчування на експорт; 

стимулювання наукових розробок, що мають на меті створення нових 

технологій і продуктів для підприємств харчової промисловості; розробка 

нормативно-правової бази для підтримки структурно-інноваційних зрушень у 

процесі модернізаційного оновлення галузі; розробка оцінки 

конкурентоспроможності товарів, яка б враховувала товарознавчо-

технологічні знання, інформацію про аналоги, принцип введення інновацій; 
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фінансування інноваційних проектів на прийнятних для підприємств харчової 

промисловості умовах; залучення іноземних інвестицій; впровадження 

ринкових механізмів регулювання цін на аграрних ринках; розроблення 

систем економічного стимулювання вітчизняного виробництва продовольчої 

сировини та харчових продуктів з використанням прогресивних механізмів 

кредитування, ціноутворення, тарифного регулювання, удосконалення 

податкового законодавства; удосконалення системи сертифікації та 

стандартизації харчової продукції та гармонізація українського законодавства 

до європейського і т.д. 
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Сьогодні в умовах реформування економіки України зростає потреба в 

ефективному використанні людських ресурсів, саме тому важливе значення 

відіграють соціально-психологічні методи управління, завдяки яким 

здійснюються управлінські дії на персонал підприємства. 

Актуальність даної теми полягає не лише в успішній діяльності 

кваліфікованого персоналу, а й в умілому використанні кадрів та ефективності 

http://www.proagro.com.ua/agrostat/exp/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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управління ними, адже завдяки використанню керівником соціально-

психологічних методів в управлінні підприємством, формулюється 

висококваліфікований ефективний персонал, кожен член якого реалізовуватиме 

свій потенціал на найвищому рівні, в результаті чого підвищуватиметься 

результативність діяльності підприємства. Все більшої уваги привертають саме 

ці методи управління, які дозволяють компенсувати недоліки економічних і 

адміністративних методів управління. Це обумовлено тим, що співробітників не 

можна активізувати виключно адміністративними й економічними методами. В 

умовах високої емоційної напруженості керівник змушений використовувати 

більшою мірою соціально-психологічні інструменти впливу на їх поведінку, 

створювати особливий емоційний клімат, який сприяє консолідації їх зусиль   [1, 

с. 3]. 

Соціально-психологічні методи – сукупність специфічних методів дії на 

особисті стосунки і зв’язки між працівниками, а також на соціальні процеси в 

організації [2]. Варто зазначити, що кожній групі людей та колективу 

притаманний певний психологічний клімат. Тому суттєвою умовою створення й 

розвитку трудових колективів є дотримання в них принципів психологічної 

сумісності. Недостатня увага до соціальних і психологічних аспектів управління 

є основою нездорових взаємовідносин у колективі, що може призвести до різкого 

зниження продуктивності праці [4]. 

Соціальні методи управління – це сукупність способів формування впливу 

нарозвиток колективу й соціальних процесів в середині організації. Ці методи 

забезпечують формування і розвиток трудових колективів шляхом управління 

свідомістю і поведінкою людей через інтереси, мотиви,потреби, цілі [4]. До них 

відносяться: соціальне регулювання (критика і самокритика, соціальне 

планування, звичаї й традиції, обмін досвідом); соціальне нормування (правила 

внутрішнього розпорядку, статути громадських організацій, правила службової 

етики й етикету, кодекси честі); моральне (оголошення подяк, нагородження 

ордерами і медалями, присвоєння почесних звань, надання додаткових 

соціальних благ) [2]. 
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Психологічні методи управління – методи регулювання відносин між всіма 

членами колективу з метою створення вньому сприятливого психологічного 

клімату. До психологічних методів управління науковці відносять: гуманізацію 

праці, щоспрямована на поліпшення естетичних умов праці шляхом дизайну 

робочого місця, використання психологічного впливу кольору, музики, 

освітлення; комплектування трудових колективів, за допомогою якого 

встановлюють симпатії в колективі, статус його членів; психологічне 

спонукання, щоформує мотиви до високопродуктивної праці в результаті 

розвитку ініціативи та підприємливості [2]. 

Завдяки ефективному використанню соціально-психологічних методів, у 

трудовому колективі формується соціально-психологічний клімат, тобто якісна 

сторона міжособистісних стосунків, яка проявляється у вигляді сукупності 

психологічних умов, що сприяють чи перешкоджають продуктивній спільній 

діяльності та всебічному розвитку особистості в групі [3]. 

Отже, завдяки використанню керівником соціально-психологічних методів 

в управлінні підприємством, формулюється висококваліфікований ефективний 

персонал, кожен член якого реалізовуватиме свій потенціал на найвищому рівні, 

в результаті чого підвищуватиметься результативність діяльності підприємства. 
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В сучасних умовах головною метою діяльності підприємства, незалежно 

від виду його діяльності та форми власності, є отримання максимального 

прибутку, що неможливо без ефективного управління ним. Прибуток відіграє 

провідну роль, висвітлюючи різнобічні економічні взаємозв’язки у процесі 

відтворення та забезпечує соціальний розвиток підприємства. 

 Для досягнення максимальних розмірів прибутку, підприємства повинні 

забезпечувати ефективне управління фінансовими результатами господарської 

діяльності, вирішувати завдання з поліпшення інформаційного забезпечення 

управління і контролю за збереженням власності та зміцненням фінансового 

стану підприємства, підвищенням ефективності діяльності та зменшенням 

ризику втрати коштів через непродумані дії. 

У цілому, управління прибутком – це складна багаторівнева система 

трансакцій, яка поєднує як мінімум три підсистеми: формування, розподіл та 

використання. Дії кожної з них притаманні власні конкретні цілі та завдання, 

інструментарій для їх досягнення.  

Механізм управління прибутком підприємства розглядається як сукупність 

взаємопов’язаних елементів, кожен з яких виконує певну роботу та спільна дія 

яких, за певних умов, забезпечує досягнення мети механізму – отримання 

підприємством прибутку. 

Прибутковість безпосередньо пов’язана з отриманням прибутку. Однак її 

не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку. 

Прибутковість – це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що 

вимірюється у коефіцієнтах або відсотках. Показники рентабельності являються 

відносними характеристиками фінансових результатів та ефективності 

діяльності підприємства. 



31 
 

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи 

підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності; вони більш 

повно, чим прибуток, характеризують узагальнюючі результати 

господарювання. 

По значенню рівня рентабельності можна оцінити довгострокове 

благополуччя підприємства, тобто здатність підприємства одержувати достатній 

прибуток на здійснені інвестиції. Для власників капіталу підприємства даний 

показник є більш привабливим індикатором, ніж показники фінансової стійкості 

і ліквідності, які визначаються на основі співвідношення окремих статей 

балансу. 

У зв’язку з тим, що показники рентабельності визначають зв’язок між 

сумою прибутку та величиною вкладеного капіталу, вони можуть бути 

використані в процесі прогнозування прибутку підприємства. Оцінка 

прогнозного рівня прибутку базується на рівні прибутковості за попередні 

періоди з урахуванням прогнозованих змін 

Отже, прибуток підприємства є важливою економічною категорією, так як 

він є кінцевою метою діяльності будь-якого підприємства. Тому дуже важливо 

під час стратегічного планування врахувати всі чинники і аспекти подальшого 

розвитку для повного і обґрунтованого визначення величини прибутку і 

забезпечення його певного рівня.  

Система управління прибутком має бути органічно інтегрована із 

загальною системою управління підприємством, так як прийняття управлінських 

рішень у будь-якій сфері діяльності підприємства прямо або опосередковано 

впливає на рівень прибутку, який в свою чергу є основним джерелом 

фінансування розвитку підприємства та зростання доходів його власників і 

працівників. 
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Незважаючи на існуючу тенденцію розвитку галузі, картопля була і 

залишається одним з основних джерел доходів сільського населення. В Україні 

нараховується понад 17 млн домогосподарств, переважна більшість з яких 

займається виробництвом картоплі для власного споживання, годівлі тварин 

та для продажу. У середньому на одне господарство доводиться 500 кг товарної 

картоплі. За нинішнього насичення картоплею внутрішнього ринку є сумнівним 

отримання очікуваних доходів. 

Одним із засобів розв’язання існуючих проблем є необхідність розбудови 

заготівельно-збутової мережі. Більшість вирощеної товарної продукції 

не знаходить покупців через відсутність можливості її продажу. До того ж, не всі 

виробники мають умови для тривалого її зберігання, тому багато продукції 

просто псується. Мережа заготівельно-збутової кооперації, яка існувала 

за радянських часів, була зруйнована, а натомість сучасна ринкова 

ще не побудована. Влада здійснює перші кроки з налагодження кооперативних 

відносин на ринку сільськогосподарської продукції, які є вкрай необхідними, але 

не в змозі розв’язати існуючу проблему. Створення власних кооператив 

виробників з подальшим продажем продукції через оптово-продовольчі ринки, 

мережі супермаркетів, громадського харчування є бажаним результатом 

у розбудові сучасної заготівельно-збутової мережі. Такі кооперативи позитивно 
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впливатимуть на формування цін та як результат збільшать доходи сільського 

населення [1]. 

Разом з тим, в Україні розвиватиметься промислове виробництво картоплі. 

Сільськогосподарські підприємства із зацікавленістю розглядають можливості 

масштабного виробництва картоплі та розвитку відповідної складської 

інфраструктури. Однорідність товарної продукції розширяє можливості її збуту. 

Сертифікована продукція із систематичними поставками є цікавою для великих 

супермаркетів та оптових ринків. При цьому ціни є привабливими для 

виробників та забезпечують прибутками їх діяльність. У перспективі 

великотоварне виробництва збільшуватиме свою частку в загальних обсягах 

вирощеної продукції. Тож для України картопля залишається не лише 

традиційним, а й стратегічним продуктом [2]. 

В умовах ринкової трансформації проявилися окремі негативні тенденції 

розвитку галузі картоплярства в Україні: 

- кардинальна зміна структури виробництва на користь дрібних виробників — 

98,7% валового збору картоплі припадає на особисті господарства населення і 

лише 1,3% - на підприємства суспільного сектору; 

- різке коливання обсягу виробництва картоплі (відхилення валового збору від 

середньорічних показників досягає 20%); 

- урожайність картоплі в 3 — 4 рази нижча, ніж у розвинутих країнах Європи; 

- низька товарність картоплі, так як 25 — 30% валового збору залишається 

на насіння, а близько 20% - на кормові цілі; 

- занепад системи вітчизняного насінництва; 

- низький рівень розвитку картоплепереробної промисловості. 

Зазначені негативні тенденції розвитку галузі картоплярства свідчать про 

низьку технологічну ефективність виробництва картоплі в Україні порівняно 

з провідними виробниками Європи та світу [3]. 

Розширення площ посіву картоплі в індивідуальному секторі зумовлює їх 

деконцентрацію, яка в свою чергу призводить до розпорошування ресурсів, 

зростання витрат виробництва, порушення технології вирощування, руйнації 
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системи заготівельних організацій картоплі, що примушує населення займатися 

самозабезпеченням цією продукцією. 

Результати дослідження виробництва картоплі в сільськогосподарських 

підприємствах дають підстави зробити наступні висновки про формування 

пропозиції на вітчизняному ринку картоплі: 

- основними виробниками картоплі в Україні стали господарства населення, 

проте вони не можуть бути провідними постачальниками картоплі для країни в 

цілому та забезпечити промисловість сировиною відповідної якості; 

- фермерські господарства України на загальні обсяги виробництва картоплі 

суттєво не впливають; 

- значне зменшення валового виробництва картоплі в суспільному секторі 

обумовлене занепадом матеріально-технічної бази, порушенням еквівалентного 

обміну між промисловістю і сільським господарством, ускладненням збуту 

та зниженням ефективності вирощування; 

- перехід виробництва картоплі в приватний сектор призвів до обмеження 

використання досягнень НТП в картоплярстві, що стримує розвиток галузі; 

- суттєві структурні зміни в розподілі валового збору картоплі, що мали місце 

протягом останніх років, у першу чергу, зумовлені змінами в каналах реалізації, 

зокрема відмовою господарств від реалізації картоплі державним заготівельним 

організаціям, які значно скоротили обсяги заготівель на користь реалізації через 

систему власних торгівельних точок, а також реалізації на ринку та заводам 

на переробку, де ціна визначається попитом і якістю продукції [4]. 

Вищезазначені негативні чинники спричинили руйнування оптового ринку 

картоплі. Внаслідок цього виникли стихійні продовольчі ринки, які сприяють 

неорганізованій діяльності посередників у сфері збуту і привласненню значної 

частини прибутку, створеного в процесі виробництва. Поряд із виробництвом 

картоплі товаровиробникам все більше доводиться займатися її продажем, що 

відволікає капітал і трудові ресурси від основної господарської діяльності. 

Формування ефективного ринку картоплі та картоплепродуктів 

неможливе без підвищення конкурентоспроможності галузі картоплярства в 
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цілому. Для цього необхідно вирішити наступні проблеми: підвищити 

урожайність товарної картоплі; вдосконалити систему насінництва; запровадити 

високоефективну технологію вирощування картоплі з використанням сучасної 

техніки; об'єднати фінансові, наукові, виробничі, матеріальні ресурси України 

для концентрації картоплярства в найбільш сприятливих природно-кліматичних, 

ґрунтових та соціально-економічних зонах і переводу його на інтенсивний шлях 

розвитку із застосуванням останніх досягнень сучасної науки, нової техніки і 

технологій, а також економічних важелів ринкової економіки [5]. 

Отже, для подолання негативних тенденцій в розвитку ринку картоплі 

та картоплепродуктів потрібно створити сприятливі умови для реалізації 

картоплі та продуктів її переробки, формування ринків сільськогосподарської 

продукції, відповідної ринкової інфраструктури, створення оптових 

продовольчих ринків, а також формування кооперативів товаровиробників та 

інших підприємницьких структур усіх форм власності з виробництва, заготівлі, 

переробки і реалізації картоплі та надання різних послуг [6]. 
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В умовах ринкового середовища, де діють механізми конкуренції для 

забезпечення ефективного функціонування підприємств вирішальну роль 

відіграє стратегія розвитку. Саме вона дозволяє контролювати та регулювати 

діяльність підприємства, а також запобігати втратам і зменшувати ризики. 

Формування стратегії розвитку підприємства вимагає ретельного вивчення 

виробничо – технічних можливостей, визначення цілей і ключових проблем 

економічного суб'єкта, вибору й обґрунтування оптимального рішення, 

складання програми дій і перевірки її реалізації. [3 C.58] 

Об’єктами, для яких підприємство створює конкурентні переваги, є 

напрямки діяльності як сукупності цілеспрямованих дій. При цьому способи 

виконання дій через їх багатоваріантність і різну ефективність відіграють не 

меншу роль у забезпеченні стратегічного успіху, ніж вдало визначені цілі. 

Сьогодні багато уваги приділяється ключовим факторам успіху, які дозволяють 

підприємству відрізнятися від інших підприємств та здобувати вигідну для нього 

стратегічну позицію. [1, C.324] 

Ми ознайомилися із сучасними науковцями, які досліджували питання 

сутності стратегії організації та прийшли до висновку, що ми підтримуємо 

шановного професора О. Д. Гудзинського, щодо його бачення. Трактування 

виділили в рамку. Зазначимо, що нижче наведене визначення не являється єдино 

вірним. 

 

Стратегія підприємства – це система планованих внутрішніх організаційних заходів, 
спрямованих на оптимізацію функціонування організації щодо наявних та очікуваних 
станів її оточення а отже, й організаційного розвитку [2, с. 50] 
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Першочерговим для розуміння має бути уявлення про місце стратегії в 

діяльності суб’єктів господарювання в ринкових умовах. Зобразимо економічні 

категорії в цілій системі на рис. 1.2 

 
Рис. 1 Взаємозв’язок цілей, стратегії та господарського механізму 

підприємства [4, с.7] 

Таким чином, формування стратегії підприємства є динамічним процесом, 

який передбачає розробку моделі дій та її адаптації до змін у середовищі. Під час 

вибору методів управління підприємство має також усвідомлювати обмеженість 

свого впливу як на оточення, так і внутрішньо-організаційний простір. Головним 

завданням стратегічного управління є організація внутрішнього середовища з 

чіткою орієнтацією на ринкову ситуації. [5, C. 213] 
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Організація розрахунків з оплати праці на підприємстві є основою 

соціально-трудових відносин найманих працівників, роботодавців і держави, що 

впливають на ефективність управління трудовими ресурсами в цілому. 

Теоретичний та практичний аспекти питання розрахунків з оплати праці є 

актуальним, оскільки заробітна плата – це одна з найскладніших економічних 

категорій. 

Питання управління витратами з оплати праці висвітлені у працях 

вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема, у: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, 

М.Ф. Огійчук, В.М. Пархоменко, В.К. Савчук, П.Т. Саблук, В.В. Сопко, Н.М. 

Ткаченко, А. Апчерч, Ф. Беста, Ф. Вуд, В.С. Дієсперов, К. Друрі, Р. Ентоні, Р.С. 

Каплан, М.Х. Мескон, Д. Міддлтон, Б. Нідлз, В.Ф. Палій, Дж. Ріс. 

Метою дослідження є визначення особливостей управління витратами з 

оплати праці для підвищення ефективності та конкурентоспроможності 

виробництва.  

Управління витратами – це система цілеспрямованого впливу на склад, 

структуру і поведінку витрат та їх чинники на всіх етапах формування і 

розподілу витрат, що ґрунтується на використанні об’єктивних економічних 

законів і функцій менеджменту, задля підвищення ефективності діяльності 

підприємства на основі оптимізації рівня витрат, забезпечення його 

конкурентоспроможності на ринку та досягнення стратегічної мети і поточних 

завдань його розвитку. 

В умовах ринкових відносин у нашій країні посилюється роль облікової 

інформації в управлінні господарською діяльністю підприємств, на основі якої 

відбувається аналіз, планування та контроль витрат на оплату праці. У зв’язку з 

цим важливого значення для функціонування системи управління та обліку на 
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підприємстві набувають питання регулювання оплати праці. Нормативно-

правові документи мають різну юридичну силу, відповідно до якої їх можна 

поділити за рівнями (конституційний, законодавчий, нормативний, методичний, 

організаційно-розпорядчий), утворюючи при цьому в своїй сукупності систему 

нормативно-правового регулювання обліку оплати праці в Україні. 

Оскільки досягнення оптимальної структури витрат є важливою умовою 

підвищення конкурентоспроможності підприємств, виникає необхідність в 

розробці системи управління витратами підприємства на найближчу 

перспективу. Стратегічне управління витратами підприємства на оплату праці 

працівників може сприяти оптимізації витрат підприємства та задіяти економічні 

резерви щодо підвищення прибутковості підприємства. 

 Прогнозований рівень витрат на оплату праці працівників за різних 

причин може суттєво розбігатися з фактичним, і наявність цієї різниці потребує 

її компенсації за рахунок додаткових фінансів . Тому, для кожного підприємства 

потрібно не просто вибрати оптимальні форми та розміри тарифів на оплату 

праці, а й застосовувати стратегічне планування витрат на оплату праці. 

Аналіз структури фонду оплати праці підприємств, показує необхідність 

деталізаціїї витрат оплати праці з метою більш ефективного управління 

трудовими ресурсами. 

Загальний обсяг витрат на оплату праці робітників обумовлений 

чисельністю персоналу та рівнем його кваліфікації. При цьому чисельність 

робітників залежить від масштабів виробництва, а також продуктивності та 

якості праці персоналу. Тому визначення розмірів витрат на трудові ресурси є 

важливим етапом при управлінні ними. 

Отже, питання управління витратами з оплати праці є дуже важливим для 

сільськогосподарських підприємств, адже людський капітал являється рушійною 

силою при підвищенні оптимізації та ефективності роботи підприємства. З 

метою надання внутрішнім користувачам повної, правдивої, актуальної та 

неупередженої облікової інформації була досліджена та удосконалена система 

управління трудовими ресурсами за допомогою впровадження внутрішньої 
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форми бухгалтерської звітності, яка надасть керівництву оперативно реагувати 

на зміни в управлінні підприємством.  
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Для підприємства, яке функціонує в умовах зростаючої невизначеності і 

динамічності зовнішнього середовища, одним з головних чинників забезпечення 

конкурентоспроможності є системний розвиток. У зв’язку з цим управління 

розвитком підприємства є важливою умовою ефективного ї функціонування 

вітчизняних підприємств. Високий рівень конкуренції та економічної 

глобалізації, поява нових технологій – лише три з багатьох факторів, які 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4901
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підштовхують організації до змін та оновлення процесів, які засновані на 

безперервних впровадженнях інновацій [3]. 

Головною метою менеджменту підприємства є забезпечення максимальної 

ефективності управління кожним структурним елементом системи підприємства 

для досягнення поставлених цілей його діяльності. Існують різноманітні підходи 

до планування й управління організацією. Але кожен із них ураховує лише певну 

сферу чи особливість структури кожного елемента та не враховує їх 

взаємозв’язків [4]. 

Для планування потреби сільськогосподарського виробництва, його 

окремих галузей та виробничо-господарських структур матеріально-ресурсного 

потенціалу вихідними положеннями має стати забезпечення належного рівня 

виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції з 

урахуванням застосування сучасних ресурсозберігаючих технологій [2]. 

Технологічною основою рослинництва є система землеробства, тобто 

комплекс організаційно-економічних та агротехнічних заходів щодо 

раціонального використання землі, підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур, збереження та підвищення родючості ґрунту. 

Система землеробства розробляється з урахуванням умов конкретної природно-

економічної зони і включає: організацію земельної території і систему сівозмін; 

систему удобрення в сівозмінах; систему насінництва; систему захисту рослин 

від шкідників, хвороб і бур'янів; систему обробітку грунту та догляду за 

посівами; систему меліоративних заходів. Всі ці елементи тісно пов'язані між 

собою і застосовуються в комплексі [1]. 

Актуальність досліджуваної теми обумовлена підвищенням економічної 

ефективності виробництва рослинницької продукції та зростання економіки 

галузей рослинництва. Підвищення економічної ефективності передбачає 

збільшення виробництва і підвищення якості продукції при одночасному 

зменшенні затрат праці та матеріальних засобів на одиницю продукції. 

Вирішення проблеми нерозривно пов’язане з подальшою всебічною 
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інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва та має важливе значення 

для агропромислового комплексу загалом.  
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Одне з найважливіших завдань розвитку підприємства і країни в цілому, 

нерозривно пов`язане з ефективністю виробництва, забезпечення випуску 

необхідної кількості продукції та покращення якості, досягнення 

конкурентоспроможності продукції на світовому ринку. 

Конкурентоспроможність підприємства є одним із важливих аспектів 

ринкового середовища, який характеризує можливість підприємства 

адаптуватися до умов ринку,  посісти провідне місце і втримати його якомога 

довше.  

Загострення конкурентної боротьби поміж виробниками змушує шукати 

їх нові засоби впливу на рішення покупців. Одним з таких шляхів є створення 

товарів покращеного рівня якості. 

Передовий закордонний досвід свідчить, що якість, безперечно, є 

найбільш вагомою складовою конкурентоспроможності, але разом з тим, 
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можливості реалізації продукції, крім якості, визначаються значним числом 

параметрів і умов, більшість з яких розповсюджується не тільки на товар, але і 

на підприємство, фірму і навіть країну. 

Мета дослідження полягає в дослідженні конкурентоспроможності 

фермерського господарства «Агрофірма «Базис» та розробки стратегії  її 

забезпечення. 

Основні результати дослідження. Враховуючи різноманітність і багато 

чинників, які забезпечують конкурентоспроможність, формувати портфель 

стратегій необхідно на основі принципів системності та комплексності. 

 Такий підхід дозволить сформувати систему на збалансованій основі (від 

загального до часткового) та визначити можливості для забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства.   

Розробка системи етапів формування стратегії повинна здійснюватись 

таким чином, щоб кожний наступний етап планування відрізнявся від 

попереднього своїми специфічними методами виконання. При цьому процес 

розробки стратегії на підприємствах може бути представлений у вигляді етапів 

послідовного вирішення низки взаємопов’язаних стратегічних питань (табл. 1).   

Таблиця 1  

Етапи формування стратегії для забезпечення 

конкурентоспроможності ФГ «Агрофірма «Базис» 

Етап I  Етап II  Етап III  
1. Визначення основної 
стратегічної мети, місії 
діяльності підприємства.  

1. Аналіз діяльності 
потенційних конкурентів на 
даному ринку.  

1. Формулювання стратегії 
досягнення поставленої 
мети.  

2. Визначення можливостей 
підприємства.  

2. Оцінювання впливу 
чинників макро- та 
мікросередовища на 
діяльність підприємства.  

1. Визначення тактичних 
завдань і пріоритетів у 
процесі здійснення 
перетворень.  

3. Виявлення сфери 
діяльності для використання 
капіталу підприємства.  

3. Оцінювання сучасного 
економічного, технічного та 
технологічного стану 
підприємства. Аналіз 
стратегічних альтернатив.  

3. Реалізація стратегії.  
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На завершальному етапі вибирається альтернативний варіант, на 

основі якого управлінський персонал розробляє детальний бізнес-план 

реалізації стратегії. Не варто забувати, що навіть найкращі плани можуть бути 

нереалізованими через неякісне виконання або неефективне управління 

конкурентоспроможністю підприємства.  

Під системою управління конкурентоспроможністю підприємства 

(товарів, робіт, послуг) слід розуміти сукупність організаційної структури, 

процесів, технологій, положень ресурсів тощо, необхідних для створення і 

реалізації умов, які сприятимуть створенню конкурентних переваг у 

теперішньому і майбутньому бізнес-середовищі. Дослідження фактичних 

матеріалів показує, що процес управління конкурентоспроможністю включає 

такі чотири етапи (табл. 2) [6].  

Таблиця 2  

Етапи управління конкурентоспроможністю ФГ «Агрофірма «Базис» 

Реалізація функцій 
управління діяльністю 

Етап I 

Контроль та регулювання процесу забезпечення 
конкурентоспроможності 

Мотивація працівників 
Планування та організація процесу забезпечення 

конкурентоспроможності 

Формування методів 
менеджменту 

Етап II 

Розробка технологічної документації 
Розробка планів прискорення НТП 

Розробка планів виробництва конкурентоспроможної 
продукції 

Розробка методів стимулювання персоналу 

Формалізація методів 
менеджменту 

Етап III 

Формування розпоряджень та вказівок щодо 
забезпечення конкурентоспроможності 

Розробка наказів щодо контролю та відповідальності за 
виготовлення конкурентоспроможної продукції 

Розробка та прийняття 
управлінських рішень 

Етап IV 

Формування напрямків діяльності апарату управління 
Визначення ступеня досягнення 

конкурентоспроможності 
Оцінка ефективності управлінських рішень 

 З метою виконання цих етапів управління конкурентоспроможності, 

необхідною є наявність у підприємства можливості до самоорганізації, яка в себе 
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включає постійні зміни в кон’юнктурі ринку та потребах клієнтів, технологіях і 

пристосуванні до них.  

Висновки. Таким чином, ми бачимо, що стратегія передбачає 

управлінську діяльність, спрямовану на забезпечення розвитку та 

координування згідно зі змінами зовнішнього середовища і кон’юнктури ринку 

та забезпечення управління конкурентоспроможністю на підприємстві в цілому. 

Для того, щоб обрана стратегія почала функціонувати, необхідно розробити 

систему цільових показників, які б орієнтували підприємство на досягнення 

цілей, закладених у стратегії; здійснити відповідні зміни в організаційній 

структурі; забезпечити виробничий комплекс необхідними ресурсами згідно із 

затвердженою стратегією.  
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Сучасний етап розвитку національної економіки України 

характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення 



46 
 

виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, 

розвиток фондового ринку, потребують удосконалення механізму управління як 

найважливішого чинника впливу на ситуацію з метою досягнення поставлених 

цілей. Саме управлінська діяльність визначає успіхи організації на внутрішньому 

і зовнішньому ринках, якість структурних змін, здатність до адаптації в умовах 

жорсткої конкуренції [1]. 

Cтaновлення кон’юнктури ринку нaciння cоняшнику зaймaє одне iз 

провiдних мicць в економiцi Укрaїни тa розвитку олiйножирового пiдкомплекcу, 

оcкiльки зa чac лiберaлiзaцiї торгiвлi вcтaновлено їх виcоку лiквiднicть не тiльки 

нa внутрiшньому, aле й нa зовнiшньому ринкaх. Збiльшення прибутку зaвдяки 

вирощувaнню монокультур, cеред яких cоняшник, дaє можливicть зa короткий 

термiн знaчно розширити їх поciвнi площi i збiльшити обcяг його виробництвa. 

Обмеженicть протекцiонiзму переробної гaлузi призвелa до мacового вивозу 

олiйної cировини зa межi Укрaїни, хочa в Укрaїнi icнують уci можливоcтi, без 

зacтоcувaння екcтенcивних методiв гоcподaрювaння, зaбезпечити переробку 

вcього нaciння cоняшнику i зaлишитиcь провiдним виробником. Для цього 

потрiбно поcтiйно вивчaти cвiтову тa нaцiонaльну кон’юнктуру ринкiв, фaктори 

що впливaють нa її змiну, cтворити cприятливий iнвеcтицiйний клiмaт, 

викориcтовувaти i приcтоcовувaти до icнуючих умов cвiтовий доcвiд 

регулювaння ринку cоняшнику тa продуктiв його переробки [2]. 

Нaйбiльшим виробником нaciння cоняшнику у cвiтi є Укрaїнa, що 

cтaновить у 2016 роцi 14200 тиc. т, в 2017 роцi очiкуєтьcя виробити 14500 тиc. т, 

тобто нa 2, 1% бiльше, дaлi йдуть тaкi крaїни, як Роciя, Європейcький Cоюз, 

Aргентинa, Китaй, Туреччина тa iншi. 

Розглянувши cтруктуру внутрішнього cвiтового cпоживaння нaciння 

cоняшнику, можнa зробити виcновок, що нaйбiльшими cпоживaчaми є Україна 

мaйже  30 %, Російська Федерація , що cтaновить 24,09 %, Європейський союз – 

18,55%, Аргентина – 7,54 % тa Китай – 5,66 %. 

Нaйбiльшим екcпортером нaciння cоняшнику у cвiтi є Європейcький 

Cоюз, що cтaновить у 2016 р. 400 тиc. т, проте очiкуєтьcя зменшення екcпорту 
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до 350 тиc. т. у 2017 роцi. Друге мicце поciдaє Китaй 350 тиc. т, aле тaкож 

проcтежуєтьcя тенденцiя до зменшення нa 50 тиc. т., третє мicце – Молдовa 470 

тиc. т, проте i в цих крaїнaх прогнозуєтьcя зменшення екcпорту до 300 тис. т.  i 

300 тиc. т., дaлi йдуть тaкi крaїни, як Аргентина, Україна в яких прогнозуєтьcя 

збiльшення екcпорту нa 232 тиc. т. i 30 тиc. т. відповідно [3]. 

Свiтовим лiдером по iмпорту нaciння cоняшнику є Європейський Союз, 

що cтaновить 650 тиc. т у 2016 роцi, нa другому мicцi Туреччина 590 тиc. т, потiм 

Пакистан 150 тиc. т, проте прогнозуєтьcя тенденцiя до зниження iмпорту, в 

Туреччинi нa %, в ЄC нa 23,7%, в Європейському Союзі нa 7,6 %, що 

cтaновитиме 600 тиc. т., в  Китаї та Пакистані імпорт не зміниться [4].  

Дана тема є актуальною на даному етапі, адже зa оcтaннi роки 

виробництво тa переробкa олiйного нaciння cтaлa одним iз привaбливих 

нaпрямiв дiяльноcтi aгрaрного бiзнеcу. Cоняшник – однa з прибуткових культур 

з нaйвищим рiвнем рентaбельноcтi cеред ciльcькогоcподaрcьких культур. 

Cоняшник бiльш нiж нa 90% зaбезпечує cировинну бaзу i функцiонувaння 

олiйно-жирового пiдкомплекcу Укрaїни. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

УКРАЇНСЬКОЇ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НА СВІТОВОМУ РИНКУ 

Ісько О. М., студент ОС «Магістр» 
Костюк О. Д., к.е.н., доцент 

В сучасних умовах конкурентоспроможність є однією з найважливіших 

інтегральних характеристик, які використовуються для аналізу економіки 

України в цілому, її окремих галузей та окремих товаровиробників. Процес 

інтеграції України у світове економічне співтовариство повинен будуватися на 

спеціалізації української економіки з виявленням і нарощуванням унікальних 

конкурентних переваг галузевого рівня.  

Стрімкий розвиток виробництва соняшнику в Україні пояснюється дією 

двох основних чинників – всебільшою переорієнтацією у структурі харчування 

людей на олії і жири рослинного походження через їх фізіологічні переваги і 

доступніші ціни порівняно з тваринними жирами; - динамічним зростанням у 

всьому світі виробництва біодизельного пального на основі рослинних олій на 

тлі прогресуючого зростання цін на мінеральні енергоресурси та зменшення їх 

природних запасів. 

З метою забезпечення повного та ефективнішого використання 

конкурентного потенціалу галузі доцільно: 

 - створити кластери з підприємств, пов’язаних єдиним технологічним 

циклом одержання кінцевої продукції, що дасть змогу всім його учасникам 

збільшити ефективність діяльності;  

- на рівні держави забезпечити підтримку престижності вдосконалення та 

покращення якості продукції вітчизняними підприємствами на всіх етапах її 

виготовлення; 

 - уповноваженим державним службам жорстко контролювати виконання 

сільгоспвиробниками фіто-санітарних норм та правил сівозміни при 

вирощуванні олійних культур; 



49 
 

 - розробити та впровадити державні санітарно-технічні норми із 

зберігання та використання відходів промисловості. 

Основними шляхами підвищення конкурентоспроможності соняшнику на 

вітчизняному та світовому ринках є забезпечення високої якості продукції та 

дотримання міжнародних стандартів. Враховуючи те, що виробництво 

соняшнику в основному ведеться шляхом екстенсивних технологій, необхідно 

впроваджувати інновації, які забезпечать підвищення урожайності цієї культури 

та валові збори, що більш повно задовольнить потребу переробних підприємств. 

Важливою умовою підвищення конкурентоспроможності продукції має 

інтенсифікація галузі. переоснащення та виконання технологій виробництва 

дозволить підвищити якість олійних культур та знизити собівартість продукції.  

Кон’юнктурність насіння соняшнику на світовому ринку, активна участь 

України на ньому та порівняно вищий рівень рентабельності й прибутковості 

товарної продукції галузі призводять до необмеженого розширення посівів даної 

продукції. Однозначно недостатнє нематеріально-технічне забезпечення 

більшості сільськогосподарських підприємств, нераціональне використання 

земель, фінансова неспроможність та економічна нестабільність зумовлюють 

проблему порушення правил агротехніки та вирощування соняшнику. 

 Враховуючи те, що виробництво соняшнику не завжди супроводжується 

інтенсифікацією, а в основному ведеться шляхом екстенсивних технологій, 

необхідно впроваджувати інновації, які забезпечать підвищення урожайності цієї 

культури та валові збори, що більш повно задовольнить потребу 

товаровиробників. Більшість підприємств, які займаються вирощуванням 

соняшнику, спрямовують своє виробництво на екстенсивний шлях розвитку, 

прагнуть збільшити обсяги виробництва сільськогосподарської продукції за 

рахунок розширення посівних площ при найменших витратах, а не за рахунок 

додаткових капіталовкладень на одиницю земельної площі. Тому свої кошти 

вкладають у технічне забезпечення – щоб більше посіяти і на більшій площі 

зібрати урожай. Зазвичай часто не залишається коштів на технологічне 

забезпечення: засоби захисту рослин, добрива, елітне насіння. Як наслідок, 
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вирощеного урожаю недостатньо для окупності вкладених коштів, розширеного 

відтворення виробництва, підвищення його ефективності. Встановлено, що 

зменшення витрат на технологічне забезпечення призводить до зниження 

урожайності. Отже, для забезпечення високих урожаїв слід застосовувати всі 

складові технології, а не окремі з них, які забезпечуються лише технічними 

засобами. 

Сучасний світовий ринок рослиної олії є висококонкурентним як з боку 

пропозиції різних видів олії (соняшникової, кукурудзяної, оливкової гірчичної, 

арахісової, кунжутної, лляної, бавовняної та ін.), так і з боку конкурентних 

цінових та якісних характеристик товару. 

В останні роки українські виробники соняшникової олії активно розширюють 

географію експорту. Так на сьогодні основними країнами – імпортерами 

української галузевої продукції є Індія - 30%, Єгипет - 16%,країни ЄС – 16-18% 

і Туреччина – 11%. З 

Протягом двох останніх десятиріч обсяги виробництва олійних культур 

зростають, а їх асортимент формується відповідно до попиту світового аграрного 

ринку. В Україні основною олійною культурою залишається соняшник, олія 

якого використовується для задоволення харчових потреб населення та 

формування експортного потенціалу. Насіння ріпаку і сої  переважно, 

експортується як сировина через незначні обсяги переробки. У найближчі роки 

виробництво олійних культур в Україні буде збільшуватися, з огляду на великий 

попит, гарантований збут та привабливі ціни. 

Займаючи лідируючі позиції у світовому виробництві олійних культур, 

Україна має конкурентні переваги на ринку олійних культур. Проте, наразі 

конкурентоспроможність українських олійних визначається лише більшими 

обсягами виробництва та нижчими цінами порівняно з іншими країнами. 

Забезпечити конкурентоспроможність олійних культур на внутрішньому та 

зовнішньому ринках можливо на основі росту урожайності, за рахунок 

використання прогресивних високоефективних технологій виробництва та 

збільшення об’ємів переробки сої і ріпаку. 
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Нині урожайність олійних культур в Україні майже у два рази нижча, ніж 

у європейських країнах. Головними причинами низької урожайності олійних 

культур є недотримання основних вимог сівозміни і технології вирощування 

культур, а також слабка увага щодо підбору гібриду і якості насіннєвого 

матеріалу. Запровадження нових гібридів із високим адаптивним потенціалом, 

використання високоякісного насіння і застосування сучасних технологій 

вирощування має забезпечити високий рівень ефективності виробництва за 

рахунок значного підвищення урожайності при оптимальному рівні посівних 

площ. 

З метою поліпшення аграрного землекористування, підвищення його 

ефективності та створення умов для конкурентоспроможного аграрного 

виробництва необхідно вжити радикальних заходів щодо оптимізації структури 

посівних площ з урахуванням екологічних чинників і вимог екологічної безпеки 

господарювання в аграрній сфері. Зокрема, доцільно ввести відчутні штрафні 

санкції за перевищення допустимої частки (1,3-1,5 %) грунтовиснажливої 

культури соняшнику у структурі посівних площ окремих господарств, а також за 

недоотримання можливого терміну повернення цієї культури на одне й те ж поле 

[4].  
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Калінський Є. О., студент ОС «Магістр» 
Діброва Л.В., к.е.н., доцент 

В сучасних умoвах мiнливoгo бiзнес-середoвища гoлoвним завданням 

бiзнесу стає швидке реагування на цi змiни i таке ж швидке впрoвадження 

адекватних змiн в oрганiзацiї i веденнi бiзнесу. Oптимiзацiя бiзнеспрoцесiв є 

oднiєю з oснoвних, стратегiчнo важливих завдань пiдприємства, щo визначають 

усю йoгo пoдальшу ефективну дiяльнiсть. 

Фoрмування маркетингoвин каналiв руху зерна на нацioнальнoму та 

регioнальнoму рiвнин здiйснюеться за наявнoстi великoї кiлькoстi 

пoсередницьких вiтчизняних i транскoнтинентальнин структур, щo 

мoнoпoлiзували ринoк зерна. в сучаснин умoвах [1]. 

 Нинi в Українi працюють пoнад 600 кoмпанiй-експoртерiв зернoвин та 

їхнiх представництв. Oснoвними експoртерами зернoвих культур є такi 

зернoтрейдери, як ТOВ «Хлiб Iикестбуд» (тoргoвиё пiдрoздiл нoвoствoренoї 

Дерисавнoї прoдoвoльчoзернoвoї кoрпoрацiї Украiик), ТOВ «Кернел», СП 

«Нiбулoн», ТOВ «Луї Дрейфуз Кoмoдiтiз Україна ЛТД», ТOВ «Альфред С. 

Тoпфер Україна», HH «Серна», Каргiлл, Буике й iн. 

Oцiнка ефектикнoстi експoртнoї дiяльнoстi вирoбникiв зерна, здiйснена 

пo сiльськoгoспoдарських пiдприемствах Черкаськoї oбластi, пoказала, щo 

вирoбивrс зерна за рахунoк накoпичення дoданoївартoстiпри йoгo експoртi через 

кoмерцiми канал недooдержує 390 грн на кoжнiй тoннi реалiзoванoгo зерна (рис. 

1). Зниження витрат на прoсування прoдукцiї мoжна дoсягги за рахунoк 

зменшення кiлькoсri пoсередницьких структур. 
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Рис 1. Фoрмування дoданoї вартoстi при експoртi зерна через кoмерцiйний 

канал на зoвнiшнiй ринoк у 2016 р [2]. 

Oснoвнoю й ефективнoю фoрмoю oрганiзацiї прoсування прoдукцiї в 

рoзвинутих краiнах є кooперацiя i менш ефективнoю — це агрoхoлдинги. Тoму 

вважаемo, щo oдним iз дiєвих механiзмiв пiдвищення ефектикнoстi 

маркетннгoвoї та збутoвoї дiяльнoстi сiльськoгoспoдарських вирoбникiв мoжуть 

стати ствoренi ними сiльськoгoспoдарськi oбслугoвуючi кooперативи[3]. 

На oснoвi узагальнення пoзитивнoгo зарубiжнoгo дoсвiду 

функцioнування зернoзбутoвих кooперативiв їхнiх oб'єднань нами рoзрoбленo 

схему ствoрення сoюзу таких кooперативiв у Черкаськiй oбластi, яка б давала 

змoгу кooперативам-членам прoтистoяти кoнкуренцiї великих зернoтрейдерних 

кoмпанiй (рис. 2) 

 
Рис. 2 Oрганiзацiйна схема регioнальнoгo експoртнo-зернoвoгo кooперативнoгo 

oб’єднання [4]. 

Пшениця 
(цiна на елеватoрi)

4440 грн/т

Пшениця
(цiна з дoставкoю в 

пoрт)
5124 грн/т

Пшениця
(цiна в пoрту)

5514 грн/т



54 
 

Таким чикoм, регioнальне екепoртнo-зернoве кooперативне oб'єднання, 

представляючи iнтереси сiльськoгoспoдарських пiдприємств, експoртyватиме 

зернo вiдпoвiднoї якoстi й кiлькoстi абo реалiзуватиме йoгo в країнi 

зернoперерoбним пiдприємствам. Ефективнiсть експoртнoї дiяльнoстi 

вирoбникiв через сiльськoгoспoдарськi кooперативи рoзглянемo нa прикладi 

фoрмування прибутку вiд руху 1 т пшеницi через рiзнi маркетингoвi канали . 

Oдержанi рoзрахунки дoвoдять, щo сума прибутку вiд реалiзацiї пшеницi через 

кooперативний маркетингoвий канал у 1,8 раза перевищує прибутoк. який 

oдержують вирoбники, щo є суб' єктами кoмерцiйнoгo маркетингoвoгo каналу 

прoсування прoдукцiї дo кiнцевoгo спoживача.  

Таблиця 1 

Фoрмування прибутку вiд руху 1 т пшеницi через рiзнi маркетингoвi канали 

Показник 
Комерцiйний 
маркетинговий 
канал, грн/т

Кооперативний 
маркетинговий 
канал, грн/т

Виручка від реалізації посереднику 1420 -
ПДВ (20%) 236,7 -
Чистий дохід 1183,3 -
Собівартість реалізації 1034,7 1034,7
Прибуток від реалізації 148,6 -
Витрати на збут - усього - 370,5
        вартість послуг елеватора - 88,8
        транспортування зерна в порт - 180
           полуги порту та оформлення документації для експорту - 61,7
           вартість послуг припортового кооперативного елеватор - 40

Виручка від реалізації - 2040
ПДВ (20%) - 340
Чистий дохід - 1700
Собівартість реалізації - 1405,2
Прибуток від реалізації - 294,8
Резервний фонд кооперативу (10%) - 29,5
Прибуток на 1 т зерна - 265,3

Виробник

Продаж

Джерело: наукова стаття з «оптимызації кналыв просування виробниками 

зерна на світовий ринок» Л.О. Франенко 

Тoму дo регioнальних oрганiв викoнавчoї влади надхoдить велика 

кiлькiсть звернень вiд oрганiв мiсцевoгo самoврядування, сiльськoгoспoдарських 
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тoварoвирoбникiв i лiдерiв сiльських грoмад щoдo прoблеми, якi виникають на 

мiсцях при реєстрацiї сiльськoгoспoдарських oбслугoвуючих кooперативiв. 

Дo тoгo ж залишається незакрiпленим цей статус i в статтях чиннoгo 

кooперативнoгo закoнoдавства, кoтрi стoсуються принципiв oрганiзацiї 

гoспoдарськoї дiяльнoстi oбслугoвуючoгo кooперативу, цiнoутвoрення й iнших 

екoнoмiчних зв'язкiв мiж ним i йoгo членами та мiж кooперативoм i зoвнiшнiми 

суб'єктами. Зoкрема, закoнoдавчo нe зафiксoванo, щo гoспoдарська  дiяльнiстъ  

кooперативу здiйснюється за дoрученням кoжнoгo йoгo члена за цiнами i 

тарифами, щo не перевищують їх сoбiвартiсть; в oбслугoвуючoму кooперативi 

рoзпoдiляються нe дoхiд, а екoнoмiчний результат дiяльнoстi, щo є рiзницею мiж 

надхoдженями та витратами кooперативу [5, с. 337].  

З метoю пoпуляризацiї кooперативнoї iдеї у сiльськoму гoспoдарствi, й 

насамперед у зернoвoму вирoбництвi та маркетингу зерна, неoбхiднo: 

1) активiзувати у межах кoжнoгo райoну рoбoту сiльськoгoспoдарських 

дoрадчих служб, щo надають iнфoрмацiйну й кoнсультацiйну дoпoмoгу 

сiльськoгoспoдарським тoварoвирoбникам сiльськoму населенню у питаннях 

ствoрення кooперативу, йoгo функцioнування, пoрядку вступу та припинення 

членства в кooперативi, пoєднання нoвих членiв тoщo; 

2) запрoвадити начальнi прoграми з oснoв сiльськoгoспoдарськoї 

кooперацiї у вищих  навчальних аграрних закладах oсвiти й наукoвих устанoв; 

3) Ствoрити за участю Державнoї служби статистики України Службу 

мoнiтoрингу дiяльнoстi кooперативiв щoдo їх вiдпoвiдальнoстi мiжнарoдним 

принципам кooперацiї. 

Список використаних джерел: 
1. Основи логістики : навчальний посібник / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин. 

- К. : Центр учбової літератури, 2012. 
2. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.nibulon.com/data/zakupivlya-silgospprodukcii/zakupivelni-cini.html 
3. Biver D. Grain Production. Analysts alert authority to menace of Ukraine 

becoming major grain importer / D. Biver // World Grain Markets. – 2010. – № 3. – Р. 
17-19. 

4. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://minagro.gov.ua/system/files 

5. Іфопивко М Ф. Формування законодавчого поля для розвитку 
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міжюсподарського самоврядування в агропродовольчій сфері І М.Ф. Кропнвко І/ 
Презентація.- Умань, 2010 

 
 

УДК 005:388.3:633-0 

УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮПРАЦІ В РОСЛИННИЦТВІ 

Киверига Р.Я., студентка ОС «Магістр» 
Костюк О.Д., к.е.н., доцент 

Високо ефективний аграрний сектор - основа матеріального та соціального 

благополуччя суспільства, без котрого неможливо його стабільний розвиток, це 

свого роду гарант забезпечення і збереження національної безпеки країни.  На 

даному етапі розвитку економіки, в зв’язку з переходом підприємств на повний 

господарський розрахунок та самофінансування, вся система праці також 

перебудувалась. 

В цих умовах зусилля трудових колективів направлене на всебічне 

збільшення прибутку підприємства, прискорення темпів росту продуктивності 

праці, введення нових та ефективне використання наявних потужностей, на 

збільшення випуску та покращення якості продукції при одночасному зниженні 

матеріальних та трудових витрат. 

У 1990-х рр. – ХХІ ст. питання ефективності праці поглиблено 

досліджували вчені-економісти України та Російської Федерації: С.Й. 

Радомський, В.М. Гончаров, О.В. Додонов обгрунтували залежність рівня 

заробітної плати від ефективності праці з урахуванням чинників, що впливають 

на ефективність виробництва. Вони визначили поняття ефективність праці як 

однин із найважливіших показників у загальній системі оцінки якості трудового 

життя в контексті гуманізації праці. 

До найбільш важливих відноситься показник раціонального використання 

робочої сили.  

Показником ефективного використання робочої сили є продуктивність 

праці. 
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Серед факторів, які зумовлюють рівень продуктивності праці в сільському 

господарстві, можна виділити природні, технічні, організаційно-економічні та 

соціально-економічні. 

Природні фактори значною мірою визначають рівень продуктивності 

сільськогосподарської праці. Так, від родючості землі лежать кінцеві результати 

сільськогосподарського виробництва, ефективність використання матеріальних 

і трудових ресурсів.  

Технічні фактори відображають розвиток матеріально-технічної бази 

сільського господарства на основі впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу, підвищення рівня його фондозабезпеченості та фондоозброєності 

праці, що є основою зростання її продуктивності. 

Метою написання роботи є вивчення показників продуктивності праці   в 

сільському господарстві та шляхів їх підвищення в умовах ринку. 

Дана тема є досить актуальною на сучасному етапі. Оскільки підвищення 

продуктивності праці та резервів її підвищення сприяють збільшенню 

виробництва продукції рослинництва з кожного гектара угідь, а у тваринництві 

з кожної голови при найменших затратах праці, що в свою чергу сприятиме 

збільшенню обсягів високоякісної та екологічно чистої продукції, що у великій 

мірі впливає на одержання чистого доходу, прибутку і зміцнення фінансово – 

економічного етапу кожного господарства зокрема, регіону і країни в цілому в 

умовах ринкової економіки і виведення країни з економічної кризи, що дасть 

можливість запобігти наближенню в Україну нової світової економічної кризи. 

Список використаних джерел 
1. Мащенков Т.І. Формування та дослідження робочої сили в с.-х. –М.: 

Агропромивидат 2007 – 160 с. 
2. Величко В.В. Економіка підприємства. Конспект лекцій, - 

Харків:ХНАМГ,2004р. 
3. Галко І.К.  Людський фактор в сільському господарстві. Харків: Урожай, 

2003 – 101 с. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНУ 

СФЕРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Коваленко А. М., студентка ОС «Магістр» 
Кроп П.Б., к.е.н., доцент 

Економіка України перебуває в складній економічній ситуації, яка зберігає 

тенденції до погіршення внаслідок продовження агресивної політики Російської 

Федерації, окупації Криму і військових операцій на сході України. Важливу роль 

у створенні сприятливих умов для розвитку української економіки відіграють 

іноземні інвестиції [2]. Для поліпшення умов іноземного інвестування 

функціонуючих аграрних підприємств нагальним постає питання формування 

сприятливого інвестиційного клімату, що виступає візитною карткою країни для 

надходження додаткових зовнішніх фінансових ресурсів. Підприємства з 

іноземними інвестиціями у сільському господарстві здебільшого розглядаються 

як довготривалі форми міжнародної співпраці, у якій можуть брати участь 

представники різних країн. Численні дослідження переконують, що саме тому 

такі підприємства можна вважати ефективною формою залучення іноземного 

капіталу в сільське господарство країни [3]. 

Залучення іноземних інвестицій дає змогу країні-реципієнту отримати ряд 

вигод, основними з яких є поліпшення платіжного балансу; трансфер новітніх 

технологій та ноу-хау; комплексне використання ресурсів; розвиток експортного 

потенціалу і зниження рівня залежності від імпорту; досягнення соціально-

економічного ефекту. Водночас, використання іноземних інвестицій для країни 

є потенційним джерелом загроз, таких як експлуатація сировинних ресурсів та 

забруднення навколишнього природного середовища, підвищення рівня 

залежності країни від іноземного капіталу, зниження рівня 

конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, трансфер капіталу за 

кордон [1]. 

Залучення іноземних інвестицій у сільське господарство має значний 

вплив на створення доданої вартості, причому ефект зростає з часом, тоді як 
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зайнятість населення зростає лише через три роки після вкладення. Разом з тим, 

основними факторами, що негативно впливають на інвестування в аграрний 

сектор економіки України, визначають: фактор сезонності; залежність від 

кліматичних умов; тривалість періоду обігу капіталу; високий ризик 

капіталовкладень; великі затрати аграрного виробництва та ін. Проблема 

інвестування розвитку сільського господарства є актуальною не лише для 

України з огляду на загострення проблеми продовольчої безпеки у світі, що 

відповідно потребує нарощування виробництва продуктів харчування [4].  

Україна володіє досить потужним, однак нереалізованим, інвестиційним 

потенціалом, розвиток якого стримується чинниками переважно 

макроекономічного характеру. Це дозволяє стверджувати про необхідність 

обґрунтування та імплементації виваженої політики, в межах якої доцільними є 

підвищення прозорості інвестиційного ринку, удосконалення системи захисту 

іноземних інвестицій, раціоналізація галузевого розподілу іноземних інвестицій 

шляхом розробки та впровадження системи заходів інвестиційного та 

структурного спрямування. Реалізація вищезазначених заходів сприятиме 

підвищенню інвестиційної привабливості економіки України та її аграрного 

сектора на міжнародному ринку капіталу, що прискорить процес відтворення та 

нарощування їх потенціалу, соціально-економічний розвиток країни. 

Список використаних джерел: 
1. Глуха Г. Я. Прямі іноземні інвестиції у контексті економічного 
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2. Заярна Н.М. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні 
/Н.М. Заярна, М.М. Чиковська // Науковий вісник НЛТУ України. –2010. – №20. 
– С.162–164. 

3. Чернишова Л. О. Особливості залучення та стимулювання 
іноземного інвестування в Україні / Л. О. Черни- шова, В. В. Сазанова // Бізнес 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Когут Л.В., студентка ОС «Магістр» 
Діброва Л.В., к.е.н., доцент  

Глобалізація – це сучасна форма міжнародних відносин, яка 

характеризується поширенням взаємозалежності між країнами в економічній, 

політичній і культурній сферах практично на всю земну кулю. Основним 

чинником розвитку глобалізації стала науково-технічна революція, особливо 

розвиток світової системи інформації, поширення Інтернету, який зробив 

можливим миттєвий зв'язок між людьми в різних кінцях світу і усунув 

перешкоди на шляху розповсюдження будь-якої інформації, різко зростають 

транснаціональні переміщення капіталів, послуг і людських ресурсів, 

технологічна інтеграція. 

В Україні діють такі методи регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності: тарифні, які являють собою комплекс заходів державного 

регулювання за допомогою митних тарифів та нетарифні, що є комплексом 

заходів обмежено-заборонного порядку, що перешкоджають проникненню 

іноземних товарів та послуг на внутрішній ринок країни. 

Сьогодні особливо гострою є потреба удосконалення механізму торгової 

політики України з країнами ЄС, оскільки ЄС є найбільшим її торговельним 

партнером. З огляду на особливості сучасної економіки України можна навести 

вагомі аргументи на користь розвитку економічної інтеграції з ЄС, насамперед – 

це великий ринок для реалізації української продукції та джерело задоволення 

потреб у споживчих та інвестиційних товарах. Співробітництво України з ЄС 

може сприяти технологічному оновленню українського виробництва, 

впровадженню сучасного менеджменту, повнішому використанню потенціалу 

України як транзитної держави, що збільшить надходження від експорту 

транспортних послуг і розвитку суміжних видів економічної діяльності та 
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соціальної сфери.  Не применшуючи значення економічної інтеграції з ЄС, 

Україна ні в якому разі не повинна обмежувати відносини з іншими сегментами 

світового продовольчого ринку – країнами Азії, Африки.  

Тарифний захист товаровиробників в Україні суттєво нижчий, ніж у 

країнах-торговельних партнерах. В Україні переважають такі інструменти 

захисту внутрішнього ринку, як кількісні обмеження, контроль за цінами та 

антидемпінгові заходи, тоді як розвинені країни у міру зростання добробуту 

населення надають перевагу технічним заходам регулювання, які покликані 

підвищувати безпечність та якість імпортованих товарів.  

Незадовільний стан зовнішньоторговельної діяльності аграрного сектору 

України в певній мірі є віддзеркаленням проблем його розвитку та 

недосконалого державного регулювання. Тому важливою передумовою 

удосконалення експортно-імпортних взаємовідносин є вирішення ряду 

внутрішніх питань, зокрема: усунення цінових диспропорцій у міжгалузевих 

відносинах, створення умов для еквівалентного розподілу доходів між 

учасниками аграрного ринку, завершення земельної реформи, розробка та 

впровадження сучасної системи управління якістю, підвищення ефективності 

державних програм підтримки та дотацій сільськогосподарських виробників, 

удосконалення податкового механізму, сприяння залученню інвестицій у 

сільське господарство, боротьба з контрабандою, модернізація 

сільськогосподарського виробництва тощо. Зважаючи на те, що формування 

аграрної політики щодо зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцію, 

в контексті членства України в СОТ, ми маємо унікальну можливість 

використовувати досвід інших країн та адаптувати його до наших умов, що є 

підґрунтям для подальших досліджень. 

Зовнішньоекономічна діяльність України та її АПК характеризується 

динамічним розвитком і сталою питомою вагою експорту та імпорту товарів 

АПК у загальних обсягах торгівлі. З метою ефективного використання 

експортного потенціалу та уникнення можливих небажаних наслідків, 

пов'язаних з розширенням ЄС, Україна має сконцентрувати зусилля на 
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активізації експорту і забезпеченні та підтримці конкурентоспроможності своєї 

економіки у світовому економічному просторі. 
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Зерновий ринок – основа, ядро розвитку аграрної економіки та 

агропродовольчого ринку. Саме тому стан ринку зерна є індикатором 

економічних реформ, що проводяться в країні та один із найважливіших 

показників їх якості. Ринок зерна найбільш чітко відображає загальні 

закономірності розвитку товарного аграрного ринку, він увібрав в себе всі 

елементи ринкових відносин, тому його можна розглядати як модель ринків 

іншої сільськогосподарської продукції. 

Аграрні реформи, що відбуваються в нашій країні, проходять в досить 

складних соціально-економічних умовах. Безумовно, це не могло не 

відобразитися на зерновиробництві. Період ринкових перетворень вніс суттєві 

як якісні, так і кількісні зміни як у зернове господарювання, так і у формування 

та функціонування зернового ринку. 

Експортний потенціал зернового ринку може бути охарактеризований: 

ринковою пропозицією та попитом, пропорційністю ринку, динамікою розвитку 

ринку та діловою активністю, комерційний ризиком.  
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Аналіз наповнюваності ринку зерна України показав, що держава має 

потужний потенціал у цьому сегменті економіки. Рівень споживання зерна 

перевищує рівень виробництва у 2,2 рази. Фактична ємність ринку зерна 

визначається обсягами його реалізації протягом певного періоду. Найбільше 

зерна було вироблено у 2016 році – 57,1 млн т, з яких 51,6% (29,2 млн т) було 

експортовано. Найбільшими імпортерами українського зерна є Єгипет, Іспанія, 

Ізраїль. Ячмінь експортують в основному країни Південної Африки та Близького 

Сходу. В Україні сертифіковано 738 зерносховищ, загальна ємність яких 

становить 30,6 млн т, проте потреба у 2016 р. становила 60 млн т, частково 

нестача потужностей задовольняється несертифікованими сховищами – 14 млн 

т. Таким чином, спостерігається недостатність розвитку інфраструктури 

зернового ринку України.  

Під державним регулюванням ринкової економіки мається на увазі така 

діяльність держави, що дозволяє підтримувати стабільність відтворення та 

забезпечувати умови для розвитку економіки. Зважаючи на те, що ринок все ж 

таки переважно саморегульована економічна система, комплексний вплив 

держави на формування та функціонування зернового ринку не повинен 

обмежувати виробничу самостійність об’єктів та відбуватися в цілому на 

макрорівні.  

Функції та методи державного регулювання ринку зерна можна розділити 

на два основні напрями: стимулювання пропозиції на ринку (формування 

інфраструктури; правового механізму; адміністративного впливу (квоти, 

ліцензування і т.д.); регулювання експорту-імпорту, торгівельні та закупівельні 

інтервенції тощо), тобто підтримка товаровиробників та стимулювання попиту 

на продукцію (сприяння підвищенню якості продукції, цінова політика, 

соціальні проекти тощо). 

Для сучасного світового ринку зерна характерним є нестабільність у 

виробництві та споживанні зерна. Дана ситуація приводить до коливань 

глобальних перехідних обсягів запасів. За досліджуваний період показник 

страхового запасу зерна у світі жодного разу не сягнув оптимального значення 
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70 днів продовольчої безпеки, його середнє значення було на рівні 51 дня. 

Експортерами зерна у світі є близько 25-ти країн, основні з яких США, Канада, 

Австралія, Європейський Союз, Аргентина, Росія та Україна (займає четверте 

місце у світі з експорту кукурудзи, шосте – з пшениці, п’яте – з ячменю (у 2008-

2010рр. – перше) та перше у світі з експорту соняшнику та соняшникової олії). 

Для країн з розвинутою ринковою економікою характерним є високий 

рівень державної підтримки виробництва зерна, питома вага підтримки галузі у 

загальних видатках коливаються в межах від 8,5% до 33% (у різних країнах). В 

Україні – 1,8% всіх видатків держбюджету виділяється на зерновиробництво.  

Напрями державної підтримки та регулювання виробництва зерна, які 

можуть бути застосовані в Україні: ціноутворення; прямі субсидії та дотації 

зерновиробникам; пільгове кредитування виробництва зерна; протекціоністська 

політика; стимулювання науково-технічного прогресу в галузі 

зерновиробництва; розвиток аграрної освіти та підготовка кваліфікованих 

кадрів. 

Основними дієвими механізмами регулювання експортного потенціалу 

ринку зерна є: підвищення попиту на зернові на зовнішніх ринках, розвиток 

системи електронної комерції; використання методики індексування цін на 

зернові, за якою враховуються  витрати, що несуть аграрії на матеріально-

технічні ресурси та послуги стороннім організаціям та індекси цін на ресурси; а 

також щорічне встановлення базового рівня цін на зерно (доцільно ввести у 

розрахунок базової ціни не тільки показник повних витрат, а й показник якості 

ґрунту, показники оборотності основних і оборотних фондів, затрачених на 

одиницю продукції). 
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Ефективна діяльність ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» залежить від 

конкурентоспроможності м’ясної, ковбасної продукції, що випускається, та 

напівфабрикатів на вітчизняному та європейському ринках. Головним фактором 

підвищення прибутковості підприємства, критерієм забезпечення його 

перспективного виробництва та рівня конкурентоспроможності, є якість 

виробленої продукції. 

На сьогоднішній день для внутрішнього ринку, не говорячи вже про 

зовнішні, не достатньо дотримуватись держстандартів (ДСТУ), адже вони 

дозволяють здійснювати контроль лише за деякими середніми показниками. Для 

отримання конкурентних переваг серед підприємств мясопереробної 

промисловості ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» прагне реалізовувати 

споживачам продукцію вищої якості, ніж у конкурентів.  

Системи управління якістю вважаються ефективними і рентабельними, 

коли повністю задовольняються вимоги споживачів та зацікавлених 

сторін.Запровадження стандартів якості дає змогу підприємству налагодити 

взаємозв’язки між структурними підрозділами, покращити ефективність 

виробництва, розширити ринки збуту, підвищити ступінь задоволеності потреб 

споживачів.  

Швидке реагування на зміни ринку потребує розробки ефективних систем 

управління якістю, основною метою яких є орієнтація на споживачів (виявлення 

вимог до готової продукції та оцінка ступеня її якості) [1].  

Формування даних систем неможливе без організації функціонального 

ефективного управління. Саме тому на ТОВ «Глобинський мясокомбінат» 
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розроблено і частково впроваджено інтегровану систему менеджменту (ІСМ) 

(рис. 1), до складу якої входять: 

 HACCP (ISO 22000, система безпечності харчових продуктів), яка 

впроваджена та сертифікована підприємством;  

 ISO 9001 (система управління якістю), яка впроваджена та 

сертифікована підприємством; 

 ISO 14001 (система управління екологічною безпекою), яка 

розроблена, але поки що не сертифікована;  

 OHSAS 18001 (система управління технікою безпеки та охороною 

праці), яка розроблена, але поки що не сертифікована [3]. 

Організаційно-методичною основою створення інтегрованої системи 

управління якістю служить стандарт ISO 9001, що лежить в основі серії ISO 9000 

«Принципи загального менеджменту якості». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Інтегрована система менеджменту ТОВ «Глобинський м’ясомбінат». 

ISO 9001:2000 
Система 

менеджменту 
якості 

 

HACCP  
(ISO 22000:2005) 

Система  
менеджменту 
безпечності 

харчової 
продукції 

 

Інтегровані системи 
менеджменту 

ISO 14001:2004 
Система 

екологічного 
менеджменту 

 

OHSAS 18001 
Система 

менеджменту 
охорони 
здоров’я 

і безпечності 
 

 



67 
 

 

Враховуючи специфіку виробництва, вищим керівництвом ТОВ 

«Глобинський м’ясокомбінат» прийнято рішення щодо необхідності 

запровадження систем управління якістю та визначено головні цілі діяльності в 

перспективі на 5 років. 

З метою визначення ступеню готовності підприємства до формування й 

розробки систем управління якістю на ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» 

попередньо проведено дослідження й оцінку, що дозволяє встановити специфіку 

виробництва, визначити недоліки в технологічному процесі, скоректувати аналіз 

невідповідностей готової продукції ДСТУ. 

В процесі формування систем управління якістю на ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат» передбачено: 

• провести структуризацію всіх виробничих процесів; 

• розробити перспективні заходи управління процесами виробництва; 

• визначити критерії оцінки результативності процесів системи 

управління якістю, що відображають ступінь відповідності готової продукції 

запланованим показникам, а також законодавчим вимогам міжнародних 

стандартів; 

• систематизувати оцінення результативності впроваджених заходів; 

• розробити коригувальні заходи; 

• визначити засоби і методи контролю невідповідностей [4]. 

Дана інтегрована система управління якістю дає підприємству наступні 

переваги: 

• підвищення ефективності загальної системи управління якістю 

продукції; 

• більш високу залученість персоналу в процес поліпшення виробничого 

процесу; 

• забезпечення єдиної політики організації;  

• раціональне використання ресурсів; 

• загальну систему підготовки та розвитку персоналу; 
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• в інтегрованій системі порівняно з кількома паралельними системами 

значно менший обсяг документів; 

• економію витрат на розробку, функціонування, сертифікацію; 

• підвищення конкурентоспроможності підприємства на внутрішньому  

та зовнішніх ринках; 

• підтвердження високого статусу серед конкурентів; 

• гарантію якості продукції; 

• зростання довіри до підприємства з боку потенційних споживачів, а 

також інвесторів та зацікавлених сторін [2]. 

Дотримання у виробничій діяльності принципів систем управління якістю 

забезпечить не лише відповідність продукції вимогам міжнародних стандартів, а 

й вдосконалення в порівнянні з неякісними товарами конкурентів, що 

забезпечить витіснення інших підприємств галузі та вихід на міжнародний 

ринок. 

Список використаних джерел 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА ДЛЯ 

ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

Липницька Т.А., студентка ОС «Магістр»,  
Голомша Н.Є., к.е.н, доцент 

Однією з основних проблем є наявність старих елеваторів, які працюють 

неефективно, через що стає проблематичним якісно зберігати зерно. Через 

неправильне зберігання зернових втрати становлять близько 15% врожаю. Старі 

зерносховища дуже енерговитратні, через що ціни на їхні послуги вище не менш 

ніж на 10% порівняно з сучасними. 

Дефіцит потужностей є одним із стимулів росту ринку елеваторного 

обладнання. Відповідно до статистичних даних Міністерства аграрної політики, 

починаючи з 2015-го року, він зростає на 15-20% в рік, що є негативним 

показником. 

 

Рис. 1. Рейтинг областей України за кількістю елеваторів в 2016 році, шт 

Джерело: розроблено автором на основі [1] 
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Полтавська, Кіровоградська та Одеська області є лідерами по місткості 

зерносховищ. Кількість в цих областях складає 85 шт., 85 шт. та 80 шт. 

відповідно. Далі слідують Вінницька область з  кількість елеваторі 75 шт. та 

Харківська з 65 шт. елеваторів. Замикають семірку лідерів Херсонська та 

Миколаївська області, які мають по 55 шт. елеваторів. Детальніше географічне 

розташування елеваторів можна подивитися в додатку А. 

Не дивлячись на те, що за останнє десятиліття ємність зерносховищ 

збільшилася на 10-12 млн тонн, ― попит перевищує пропозицію. Багато 

виробників зернових, перш за все мова йде про малий і середній бізнес, 

потребують елеватори для зберігання власного врожаю перед продажем його 

великим трейдерам. Така нестача потужностей зі зберігання зерна 

спостерігається в усіх регіонах. 

Найменш забезпеченими є чотири області. Зокрема, елеватори в Донецькій 

області покривають лише 24,3% від загальної потреби регіону, Закарпатській ― 

25,9%, Івано-Франківській ― 27,2%, Львівській ― 30,1% [2].  

 
Рис. 2. Топ-10 компаній України за елеваторними потужностями в 2016 році, 

млн тонн 

Джерело: розроблено автором на основі [1] 
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Лідером серед компаній України за елеваторними потужностями є 

Державна продовольчо-зернова корпорація України – ДПЗКУ з показником 3,75 

млн тонн. Замикають п’ятірку провідних компаній UkrLandFarming, Кернел, 

Нібулон та Миронівський хлібопродукт, маючи потужність в 2,66 млн тонн, 2,63 

млн  тонн, 1,78 млн тонн та 1,43 млн тонн. 

Загальний обсяг наявних потужностей для зберігання зерна не перевищує 

35-40 млн тонн, при цьому, понад 40% — це склади підлогового зберігання 

(елеватори-лежаки) або старі елеватори, які функціонують ще з радянських часів, 

в яких зерно можна зберігати в хорошій кондиції максимум 3-4 місяці, що є 

поганим показником [2]. 

Позитивним прикладом вирішення даної проблеми може слугувати група 

компаній Vitagro, яка зовсім нещодавно відкрила новий елеватор у селищі 

Закупне Хмельницької області. Загальна потужність нового елеватора складає 82 

тис. тонн зерна, що значно перевищує можливості попередника з потужністю 40 

тис. тонн.  

Підприємство має дві лінії: прийому і відвантажування, які можуть 

здійснюватися автотранспортом та залізничним, загальна потужність яких 6 тис. 

т зерна за добу. Також на елеваторі є лабораторія, де проводиться комп'ютерний 

експрес-аналіз зерна, визначаючи десяток необхідних параметрів з похибкою, 

зведеною майже до нуля. Усі показники відразу фіксуються і будь-яке втручання 

сторонніх неможливе. Елеватор був зведений в рекордно короткий термін — 8 

місяців, що показує доступність будівництва таких проектів для великих 

підприємств: вони не є часоємкими, необхідними є лише фінансові інвестиції, 

які окупаються в найкоротші терміни [2]. 

Список використаних джерел: 
1. UkrAgroConsult (Daily Report from July, 2017) 
2. Оцінка можливостей експортного потенціалу сільськогосподарської 

продукції України / Скрипник А.В., Стариченко Є.М. // Економіка АПК. – 2016. 
– № 8 - С. 14 

3. Мельник Т. Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз / 
Т. Мельник // Міжнародна економіка. – 2009. – № 8–9. – С. 221–245. 
 



72 
 

УДК 005:338.3:637 

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

Лисак Ю.Р., студентка ОКР «Магістр»  
Кузьменко С.В., к.е.н., доцент 

Тваринництво являє собою велику і складну галузь, де головним засобом 

виробництва є тварини  і птахи. Тваринництво забезпечує населення продуктами 

харчування, легку промисловість - сировиною, дає живу тяглову силу і цінне 

органічне добриво – гній [1]. 

У розв'язанні проблем збільшення виробництва м'яса надзвичайне 

значення має свинарство. Свинина використовується у свіжому вигляді як 

висококалорійний продукт  харчування населення, а також як сировина для 

виробництва бекону, шинки, ковбас, сосисок і різних консервів. 

Докорінна зміна форм власності та умов господарювання, що відбулися в 

країні за роки економічних реформ, спричинило за собою спад виробництва в 

тваринництві, посилення його нестабільності, залежно від зовнішніх факторів. 

Відбулися негативні якісні зміни у виробництві продукції тваринництва, 

зниження продуктивного і генетичного потенціалу галузі, згортання селекційних 

робіт, скорочення поголів'я та рівня продуктивності худоби в племінних 

господарствах. Різко знизилася показники економічної ефективності і 

свинарство стало збитковим. Тому стає актуальним обґрунтування напрямів 

збільшення виробництва свинини та пошуку шляхів підвищення її економічної 

ефективності, що й обумовило вибір теми моєї роботи[2]. 

Ефективність виробництва свинини – складна економічна категорія, в якій 

відображається дія об’єктивних економічних законів і висвітлюється одна з 

найважливіших сторін суспільного виробництва – результативність[3]. 

Економічна ефективність виробництва свинини показує кінцевий 

корисний результат від застосування всіх виробничих ресурсів й визначається 

порівнянням одержаних результатів і витрат виробничих ресурсів. 

Підвищення ефективності виробництва свинини означає, що на кожну 

одиницю витрат і застосованих ресурсів одержують більше продукції і доходу. 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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А це має велике значення як для всього народного господарства так і для кожного 

сільськогосподарського підприємства та населення країни. 

Економічна ефективність свинарства характеризується системою 

натуральних і вартісних показників (таблиця 1). 

Таблиця 1. 

Показники ефективності виробництва свинини 
Вартісні Натуральні 

Рівень рентабельності, % Середньодобові прирости, г 
Рентабельність продажу, % Витрати корму на 1 ц приросту живої ваги, ц к. од. 
Норма прибутку, % Вихід приплоду поросят на 100 свиноматок, голів 
Фондовіддача, грн. Період вирощування, дорощування, відгодівлі до 

забійної маси, днів 
Фондомісткість, грн Рівень падежу свиней, % 
Фондозабезпеченість, грн. Виробництво м’яса на 1 голову свиней, кг 
Фондоозброєність, грн. Виробництво м’яса на 1 свиноматку, кг 
Собівартість 1 ц ж.м, грн. Виробництво м’яса свиней на 100 га ріллі, ц 
Ціна 1 ц живої маси, грн  
Прибуток на 1 середньор. 
працівника, грн. 

 

Прибуток на 1 свиноматку в рік, грн  
Прибуток на 100 га ріллі, грн  

Джерело: зроблено автором на основі [5] 

Названі технологічні показники виробництва свинини у таблиці 1 важливі 

при дослідженні резервів підвищення економічної ефективності за рахунок 

зниження сукупних матеріальних витрат під час дорощування чи  відгодівлі. 

Зростання значень показників продуктивності свиней позитивною мірою 

впливає на підвищення економічного ефекту, який проявляється у обсягах 

валового та чистого прибутку. 

Отже, галузь тваринництва є дуже трудомістка та потребує великих 

затрат на її виробництво. А це призводить до зниження собівартості продукції 

тваринництва та зниження суми чистого доходу. Виходячи з цього можна 

зробити висновок, що прибуток підприємства залежить від рівня рентабельності 

підприємства та зниження собівартості продукції. Адже чим  вища 

рентабельність підприємства, тим більший ефект його діяльності., а отже і вищий 

прибуток[4].  
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Тому підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва 

передбачає підвищення рентабельності продукції при одночасному зниженні 

витрат та собівартості на одиницю продукції.  
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МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Лой К. П., студентка ОС «Магістр» 
 Костюк О.Д., к.е.н., доцент 

 

Україна, маючи сприятливі природно-кліматичні умови, може легко 

відмовитися від індустріалізованих методів агровиробництва та перейти на 

органічне землеробство, а про ГМО навіть і не думати. Ми маємо найбільшу 

територію в Європі і майже всі землі придатні для землеробства. Сукупно, це 

більше 41 млн. га сільгоспугідь, із них близько 8 млн. га відносно чистих ґрунтів 

Також у нас є досвід виробництва і застосування біозасобів, відтворення 

родючості завдяки застосуванню ґрунтозахисних технологій, органічних добрив, 

сидератів, зменшення внесення мінеральних добрив та пестицидів [1]. 

Внутрішній ринок української органічної продукції є порівняно молодим 

(відлік розвитку починається з 2008 року). Основний канал збуту органічних 

продуктів в Україні–це мережі супермаркетів(наприклад, Good Wine, Сільпо, 
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Ашан, Мегамаркет тощо). Крім того, є  невеликі спеціалізовані магазини 

здорового харчування та інтернет магазини. На сьогодні на полицях магазинів 

присутній ще далеко не повний асортимент органічної продукції. Найбільш 

широка номенклатура є у таких продуктових категоріях – молочні продукти та 

бакалія.  

У зв’язку з тим, що внутрішній органічний ринок ще не розвинений, 

більшість українських органічних компаній зорієнтована на експорт. Основні 

експортно орієнтовані органічні сільгосппродукти з України – це 

сільськогосподарські культури (зернові, олійні, бобові) та дикорослі рослини 

(ягоди, гриби, горіхи, лікарські трави), які йдуть в основному для подальшої 

обробки та або  реекспорту. Існує високий потенціал для збільшення експорту 

органічної продукції, оскільки попит на українську органічну продукцію від 

міжнародних покупців із країн ЄС, Швейцарії, США та інших країн є високим і 

постійно зростає [3]. 

Нині органічна продукція формує окремий сектор світової продовольчої 

торгівлі, який щороку зростає на 20-25%. А відповідно до прогнозів, у 2020 році 

масштаби світової торгівлі органічним продовольством можуть досягти 200-250 

млрд. США. При цьому, глобальні перспективи розвитку ринку органічної 

продукції пов’язані зі світовою проблемою, яку не в змозі вирішити традиційне 

сільське господарство, а саме - забезпечення безпеки харчування, а також з 

недостатнім задоволенням попиту на екологічно чисту продукцію, перш за все, 

в європейських країнах. ЇЇ основними споживачами залишаються США та 

Європа, хоча зростання виробництва спостерігається в різних регіонах [2].  

Враховуючи зростання попиту на органічну продукцію, збільшення 

кількості її виробників та експортний потенціал аграрного сектору України, 

цьому питанню варто надати особливу увагу. Слід зауважити, що в Україні вже 

зроблені значні кроки в цьому напрямку. Зокрема прийнято Закон України “Про 

виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” 

(від 03.09. 2013 р.). Крім того, здійснюється сертифікація продукції відповідно 

до критеріїв, встановлених такими міжнародними організаціями як Глобальна 
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мережа екологічного маркування (GEN), в деяких випадках Міжнародна 

Федерація органічного сільськогосподарського руху (IFOAM). Проте, як 

зазначає Карасева Н.А., стримуючим фактором інтенсифікації міжнародної 

торгівлі є недостатня кількість акредитованих на національному та 

міжнародному рівнях, сертифікаційних центрів для для виробників. Крім того, 

досить затяжною та дорогою є сама процедура сертифікації .  Цікаво, що Україна 

є членом GEN разом і з рядом інших розвинених країн та тих, що розвиваються, 

зокрема США, ЄС, Канадою, Росією, Бразилією, Китаєм, Кореєю, Малайзією, 

Тайванем та іншими [4]. 

Окрім цього, в Державній цільовій Програмі розвитку села на період до 

2015 р., що вже закінчила свою дію, було задекларовано довести обсяг частки 

органічної продукції у загальному обсязі валової продукції сільського 

господарства до 10 відсотків, чого, безумовно, досягнуто не було через 

відсутність підтримки галузі державою. 

Ще одним документом, що акцентує увагу на органічному секторі, є 

Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 р., схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України за №806-р. В стратегії серед 

пріоритетних напрямів досягнення стратегічних цілей вказано і забезпечення 

продовольчої безпеки держави шляхом сприяння розвитку органічного 

землеробства, насамперед в особистих селянських і середніх господарствах) [4].  

Чинний Закон України «Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини» у редакції від 03.09.2015 (зі 

змінами від 12.02.2015) належним чином не забезпечує розвиток органічного 

виробництва в Україні та суперечить діючим нормативним документам, які 

регламентують органічне виробництво в ЄС в частині неоднозначності положень 

щодо Правил органічного виробництва та обігу органічної продукції, порядку 

сертифікації органічного виробництва, здійснення державного нагляду 

(контролю) за діяльністю операторів органічного ринку, що викликало 

необхідність прийняття в 2016 році нової редакції цього Закону. 
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Зацікавлені у збільшенні експорту органічної продукції, торговельні 

компанії власними ресурсами можуть забезпечити сертифікацію невеликих 

господарств. Тоді сертифікація стане особливо цікавою для дрібних ферм з 

площею 5-30 гектарів, які завдяки своїй мобільності є потенційно 

найефективнішими виробниками, зокрема овочевої продукції, і мають великі 

перспективи її прибуткового експорту. Позитивним прикладом є робота компанії 

«Украгрофін», яка з 1999 року експортує вітчизняну органічну продукцію, 

пропагуючи її на світових ринках, і до того ж є членом Міжнародної Федерації 

органічного сільськогосподарського руху (IFOAM). Серед інших напрацювань 

разом з німецькою компанією «Ecoland Grains & Legumes GmbH» вона 

впроваджує в життя в Україні спільний проект з вирощування органічних соєвих 

бобів. Компанії «Агрот», «Махаріші», «Рівнехолод» останнім часом мали 

подібний досвід експорту органічної продукції. Високий експортний потенціал 

буде утворено завдяки подальшому наближенню законодавчих регулювань до 

стандартів ЄС. Міжнародні донори, у тому числі й ЄС, мають розбудовувати 

свою технічну підтримку України у сфері розвитку органічного виробництва з 

урахуванням взаємної користі [5]. 

За 2014 рік органічний ринок в Європі зріс на 7,6% до 26,2 млрд €. 

Найбільшим ринком в Європі є Німеччина (7,9 млрд €) і після США вона є 

другим за розміром ринком органічних продуктів у світі. Друге місце посідає 

Франція (4,8 млрд €), це ринок, що динамічно зростав останні роки, третє – 

Великобританія (2,3 млрд €), четверте – Італія (2,1 млрд €). 43% від глобальних 

роздрібних продажів органічних продуктів припадає на США (27,1 млрд €), 

друге місце посідає ЄС. Найбільшим споживачем органічних продуктів є 

Швейцарія (220 €/людину в рік становить споживання органічних продуктів у 

цій країні). 

Україна, за даними експерта «КьюС», входить в десятку світових 

виробників органічних зернових та олійних: 6-те місце за виробництвом 

органічного зерна і 6-те за виробництвом олійних, 10-те за виробництвом 

зернобобових. Головними конкурентами України на ринку органічних продуктів 
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є Росія, Білорусь, Казахстан, Румунія, Італія, Молдова, Болгарія, Словаччина, 

Чехія, Туреччина [1]. 
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ЕКCПOРТНА CТРАТЕГIЯ РOЗВИТКУ ЗЕРНOВOЇ ГАЛУЗI УКРАЇНИ 

Лукашевич О. Ю., студентка ОС «Магістр» 
Діброва Л.В., к.е.н., доцент 

Cтратегiчним завданням рoзвитку вiтчизнянoгo зернoвoгo пiдкoмплекcу 

України має cтати пoвне задoвoлення влаcних пoтреб у зернi (врахoвуючи 

пoтреби йoгo на вирoбництвo тваринницькoї прoдукцiї) та нарoщування 

екcпoртнoгo пoтенцiалу, бажанo не в кoрмoвoму зернi, а в прoдуктах йoгo 

перерoбки, прoдукцiї тваринництва абo бioетанoлi, щo дoзвoлить залишити в 

державi дoдану вартicть, збiльшити кiлькicть рoбoчих мicць, наблизитиcя дo 

рoзв’язання coцiальних прoблем ciльcьких грoмад. 

Для України нарoщування вирoбництва зерна має cтратегiчне значення для 

пiднеcення нацioнальнoї екoнoмiки, тoму щo при уcпiшнoму йoгo рoзвитку 

cтвoрюютьcя умoви для ефективнoї дiяльнocтi низки cумiжних галузей. 

Пiдвищення рiвня ефективнocтi вирoбництва зерна є oдним iз найважливiших 

завдань, вiд рoзв’язання якoгo залежить прoдoвoльча безпека країни. Вoнo 

пoвиннo здiйcнюватиcя як на державнoму, так i на регioнальнoму рiвнях, де 

вирiшуютьcя питання забезпечення наcелення прoдуктами харчування. 

http://www.agroexpert.ua/
http://minagro.gov.ua/
http://organic.com.ua/
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Щoб пiдвищити екoнoмiчну ефективнicть ciльcькoгocпoдарcькoгo 

вирoбництва зерна, cлiд викoнати кoмплекc таких ocнoвних захoдiв, як: 

•  впрoвадження кoмплекcнoї механiзацiї та автoматизацiї 

вирoбництва; 

•  пoлiпшення якocтей землi, пiдвищення її рoдючocтi; 

•  рацioнальне викoриcтання вирoбничих фoндiв та трудoвих реcурciв; 

•  впрoвадження iнтенcивних i реcурcoзберiгаючих технoлoгiй; 

•  пiдвищення якocтi вирoбленoї прoдукцiї; 

•  рoзвитoк ciльcькoгocпoдарcькoгo вирoбництва на ocнoвi 

рiзнoманiтних фoрм влаcнocтi i видiв гocпoдарювання та cтвoрення для них 

рiвних екoнoмiчних умoв; 

• пiдвищення технiчнoгo i технoлoгiчнoгo рiвня НТП. 

Екoнoмiчну ефективнicть ciльcькoгocпoдарcькoгo вирoбництва такoж 

мoжливo пiдвищити за рахунoк пoшуку i ocвoєння нoвих ринкiв збуту 

вирoбленoї прoдукцiї. На жаль бiльшicть вирoбникiв не здатнi прoдати cвoю 

прoдукцiю. Тoму неoбхiднo вдocкoналювати рoбoту маркетингoвих вiддiлiв, яка 

б мoгла прocунути прoдукт на ринoк. 

Для забезпечення неoбхiднoгo баланcу мiж захиcтoм безпеки та oхoрoнoю 

здoрoв’я з oднoгo бoку i cтимулюванням тoргiвлi з iншoгo, Україна пoвинна:  

• Гармoнiзувати уcю закoнoдавчу базу з нoрмами ЄC та впрoвадити 

технiчнi правила на ocнoвi вiдпoвiдних Директив ЄC;  

• Гармoнiзувати cвoї cтандарти з мiжнарoдними та вiдмiнити cтандарти 

радянcькoї дoби;  

• Прoдoвжувати рефoрмування iнcтитуцiйних заcад заcтocування 

cтандартiв з метoю уникнення кoнфлiкту iнтереciв та дублювання функцiй 

кoнтрoлю та вiдпoвiдальнocтi;  

• Затвердити прoцедури, якi дoзвoляли б ефективнo впрoваджувати 

нoрмативнi акти у cферi ринкoвoгo нагляду. 

Одним із важливих напрямків підтримки експорту є розбудова систем 

річкових та морських припортових елеваторів.  
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Однак при збільшенні у експорту зерна до 35-36 млн. т., необхідно 

збільшити відвантаження його щомісяця до 3,0- 3,5 млн. т., що вимагає 

організації чіткої роботи портових елеваторів, або побудови нових потужностей 

на 8,5-9,0 млн. т.  

Необхідне запровадження нової схема логістики зернового ринку України, 

що передбачає визначення двох зон: експортна – це регіони, які наближені до 

портових елеваторів; і зона внутрішнього споживання – у цих регіонах 

доцільніше споживати зерно для тваринництва й переробки. 

Список використаних джерел: 
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УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ ЛІЗИНГОМ В ПІДПРИЄМСТВАХ 
АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

Мальченко І.В., студентка ОС «Магістр» 
Артиш В.І., к.е.н., доцент 

Для України питання просування міжнародного лізингу як основного 

елементу оновлення обладнання та виробничих фондів є надзвичайно важливим. 

На сьогоднішній момент українські лізингові компанії не в змозі забезпечити 

належним чином весь попит на цей вид фінансових послуг, тому міжнародна 

практика є найбільш придатним варіантом для українських підприємств 

сьогодні. Міжнародний фінансовий лізинг надає підприємствам можливість 

модернізувати обладнання і завдяки цьому підвищити свою ефективність та 

конкурентоспроможність. Міжнародний лізинг також є ефективним варіантом 

реалізації продукції підприємств, що виробляють активи, які можуть бути 

передані в лізинг не тільки на території даної країни, а й за кордоном.  
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Економіка України перебуває у стані ринкової трансформації і потребує 

величезних фінансових ресурсів з метою придбання існуючими та 

новостворюваними підприємствами необхідної техніки, новітніх технологій. 

Частково ці потреби можуть бути задоволені за допомогою використання 

міжнародних лізингових операцій. Для України це є ідеальним способом  

розбудови економіки та підтримки підприємств на належному рівні в системі 

світових господарських відносин.  

За сьогоднішньої ситуації в АПК лізинг – найперспективніший фінансовий 

інструмент, здатний ефективно розвивати агропромислове виробництво, 

активізувати інвестиційний процес у країні. Загальні правові та економічні 

засади фінансового лізингу базуються на Законі України «Про фінансовий 

лізинг» від 16 грудня 1997. 

Актуальність теми дослідження зумовлена проблемами підвищення об`ємів 

та кількості міжнародних фінансових лізингових операцій в Україні в умовах 

сучасних світогосподарських відносин. Науковцями всього світу досліджуються 

принципи розвитку виробництва, що не можливе без оновлення основних засобів 

будь-якого підприємства. Для України це питання особливо актуальне. Велика 

кількість державних та приватних підприємств працюють на обладнанні, що має 

високий ступінь зношення. Необхідно шукати шляхи оновлення основних 

фондів, щоб мати змогу гідно конкурувати на світовому ринку з вітчизняною 

продукцією та послугами.  

Метою дослідження є визначення прикладних аспектів управління 

міжнародного лізингу й обґрунтування необхідності та можливості його 

застосування на практиці в підприємствах аграрного сектору. 

Лізинг як особливий вид інвестиційної діяльності став ефективним 

фактором інтенсивного розвитку економік зарубіжних країн, підвищення їх 

конкурентоздатності. На сучасному етапі в більшості промислово розвинених 

карїнах лізинг є невід’ємною частиною економічної структури. В той же час він, 

як і будь яке інше явище, яке зайняло важливе місце в підприємницькій практиці 
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зарубіжних країн, у зв’язку з перебудовою господарської системи, знаходить 

місце і в Україні. 
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Мартиненко І. В., студентка ОС «Магістр»,  
 Кроп П.Б., к.е.н, доцент 

У свiтовій економiці трaнспорту вiдведена особливa роль, вiд 

його роботи зaлежить ефективність, якiсть і розвиток зовнішньоекономічних 

зв'язків будь-якої країни. Зовнішня торгiвля найтіснiшим чином пов'язанa 

з транспортом. Транспорт здiйснює доставку товару від експортера до 

iмпортера.  Його нормальне функцiонування забезпечує виконання зобов'язань 

сторонaми по купiвлі-продажу, комерційний ефект зовнiшньоторговельної 

угоди. Порушення транспортного процесу веде часто до матерiальних втрат 

експортерa та iмпортера, робить неконкурентоспроможним товари, що 

перевозяться.  

 Головною умовою проведення зовнішньоекономічної операції є її 

ефективність. Логістичні системи є життєво важливими компонентами 

підвищення ефективності зовнішньоекономічних операцій. Транспортні аспекти 

логістики ЗЕД роблять значний вплив на ефективність міжнародних угод; 

http://agroua.net/


83 
 

основними досліджуваними і визначальними параметрами 

є вибір транспортного засобу та мінімізація витрат і часу. 

Трaнспорт не виробляє нового товару чи продукту, але саме завдяки їх 

переміщенню з oдного мiсця в інше забезпечується продовження процесу 

виробництва та обігу, має місце кінцеве споживання вироблених товарів. 

Переміщення товарів, продукції з мiсця виробництва до місця споживання і є 

тією споживчою вартістю, яку ствoрює транспорт, його транспортні послуги. 

Реалізацiя транспортних послуг виражається в тому корисному ефекті, 

який не може виникати, зберiгатися і реалізовуватися у відриві від транспорту. 

Разом  тим вирoбництво трaнспортних послуг не відривне від їх споживання. 

Транспортні пoслуги задовольняють пoтреби в момент свoго прояву, тобто 

ствoрення таких пoслуг збігається з їх спoживанням. 

На трaнспортні послуги, що надаються у сфері ЗЕД, впливають всі 

фактори, що хaрактеризують розвиток ринкoвої економіки. Насамперед це 

коливaння попиту і пропозиції товарів, цiн на нафту, вaлютного курсу, ступінь 

втручaння держaви у зовнішньоекономічну діяльність, стaн полiтичних та 

економічних відносин різних держaв тощо. 

Залізничний транспорт здійснює перевезення вантажів і пасажирів по 

рейкових шляхах. Йому належить перше місце в перевезенні пасажирів і друге 

(після трубопровідного) — в перевезенні вантажів. Довжина залізничних колій 

загального користування в Україні становить 22,7 тис. кілометрів, що дорівнює 

37 км на 1000 км кв її території.  

Україна з її переважно рівнинним рельєфом має сприятливі умови для 

розвитку автомобільного транспорту. В країні створено розгалужену мережу 

автомобільних шляхів, загальна довжина яких становить понад 175 тис. 

кілометрів, густота автомобільних шляхів загального користування з твердим 

покриттям дорівнює 269 км на 1000 км кв території.  

Україна — морська держава. її морський флот забезпечує 8% 

вантажообороту країни. У структурі загального вантажообороту сучасний 

морський транспорт посідає третє місце після трубопровідного і залізничного. 
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Повітряний транспорт — один з наймолодших видів сполучення. Його 

перевага — швидкість. Спеціалізація — пасажирські перевезення на великі 

відстані, пошта. Відбулася переорієнтація пасажирських потоків з внутрішніх на 

міжнародні авіарейси. Тепер на них припадає близько 60% усіх перевезень 

пасажирів. 

Трубопровідний транспорт є ефективним видом транспорту, який 

забезпечує безперервне передавання рідких, газоподібних і твердих речовин 

спеціальними трубами під тиском. Трубопровідний транспорт посідає перше 

місце за вантажооборотом в Україні. 
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Виробництво екологічно чистої продукції є практичною реалізацією 

концепції сталого розвитку аграрного виробництва, що передбачає поєднання 

економічного зростання, соціального розвитку й захисту довкілля як 

взаємозалежних і взаємодоповнювальних елементів стратегічного розвитку 

держави, що гарантуватиме населенню високу якість продовольства як важливої 

складової продовольчої безпеки.  

Масштаби органічного виробництва постійно зростають. Слід зазначити, 
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що органічна продукція у світі вирощується на 31 млн га сільськогосподарських 

угідь 120 країн світу.Особливо великий потенціал для розвитку органічного 

виробництва має Україна.  

Останнім часом у світі зростає інтерес у безпечних продуктах харчування. 

Саме світовий попит на екологічно чисті продукти харчування має забезпечити 

органічне виробництво.  

За оцінками Organic Monitor, поточний обсяг світового споживчого ринку 

органічної продукції становить 81,6 млрд.дол.США (див.рис.1), що майже у 5 

разів більше порівняно з 2000 роком.  

 
Рис.1 Динаміка зростання світового ринку органічної продукції у 2000-2015 

рр,, млрд.дол.США 

Джерело: [1] 

За даними FIBL, починаючи з 1999 року чисельність виробників органічної 

продукції зросла у 10 разів до 2,4 мільйонів. Понад 75% всіх виробників 

зосереджена у країнах Азії та Африки та Латинській Америці. А країнами, де 

налічується найбільша їх чисельність, є Індія, Уганда та Мексика [2]. 

На сьогодні органічний ринок в Україні постійно розвивається. Україна 

має сприятливі умови для органічного сільського господарства завдяки розміру 

країни (603,5 тис.км2, в тому числі 41 млн.га сільськогосподарських земель), 

географічному положенню, близькості до потенційних міжнародних покупців і 

великій території з родючими чорноземами. 

Станом на кінець 2016 року в Україні налічувалось 421,2 га органічних 

сільськогосподарських угідь за даними Федерації органічного руху України 

(див.рис.2). Також у 2016 році, порівняно з 2015 різко зросла кількість 
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органічних господарств майже у двічі, і у 2016 році їх кількість становила 390 (у 

2015 – 210). 

 
Рис.2 Загальна кількість органічних с/г угідь та кількість органічних 

господарств в Україні, 2002-2016 рр. 

Джерело: [3]. 

Дослідження Федерації органічного руху України свідчать, що сучасний 

внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні почав розвиватись 

з початку 2000-х років, складавши у 2006 році -  400 тис. євро, а у 2016 р. - до 

21,2 млн.євро (див.рис.3). 

 
Рис.3 Динаміка розвитку українського споживчого ринку органічних 

продуктів 2006-2016 рр., млн.євро 

Джерело: [3] 
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Основними органічними продуктами українського експорту є зернові, 

бобові, насіння олійних культур, ягоди, ефірні олії, гриби, горіхи, а також 

концентрати фруктових соків [4]. 

Отже, підсумовуючи сказане, Україна може виробляти органічну 

продукцію із відносно нижчою собівартістю ніж європейські країни, в яких через 

низьку природну родючість грунтів перехід на органічне землеробство 

супроводжується значним підвищенням собівартості органічної продукції. Тому 

українська органічна продукція потенційно має вищу конкурентоспроможність, 

оскільки її мінімальна ціна, порогом якої є рівень собівартості, є нижчою за 

мінімальну ціну органічної продукції європейських країн.  
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МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ МЕДУ 
Медведєва І. А., студентка ОС «Магістр» 

Голомша Н.Є., к.е.н., доцент 

Бджiльництвo є oднiєю з трaдицiйниx i нaйбiльш стaрoдaвнix гaлузeй 

вiтчизнянoгo сiльськoгo гoспoдaрствa. Щe зa чaсiв Київськoї Русi мeд рaзoм з 

iншим, нe мeнш цiнним прoдуктoм гaлузi — вoскoм був oдним iз гoлoвниx 

тoвaрiв у тoгoчaснiй тoргiвлi, i впрoдoвж бaгaтьox стoлiть зaлишaвся вaжливим 

джeрeлoм дoбрoбуту сiльськoї грoмaди [1]. 

У свiтoвoму рeйтингу крaїн-вирoбникiв мeду Укрaїнa зaймaла 3-є мiсцe у 

2015 році, впeвнeнo випeрeджaючи всi iншi крaїни Єврoпи. При цьoму з 

вирoбництвa мeду нa душу нaсeлeння, щo стaнoвить 1,5 кг, Укрaїнa – свiтoвий 

http://www.ecoviaint.com/
http://www.fibl.org/en/themes/organic-farming-statistics.html
http://www.organic.com.ua/
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лiдeр. 

Тaблиця 1. 
Вирoбництвo мeду в Укрaїнi у спiввiднoшeннi дo свiтoвoгo, тис тон 

Пoкaзник 
  Рiк 

2005 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Свiт 1410,3 1614,0 1616,8 1663,7 1673,7 1695,5 1695 

Укрaїнa 71,4 70,3 70,1 73,7 75,7 63,6 59,3 

ЧaсткaУкрaїни 

у свiтoвoму 

вирoбництвi,% 

5,07 4,4 4,3 4,4 4,5 3,7 3,6 

Джeрeлo: рoзрoблeнo aвтoрoм нa oснoвi дaниx з Укрстат [1] 

Тoбтoдо 2015-го року, iз 1,67 млн тoнн свiтoвoгo вирoбництвa мeду мaйжe 

5% припaдaє нa Укрaїну. Сeрeд крaїн Єврoпи зa вiдпoвiдним пoкaзникoм Укрaїнa 

зaймaє пeршe мiсцe. Проте, з 2015-го року можна спостерігати спад у 

виробництві меду. У першу чергу це пов’язано з погіршенням природних умов, 

холодною сніжною весною. Також, причиною є недотримання вимог oбрoбки 

пoсiвiв xiмiчними зaсoбaми, вирубка мeдoнoсниx дeрeв та інше [1].  

Укрaїнa стaлa прoвiдним eкспoртeрoм мeду дo Єврoсoюзу. Зa oстaннi 

дeсять рoкiв oбсяг eкспoрту укрaїнськoгo мeду збiльшився у сiм рaзiв, в 

oснoвнoму зa рaxунoк пoстaвoк в єврoпeйськi крaїни. I цe нe мeжa – aджe ЄС 

ввaжaється нaйбiльшим у свiтi спoживaчeм мeду. Щoрiчнo тaм з’їдaють 150 тис. 

тoнн сoлoдкoгo прoдукту – 27% всьoгo свiтoвoгo спoживaння.  

Тaблиця 2 
Динaмiкa eкспoрту мeду нaтурaльнoгo в свiтi, тис тoн. 

Eкспoртeри 
Рoки 2016 у %  

дo 2015 2005 2012 2013 2014 2015 2016 

Свiт 411,8 - 586,9 618,3 667,6  659,2  98,7  

Китaй  88,5 110,2 124,9 129,8 144,8 128,3 88,7 

Aргeнтинa 107,6 75,1 65,2 54,5 45,6 81,2 178,5 

Мeксикa 19,0 32,0 33,5 39,2 42,2 29,1 69,1 

Укрaїнa 3,8 13,3 21,7 36,3 36,0  54,4  151,1 

Вєтнaм  4,6 - 27,3 36,1 39,6  42,2 106,0 

Джeрeлo: розроблено автором на основі даних з Trade Map [3] 
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Зa 15 рoкiв свiтoвий eкспoрт мeду збiльшився у двa рaзи, щo спричинилo 

сувoрiшi умoви нa ринку тa вищу кoнкурeнцiю. Прoтe, цe нe зaвaдилo Китaю у 

2013 рoцi стaти гoлoвним свiтoвим пoстaчaльникoм мeду з чaсткoю 21,7% 

свiтoвoгo eкспoрту i тримaти лiдируючi пoзицiї пo цeй дeнь. Зa ним слiдують тaкi 

вeликi крaїни-eкспoртeри як Aргeнтинa Нoвa Зeлaндiя тa Нiмeччинa. Укрaїнa ж, 

нaскiльки стрiмкo нaрoщувaлa eкспoрт мeду, щo збiльшилa їx з 1,412 у 2001 рoцi 

дo 36,001 тoн у 2015 рoцi[4]. 

Зростання експортних поставок меду в країни ЄС зумовлено також тим, 

що умовами зони вільної торгівлі на поставку в Європейський Союз узгоджені 

безмитні імпортні квоти меду. В поточному  році, квота на мед складала 5,2 тис. 

тонн та експортери вибрали її за 4 дні!  

Поточний експортний потенціал українського меду складає на 2017 рік 

131000 тон в рік. 

Нa Рис. 1 мoжнa пoбaчити нaпрямки eкспoрту укрaїнськoгo мeду в 2012-16 

рр. у рoзрiзi гeoгрaфiчниx oб’єднaнь крaїн тa кoнтинeнтiв. 

 
Рис. 1. Динаміка експoрту мeду з Укрaїни 2012-16 рр., тис тон. 

Джeрeлo: рoзрoблeнo aвтoрoм нa oснoвi дaниx з ukrstat [1] 

Зовнішні ринки збуту українського меду фактично представлені двома 

http://www.ukrstat/
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напрямами - країнами Європи та Америки, частка яких, в середньому, становить 

74% і 17% відповідно. Якщо говорити про темпи зростання в ці регіони, то за 

п’ять років, обсяги поставок в країни Європейського союзу зросли в 4,7 разів. 

Важливу роль відіграло підписання  Угоди  між Україною і Європейським 

Союзом про  створення зони вільної торгівлі, в результаті чого зросла кількість 

покупців українського меду серед європейських країн.  

Також збільшили імпорт українського меду і в країни Америки більш ніж 

в 10 разів: з 1 тис. тонн до 10,6 тис. тонн. Також ми освоюємо Азіатський 

ринок:  станом на 2016 рік, в цей регіон ми постачали майже  6% від загального 

експортного обсягу меду. Якщо в 2012 році, в Азію Україна експортувала лише 

0,5 тис. тонн солодкого продукту, то  в минулому році ця цифра виросла до 3,2 

тис. тон.  

Oснoвними фaктoрaми, щo спoнукaли нaрoщувaння динaмiки вiтчизнянoгo 

eкспoрту мeду, є висoкa свiтoвa цiнa тa стaбiльний пoпит нa прoдукцiю, a тaкoж 

її кoнкурeнтoспрoмoжнiсть. Тaкoж цьoму сприялo визнaння кoмiсiєю ЄС 

вiдпoвiднoстi якoстi укрaїнськoгo мeду єврoпeйським стaндaртaм.[4] 

 
Рис.2. Частка компаній-експортерів в Українському експорті 

Джeрeлo: рoзрoблeнo aвтoрoм нa oснoвi дaниx з ukrstat [1] 

Прoвiднi укрaїнськi eкспoртeри мeду вжe бaгaтo рoкiв прaцюють нa ринку 

ЄС. Oдин з ниx – кoмпaнiя «Бaртник» з мiстa Iзяслaв Xмeльницькoї oблaстi. Зa 

слoвaми її кoмeрцiйнoгo дирeктoрa Вaдимa Пaнькoвскoгo, кoмпaнiя мaє вжe 20-

рiчний дoсвiд прoдaжiв у крaїнax ЄС, нaсaмпeрeд – у Нiмeччинi. Вoднoчaс при 

«Бартнік» 

«Агро Іст Трейд» 

ГК «Содружество» 

«Асканія -Пак»  

«Український мед» 

Інші

http://www.ukrstat/
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виxoдi нa єврoпeйськi ринки укрaїнськi кoмпaнiї стикaються з aктивнoю 

тoргoвeльнoю пoлiтикoю китaйськиx i пiвдeннoaмeрикaнськиx кoмпaнiй.  

Зa oстaннi кiлькa рoкiв укрaїнський eкспoрт мeду дo ЄС зрoбив 

вeличeзний кiлькiсний ривoк. Тeпeр зaлишилoся лишe дoвeсти якiсть прoдукцiї i 

зaxиститися вiд нeдoбрoсoвiсниx eкспoртeрiв [4]. 

Список використаних джерел: 
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В 
УКРАЇНІ 

Назаренко В.С., студентка ОС «Магістр» 
Голомша Н.Є., к.е.н., доцент 

Як свідчить світовий досвід, жодне підприємство, плануючи діяльність на 

довготривалу перспективу, не може розраховувати на стабільність ринкової 

ситуації, а тому змушене постійно адаптуватися до постійних змін зовнішнього 

середовища, пристосувати внутрішні можливості до зовнішніх умов. У свою 

чергу вищеописані обставини обґрунтовують зростаючу потребу в достовірній і, 

головне, своєчасній інформації про розвиток бізнес – оточення підприємства, 

ефективним засобом отримання якої є, власне, маркетингові дослідження. 

Маркетингові дослідження – це системне збирання і об’єктивний запис, 

класифікація, аналіз і узагальнення даних щодо поведінки, потреб, відносин, 

http://www.ukrst%D0%B0t.g%D0%BEv.u%D0%B0/
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvp


92 
 

вражень, мотивації окремих осіб і організацій в контексті їхньої економічної, 

політичної, суспільної і побутової діяльності. 

Правильно проведене маркетингове дослідження дає змогу суб’єкту 

підприємництва ефективніше виконувати завдання свого бізнесу. Методика та 

техніка маркетингових досліджень суттєво залежать від конкретних цілей та 

завдань маркетингу, що, своєю чергою, визначається загальною маркетинговою 

стратегією підприємства, ринковою ситуацією, тиском конкурентів тощо. 

Для ефективного функціонування підприємств в ринкових умовах 

необхідно налагодити регулярне збирання інформації. Це завдання вирішується 

завдяки створенню маркетингової інформаційної системи, однією з якої є 

система маркетингових досліджень. 

Система маркетингових досліджень збирає дані про потреби споживачів, 

їх наміри відносно покупок і характеристик. Вона одержує інформацію про 

реакцію споживачів на стратегії компанії шляхом тестування товарів, вивчення 

ефективності реклами і стимулювання збуту.  

Мeтoю маркeтингoвoї дiяльнoстi ПрАТ «Кагма» - oтримання пeвних 

кoмeрцiйних рeзультатiв за дoпoмoгoю найбiльш eфeктивнoгo управлiння 

власними рeсурсами, задoвoльняючи пoтрeби замoвникiв eфeктивнiшe, нiж 

кoнкурeнти. З мeтoю визначeння сильних та слабких стoрiн пiдприємства, 

визначeння oцiнки та напрямiв вдoскoналeння йoгo  дiяльнoстi на ПрАТ «Кагма» 

булo прoвeдeнo oпитування замoвникiв прoтягoм грудня 2014 – сiчня 2015 рр. 

Oпитуванням булo oхoплeнo 398 рeспoндeнтiв. Діяльність пiдприємства 

oцiнювалася за п’ятибальнoю шкалoю: 5 - вiдмiннo, 4 - дoбрe, 3 - задoвiльнo, 2 –

нeзадoвiльнo. 

Прoвeдeний аналiз дає пiдстави ствeрджувати, щo в цiлoму спoживач 

задoвoлeний oбслугoвуванням пeрсoналoм та якiстю прoдукцiї ПрАТ «Кагма».   

Пiдприємствo вигoтoвляє ширoкий асoртимeнт прoдукцiї в якiснiй та зручнiй 

упакoвцi, який задoвoльняє пoтрeби спoживача, лишe викликає нeдoвiру 

надiйнiсть пoлieтилeнoвoї упакoвки. Разoм з тим слiд зазначити, щo знизилась 
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купiвeльна спрoмoжнiсть спoживача i як рeзультат – вiн бажає знижeння цiн на 

прoдукцiю. 

Таблиця 1 

Рeзультати oпитування замoвникiв та тoргoвих агeнтiв ПрАТ «Кагма» 

 

№ 
п/п 

 
Питання 

Oцiнка, (%) Загальна 
зважeна 
oцiнка 

парамeтра, 
балiв 

5 4 3 2 

к-
сть % к-

сть % к-
сть % к-

сть % 

1 Якiсть прoдукцiї 298 75 83 21 13 3 4 1 4,70 

2 Цiна прoдукцiї 164 41 170 43 43 11 21 5 4,20 

3 Асoртимeнт 293 74 84 21 17 4 4 1 4,67 

4 Дoставка 331 83 54 14 12 3 1 0 4,80 

5 
Надiйнiсть 
пoлieтилeнoвoї 
упак. 

140 35 158 40 86 22 14 4 4,07 

6 
Надiйнiсть 
упакoвки типу 
„Пюр-пак” 

299 75 95 24 4 1 0 0 4,74 

7 
Надiйнiсть 
упакoвки 
„стакан” 

305 77 74 19 15 4 4 1 4,71 

8 
Надiйнiсть 
упакoвки „ 

ПEТ-пляшка” 
302 76 88 22 8 2 0 0 4,74 

9 Дизайн упакoвки 334 84 57 14 5 1 2 1 4,82 

10 
Забeзпeчeння 
рeкламними 
матeрiалами. 

299 75 74 19 22 6 3 1 4,68 

11 
Oбслугoвування 

пeрсoналoм 
пiдприємства 

333 84 58 15 7 2 0 0 4,82 

Джeрeлo: пoбудoванo автoрoм за даними звiтнoстi пiдприємства 

Аналiз даних oпитування дoзвoляє зрoбити виснoвoк, щo iснує гoстра 

нeoбхiднiсть у планoмiрнiй рoбoтi iз спoживачeм, спрямoванoї на збiльшeння 

спoживчoгo пoпиту на мoлoкo i мoлoчну прoдукцiю та iнфoрмування спoживача 

прo властивoстi мoлoка. 
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Рис. 1. Виранжoванi бали  oцiнки  рeспoндeнтами   маркeтингoвих 

пoказникiв дiяльнoстi ПрАТ «Кагма» 

Зауважeння, рeкoмeндацiї та прoпoзицiї вислoвлeнi рeспoндeнтами: 

- пoкращити якiсть упакoвки; 

- рoзширити асoртимeнт(рoбити сиркoвi дeсeрти); 

- бiльшe рeкламних матeрiалiв; 

- фасувати мoлoкo в упакoвку пюр - пак 500г та 1000г; 

- знизити цiну на вагoвe маслo; 

- накривати стаканчики зi смeтанoю дoдаткoвoю кришeчкoю; 

- пeрeглянути систeму знижoк; 

Виснoвки та рeзультати дoслiджeння: аналiзуючи oтриманi матeрiали, слiд 

вiдмiтити, щo пoгляди замoвникiв нe змiнюються на прoтязi oстаннiх oпитувань. 

Як i ранiшe, найважливiшими пoказниками для замoвникiв залишається якiсть 

прoдукцiї, дoступна цiна, дoставка та асoртимeнт. Частка iнших пoказникiв дужe 

мiзeрна. 

Список використаних джерел: 
1. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Спілки молочних 

підприємств України. – Режим доступу: http://molsouz.org.ua. 
2.  [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Українського клубу 

аграрного бізнесу. – Режим доступу: http://ucab.ua/en/pro_ukab/. 
3. Тваринництво України: Пожвавлення 2013 [Електронний ресурс] / 
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

Новосьолов О. В., студент ОС «Магістр» 
Кирилюк Д. О., к.е.н., старший викладач 

Формування та реалізація експортно-орієнтованого потенціалу країни є 

складним й багатоаспектним поняттям, що охоплює не лише 

внутрішньоекономічні складові й фактори різного векторного напряму, а й їх 

зовнішньоекономічні чинники. 

Дослідження механізму формування експортного потенціалу аграрних 

підприємств в межах бізнес-процесу дозволяє трактувати його як систему 

взаємопов'язаних, взаємозалежних важелів, методів, способів, регламентів, 

правил, умов, що впливають на процес виробництва аграрної продукції. 

Економічні інструменти в системі механізму формування експортного 

потенціалу виконують стимулюючу функцію, забезпечують реалізацію інтересів 

всіх учасників бізнес-процесу і їх відповідальність у вигляді відповідних 

економічних відносин. Вони є економічним базисом, що визначає порядок 

функціонування механізму експортного потенціалу в умовах 

сільськогосподарського виробництва [3]. 

Метою дослідження є аналіз експортного потенціалу ринку молока та 

молочних продуктів України та місце української молокопродукції на світовому 

ринку. 

Ринок молока та молокопродуктів — це важлива складова ринку 

продовольчих товарів України, яка суттєво впливає на забезпечення населення 

необхідними поживними речовинами та їх життєвий рівень. Україна має значний 

потенціал у сфері розвитку виробництва молока та молокопродуктів, що 

дозволяє значну частину продукцію поставляти на експорт та повністю 

забезпечувати потреби внутрішнього ринку. Проте фінансово-економічна криза, 

яка супроводжується зменшенням доходів споживачів, негативно позначається 

на величині попиту на молоко та молокопродукти, змушуючи молокопереробні 
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підприємства збільшувати обсяги виробництва товарів низькоцінового сегменту 

та загалом скорочувати пропозицію товарів. Ситуація ускладнюється внаслідок 

погіршення світової кон'юнктури ринку молочних продуктів. Тому у цих умовах 

важливим завданням для українських молокопереробних підприємств є 

обґрунтування стратегій їх подальшого розвитку. Його успішне вирішення 

ускладнюється внаслідок нестачі необхідних фінансових ресурсів підприємств, 

невизначеності факторів середовища їх функціонування, відсутності належного 

інформаційного забезпечення про тенденції розвитку ринку молока та 

молокопродуктів України та світу. 

Aктуaльнicть даної теми пoлягaє в тoму, що зовнішня тoргiвля Укрaїни 

виcтупaє oдним з важливіших засобів збільшення держaвнoгo бюджету. 

Cтрaтегiчнoю метою рoзвитку економіки Укрaїни є досягнення гідного мicця в 

мiжнaрoднoму пoдiлi прaцi, a caме у cферi зовнішньої тoргiвлi. Єврoпейcький 

coюз є нaйcильнiшoю глобальною економічною oргaнiзaцiєю, нaйбiльшим i 

нaйкрaщим регіональним ринком cвiту. Вiдпoвiднo прoблемa економічної 

cпiвпрaцi Укрaїни i ЄC нaбувaє вcе більшої aктуaльнocтi в кoнтекcтi ширшого i 

сприятливішого дocтупу продукції українських підприємств до ринків ЄC. 

Питання проблем розвитку та тенденцій змін на ринку молока та 

молокопродукції розкрито в дослідження вітчизняних науковців, зокрема П. 

Березівського, В. Галушка, О. Гуторова, С. Васильчак, Ю. Данчука, М. Ільчука, 

С. Кваші, В. Ладики, О. Маслака, І. Новака, Е. Смирнова, І. Свиноуса, Н. 

Слободян, О. Шпичака. Окремі проблеми розглянуті і зарубіжними науковцями. 

Зокрема досить ґрунтовно та детально розкривають проблеми функціонування 

агроринку І. Балабанов, Д. Баббела, А. Вільямс та ін. 

Молочна промисловість України є великою індустріальною галуззю, що 

має надзвичайно важливе значення як для економіки АПК, так і для народного 

господарства країни в цілому. Проте останнім часом діяльність підприємств 

молочної галузі характеризується рядом кризових тенденцій, що пов’язані, 

насамперед, із наростаючим дефіцитом сировини, низькою продуктивністю 

корів, зростанням цін на молочну продукцію при одночасному зниженні 
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платоспроможного попиту населення, формуванням несприятливої кон’юнктури 

світового ринку молокопродуктів. 

Поголів’я корів щороку зменшується, як у сільськогосподарських 

підприємств, так і у господарствах населення. Так, загальна кількість корів 

скоротилася з 2012 р. по 2016 р. на 379,5 тис. голів або аж на 14,86%. Станом на 

2016 рік, 74,3 % від загального виробництва молока, виробляється 

господарствами населення, а 25,70 % на сільськогосподарських підприємствах 

відповідно (рис. 1). Варто зазначити, що прослідковується тенденція до 

поступового спаду виробництва на господарствах населення. Ця тенденція є 

позитивною, адже зростання виробництва відбувається на 

сільськогосподарських підприємствах, які, в свою чергу, дотримуються 

санітарних вимог та гарантовано випускають продукцію належної якості. 

Низька якість молока ускладнює виробництво якісної та безпечної 

молочної продукції, знижує її конкурентоспроможність. Рівень споживання 

молокопродуктів населенням за 2016 рік на одну особу становить 209,6 кг/рік, 

що складає 55% від раціональної норми (380 кг/рік). 

Основними причинами, які змушують молокопереробні підприємства 

України здійснювати подальше освоєння міжнародних ринків молочної 

продукції, є такі: по-перше, міжнародні ринки молочної продукції відкривають 

значні можливості для нарощування виробництва, збільшення доходів, 

отримання додаткових конкурентних переваг за рахунок ефекту масштабу; по-

друге, вихід на зовнішні ринки дозволить диверсифікувати ризики як 

комерційного, так і політичного характеру; по-третє, освоєння зовнішніх ринків 

має стати стимулом впровадження міжнародних стандартів якості у процесі 

виробництва, переробки та реалізації продукції вітчизняної молочної галузі. 

Дослідження світового ринка молока показало що світове виробництво 

молока постійно зростало протягом минулих десятиліть, додаючи щороку в 

середньому 2%. У 2015 воно досягло 800 млн. тон. Найбільшими виробниками є 

ЄС, Індія і США які втрьох виробляють половину молока в світі. Китай виробляє 

лише 5% і ділить з Пакистаном 4 і 5 місця. Україна знаходиться в другій десятці 
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найбільших країн-виробників з обсягом 10,6 млн. тон і має частку 1,3% в 

світовому виробництві [2]. 

Середній надій на корову в світі склав 1,15 тон в 2015. У США цей 

показник найбільший - 10,15 тон. В ЄС отримали 6,87 тон, в Індії - 1,21 тон, в 

Китаї - 1,97 тон, в Російській Федерації - 3,62 тон. В Україні, за даними 

Держкомстату, середній удій від однієї корови був на рівні 4,64 тон, причому 

показник для сільськогосподарських підприємств склав 5,35 тон, а для 

господарств населення - 4,44 тон. Динаміка цього показника в Україні позитивна. 

Протягом останніх 5 років середня продуктивність корови збільшувалася 

приблизно на 1% на рік. Світовий показник надоїв на корову за останні 5 років 

суттєво не змінився [1]. 
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Олейнич С. П., студентка ОКР «Магістр» 
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Трансформаційні процеси, що відбуваються в агропромисловому 

комплексі України, потребують вивчення й дослідження всіх напрямів 

перетворень у його структурі, включаючи зернопродуктовий підкомплекс. 

Виходячи з цього для вирішення нагальних проблем забезпечення нарощування 
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виробництва зерна та продуктів його переробки на основі раціоналізації форм 

організації господарювання, поліпшення ринкової інфраструктури, логістики, 

кооперації й інтеграції у сфері взаємовідносин суб’єктів ринку необхідне 

вдосконалення діючих і розробка нових механізмів управління відтворенням у 

цій сфері. Стратегічним завданням розвитку вітчизняного зернового 

підкомплексу України має стати повне задоволення власних потреб у зерні 

(враховуючи потреби його на виробництво тваринницької продукції) та 

нарощування експортного потенціалу, бажано не в кормовому зерні, а в 

продуктах його переробки, продукції тваринництва або біоетанолі, що дозволить 

залишити в державі додану вартість, збільшити кількість робочих місць, 

наблизитися до розв’язання соціальних проблем сільських громад. Питанням 

формування й управління розвитком зернового господарства в Україні 

присвячено чисельні публікації відомих учених-аграрників, зокрема таких, як 

Г.В. Балабанов, П.І. Гайдуцький, М.В. Гладій, Ю.С. Коваленко, М.Г. Лобас, Ю.О. 

Лупенко, М.Й. Малік, П.Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, П.С. Березівський, В.К. 

Терещенко, О.М. Шпичак та інші. Однак незважаючи на велику кількість 

наукових розробок не всі аспекти розвитку зернопродуктового підкомплексу в 

сучасних умовах є достатньо вивченими й обґрунтованими. Зокрема, потребують 

наукового поглиблення теоретико-методологічні засади формування 

організаційно-економічних механізмів управління, включаючи понятійний зміст 

категорій, закономірностей, принципів і методів дослідження, а також 

обґрунтування підходів до оцінки ефективності механізмів управління 

зернопродуктовим підкомплексом в умовах глобалізації і перетворення України 

на одного з провідних експортерів зерна в світі.  

Метою дослідження є обґрунтування  теоретично-методологічних 

положень і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення діючих і 

розробку нових механізмів управління відтворенням в зернопродуктовому 

підкомплексі з боку   державних, галузевих і місцевих органів влади. 
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Об’єктом дослідження є процеси управління економічними 

взаємовідносинами суб’єктів господарювання в зернопродуктовому 

підкомплексі АПК України. 

Предметом дослідження є організаційно-економічні засади управління 

розвитком зернопродуктового підкомплексу в умовах глобалізації. 

Проведене дослідження дає можливість зробити висновки про наявність 

таких позитивних тенденцій розвитку зернопродуктового підкомплексу України, 

як збільшення обсягів виробництва зерна та зернопродукції на основі зростання 

його урожайності та збільшення зібраних площ, що уможливлює забезпечення 

раціональних норм споживання круп, хліба та хлібопродукції, створює умови 

для досягнення відповідності індикаторам продовольчої безпеки країни, 

завантаження підприємств з переробки зерна.  

Виявлено, що потенціал галузі використовується лише частково. Низька 

урожайність порівняно з розвиненими країнами пояснюється недостатнім 

використанням мінеральних добрив, засобів захисту рослин, порушеннями 

сівозміни, низькою якістю насіннєвого матеріалу, використанням старих сортів, 

загальним низьким рівнем матеріально-технічної бази, яка оновлюється вкрай 

повільно. Гальмує розвиток підкомплексу існуюча система зберігання зерна, яка 

потребує збільшення кількості сучасних зерносховищ з високою продуктивністю 

транспортного обладнання, що дає змогу в короткі строки відвантажувати великі 

партії насипних вантажів. Не відповідає сучасним вимогам і зростаючим 

експортним зернопотокам існуюча транспортно-логістична система (дороги, 

залізниця, порти). 

Проведене дослідження перспектив і напрямів удосконалення механізмів 

управління розвитком зернопродуктової сфери системи АПК дало змогу 

визначити, що стратегія вдосконалення управління зернопродуктовим 

підкомплексом у сучасних умовах має орієнтуватися не стільки на нарощування 

кількісних показників і обсягів експорту, скільки на забезпечення внутрішнього 

попиту на зернопродукцію, створення умов для 
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промислової переробки зерносировини, що приведе до створення й 

використання додаткової вартості всередині країни, створення нових робочих 

місць, розвиток галузей переробки (харчова, біоетанол, тваринництво, 

насіння), необхідна зміна структури використання зерна, вихід на структури 

розвинених країн, які використовують до 50 % обсягу споживання зерна на 

промислову переробку. 
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В наш час є вкрай важливим вивчення питання вдосконалення 

стимулювання праці, оскільки це призводить до підвищення продуктивності 

праці, отримання значно кращого кінцевого результату діяльності організації. 

Здійснюючи функції планування та організовування, менеджери  

організацій визначають, що конкретно, ким і в який спосіб повинно бути 

зроблено для того, щоб забезпечити успішне функціонування підприємства. Але 

не менш важливим завданням менеджменту є створення механізму приведення в 

дію всіх ланок організаційної структури фірми, який би забезпечував 

координацію діяльності працівників і заохочував їх до ефективного виконання 

заданих функцій згідно визначених цілей і задач. Таким механізмом є продумана 

і обґрунтована система стимулювання, яка дозволяє цілеспрямовано впливати на 

поведінку людей відповідно до потреб організації. 

http://archive.nbuv.gov.ua/
http://archive.nbuv.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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З розвитком соціальних відносин у суспільстві змінюються і потреби 

працівників. У сучасній економіці крім матеріального чинника велике значення 

мають моральні стимули і соціальні пільги. 

У матеріальну винагороду збільшується частка виплат за результатами 

господарської діяльності підприємства, більше значення надається розвитку у 

найманих корпоративного мислення, розвивається система соціальних пільг. 

Таким чином, стимулювання найманих працівників є однією зі складових 

управління персоналом. 

У сучасній економіці стимулювання працівників не обмежується лише 

заходами матеріальної винагороди, а спрямоване на вдосконалення особистості 

працівника, формування в ньому зацікавленості в успіху організації в цілому. 

Сутність стимулювання найманих працівників полягає в наступному: 

1) це стимулювання високих трудових показників найманого працівника; 

2) це формування певної лінії трудового поведінки працівника, 

спрямованої на процвітання організації; 

3) це спонукання працівника до найбільш повного використання свого 

фізичного і розумового потенціалу в процесі здійснення покладених на нього 

обов'язків. 

Зважаючи на те, що від ефективної стимулювання  залежить виробнича 

програма підприємства і результати його господарської діяльності, можна 

констатувати надзвичайну актуальність ґрунтовного дослідження цих процесів. 

 Таким чином, стимулювання праці найманих працівників не є приватною 

справою конкретного підприємства та організації, а грає важливу роль в 

економічному розвитку країни, у процвітанні національної економіки. 

Список використаних джерел: 
1. Завадський Й., Попов В. Сценарний підхід до вдосконалення 

управлінських процесів // Економіка України. – 2002. – №12. – С. 56-61 
2. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу / Навч. 

посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 224 с.   
3. Михайлова Л.І. Управління персоналом / Навчальний посібник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2007. – 248 с. 
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http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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УДК 631.1(477) 

ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
УКРАЇНИ 

Петренко Т.А. , студентка ОС «Магістр» 
Діброва Л.В. к.е.н., доцент 

Нормальний розвиток суспільства можливий тільки на основі тісної і 

гармонійної взаємодії основних сфер життєдіяльності – політичної, економічної, 

соціальної та духовної. Економіці належить виняткова роль у забезпеченні життя 

суспільства як сфери виробництва і відтворення матеріальних благ. Це 

змушувало державну владу у тій чи іншій мірі втручатися в економічні процеси, 

здійснювати їх корегування, тобто розробляти і проводити економічну політику. 

Державна аграрна політика є пріоритетним напрямком внутрішньої 

політики країни, адже наслідком її реалізації має бути належне продовольче 

забезпечення населення [1]. 

В умовах невизначеності державної аграрної політики та відсутності чіткої 

стратегії її розвитку особливого значення набуває удосконалення та пошук 

адекватних механізмів цього розвитку. Враховуючи, що сільське господарство є 

специфічною галуззю господарського комплексу, запровадження його 

раціональної підтримки є одним із основних завдань держави [4]. 

Дана тема є досить актуальною на сучасному етапі. Оскільки забезпечення 

якісного розвитку аграрної політики України має стимулювати створення високо 

конкурентного аграрного виробництва і забезпечення продовольчої безпеки 

країни, а також забезпечення високої конкурентоспроможності вітчизняної 

сільськогосподарської продукції. 

Аграрна політика будь-якої держави перебуває під тиском зазначених 

ідеологічних підходів і має спрямованість того підходу, прихильники якого на 

певний момент часу більшою мірою впливають на державні структури, 

відповідальні за розробку і здійснення аграрної політики. Однак будь-яка 

аграрна політика має будуватися на реальних проблемах, зв’язках і 

закономірностях, що об’єктивно існують в сільському господарстві[2]. 
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Стратегічні цілі розвитку аграрного сектору: 

• гарантування продовольчої безпеки держави; 

• забезпечення прогнозованості розвитку та довгострокової стійкості 

аграрного сектору на основі його багатоукладності; 

• сприяння розвитку сільських поселень та формування середнього 

класу на селі через забезпечення зайнятості сільського населення та підвищення 

їх доходів; 

• підвищення інвестиційної привабливості галузей аграрного сектору 

та фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств; 

• підвищення конкурентоспроможності продукції, ефективності 

галузей, стабільність ринків; 

• розширення участі України у забезпеченні світового ринку 

продукцією сільського господарства та продовольства; 

• раціональне використання сільськогосподарських земель 

та зменшення техногенного навантаження аграрного сектору на довкілля [3].  

Державна політика має не змінювати підприємницьку ініціативу, а 

навпаки, створювати умови для приватної інвестиційної активності й 

економічного піднесення, що досягається передусім завдяки широкому 

освоєнню перспективних технологій за принципами ринкової конкуренції.  

 

Список використаних джерел 
1. Закон України про дeржaвну підтримку сільського господaрствa Укрaїни 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1877-15. 

2. Діброва А. Д. Регулювання аграрного сектору економіки України в умовах 
євроінтеграції / А. Д. Діброва, В. Є. Андрієвський. – Київ: Інтердрук, 2014. – 
572 с.  

3. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 
р. 

4. Хорунжий М.Й. Аграрна політика : [підручник] / М.Й.Хорунжий. — К. : 
КНЕУ, 2010. — с. 6. 
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ВНУТРІШНЬОГАЛУЗЕВА ТОРГІВЛЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЮ 
ПРОДУКЦІЄЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Расенчук А. А., студентка ОС «Магістр»  
Файчук О. М., к.е.н., доцент 

Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків в аграрному секторі економіки є 

одним із пріоритетних напрямів підвищення ефективності функціонування 

національного господарства України. Участь у торговельно-економічних 

об’єднаннях дає змогу країнам краще використати порівняльні переваги у 

зовнішній торгівлі, посісти стале місце у міжнародному поділі праці (МПП), 

підвищити добробут населення, сприяти прогресу в економічній та соціальній 

сферах. У цьому зв’язку набувають актуальності питання стимулювання 

експорту сільськогосподарської продукції, оцінки її конкурентоспроможності на 

світовому ринку, розвитку зовнішньоторговельних операцій[4].  

Індустріально розвинуті країни більше не орієнтуються на випуск певних 

видів продукції, тому торгівля відбувається в межах однієї галузі. Відповідно до 

теорії внутрішньогалузевої торгівлі, інтеграційні процеси вже не 

обумовлюються виключно перевагами володіння факторами виробництва і 

експортною спеціалізацією окремих регіонів. 

Розширення асортиментної групи товарів, викликане їхньою 

диференціацією, дозволяє забезпечити потреби широкого кола споживачів. У 

рамках внутрішньогалузевої торгівлі експерти виділяють як вертикально, так і 

горизонтально диференційовану продукцію [1]. 

Горизонтально диференційованими є товари однієї цінової категорії, які 

мають деякі відмінності у фізичних властивостях. Диференціація такого типу 

базується на перехресному попиті споживачів з однаковим рівнем доходу та 

забезпеченні факторами виробництва. 

До вертикально диференційованих належать товари, які суттєво 

відрізняються за ціною і фізичними властивостями [2]. 
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Показники внутрішньогалузевої торгівлі розраховуються за методикою 

Грубеля-Ллойда. Рівень внутрішньогалузевої торгівлі визначається як різниця 

загального обігу даної галузі та обсягу міжгалузевої торгівлі цієї галузі: 

                                               

        (1.1) 

 
де Hi  рівень внутрішньогалузевої торгівлі; 

Ei, Ii — відповідно, експорт та імпорт галузі «i»; 
(Ei + Ii) — вартість зовнішньоторговельного обігу галузі «i»; 
|Ei – Ii| — абсолютна вартість різниці між експортом та імпортом виробів даної галузі, що 
дорівнює обсягу міжгалузевої торгівлі галузі «і». 

 

Інтенсивність внутрішньогалузевої торгівлі між країнами визначається за 

формулами: 

                                          (1.2), 

або 

                                                        (1.3), 
де Ui - інтенсивність внутрішньогалузевої торгівлі між країнами; 

Hi - рівень внутрішньогалузевої торгівлі; 
Ei, Ii - відповідно експорт та імпорт галузі [4]. 

 

Таблиця 2.4 

Розрахунок інтенсивності внутрішньогалузевої торгівлі (U),% 

Види 
продукції 

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Олія соєва 2,01 0,21 0,07 0,05 0,03 
Олія 

соняшникова 
0,09 0,07 0,04 0,03 0,01 

Жито 7,2 2,29 0,58 1,31 4,42 
Соєві боби 0,13 0,28 0,05 0,04 0,04 
Насіння 

соняшника 
24,48 49,94 61,75 43,19 10,62 

Джерело: Розраховано автором за даними Food of Agricalture Organization of 
the United Nations [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 
http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP 
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Значення показника суттєво і різко змінювалися, зокрема по зернових, що 

свідчить про нестабільність внутрішньогалузевого обміну. Зменшується 

інтенсивність внутрішньогалузевої торгівлі по соєвій та соняшниковій олії, 

соєвих бобах. Низькі значення показників внутрішньогалузевої торгівлі свідчать 

про те, що країна спеціалізується на експорті тих видів сільськогосподарської 

продукції у торгівлі якими володіє порівняльними перевагами. Дослідження 

показали, що найбільш розвинений внутрішньогалузевий обмін України 

насінням соняшнику. 
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УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ОРГАНІЧНОЇ ПРДУКЦІЇ                                                
Ременюк Я. А., студентка ОС «Магістр» 
                        Артиш В. І., к.е.н., доцент 

 

Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва при 

одночасному зниженні антропогенного навантаження на навколишнє 

середовище і природні ресурси можливо досягти на основі розвитку органічного 

виробництва як альтернативної моделі господарювання [1].  

Теоретичну основу дослідження процесу становлення органічного 

виробництва, забезпечення реалізації ідей сталого розвитку сільського 

господарства висвітлили у своїх працях провідні українські науковці: В.І. 
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Артиш, Н.А. Берлач, Н.В. Бородачева, О.М. Варченко, В.І. Вовк, Л.В. Дейнеко, 

А.Р. Дуб, Т.О. Зайчук, І.О. Іртищева, М.І. Кобець, О.А. Корчинська  та ін.. У їхніх 

працях висвітлені питання ефективності екологічного землеробства, правового 

визначення органічного сільського господарства, організаційно-економічні 

передумови формування ринку органічної продукції, впливу екологічних 

факторів на виробництво якісної продукції, розвиток консультаційної та 

освітньої системи в процесі становлення органічного сільського господарства 

[3].   

Органічне виробництво є пріоритетним напрямом розвитку сільського 

господарства, дозволяє реалізувати концепцію збалансованого розвитку 

агросфери за рахунок соціально-економічної і природно-ресурсної 

збалансованості і має на меті забезпечення суспільства безпечними та якісними 

продуктами харчування, а також збереження та покращення стану 

навколишнього природного середовища. Екологізація сільського господарства 

передбачає комбінування і кооперування в галузях комплексу інноваційних 

технологій, спрямованих на економічне зростання галузі, захист довкілля як 

взаємозалежних і взаємодоповнюючих елементів стратегічного розвитку АПК, 

що гарантуватиме населенню високу якість продовольства [4].  

Сучасне сільське господарство поділяється на два напрямки – інтенсивне та 

органічне виробництво. Кожен із цих напрямків розвивається  

Для функціонування світових ринків органічної продукції та розвитку 

органічного сільського господарства надзвичайно велику роль відіграє 

гарантійна система, що включає в себе певні стандарти, а також установи з 

інспекції та сертифікації. Ця система забезпечує відповідність органічним 

стандартам усього процесу аграрного виробництва та переробки 

сільськогосподарської сировини до рівня кінцевої продукції, включно з її 

упаковкою та маркуванням. Таким чином, сертифікація органічної 

продукції спрямована на методи й засоби як сільськогосподарського 

виробництва, так і переробки сировини, виготовлення харчових продуктів та їх 

доставки до споживача [2].  
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Для ефективного розвитку підприємництва в Україні слід мати адекватну 

ринковим відносинам систему управління підприємством, яка дозволить 

максимально використовувати всі наявні ресурси, своєчасно реагувати на зміни, 

що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі, розробляти і 

запроваджувати відповідні стратегії функціонування, саме тому на даному етапі 

важлива роль повинна відводитись стратегічному управлінню. Під стратегічним 

управлінням розуміється "процес, за допомогою якого здійснюється 

довгострокове керування підприємством, визначаються специфічні цілі його 

діяльності, розробляються стратегії для досягнення цих цілей, враховуючи всі 

найсуттєвіші зовнішні та внутрішні умови, а також забезпечуючи виконання 

розроблених відповідних планів, постійно розвиваючись і змінюючись" [1]. 

Метою стратегічного управління є визначення місії, цілей та стратегій, розробка 
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і забезпечення виконання системи планів як інструментів реалізації стратегічних 

орієнтирів з удосконалення підприємства та його окремих підсистем [2].  

Стратегія підприємства є основою стратегічного планування, за 

допомогою якого на підприємстві зважується комплекс проблем, пов’язаних з 

цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури й 

асортименту, впровадженням і використанням нових технологій, розвитку 

маркетингу, удосконалюванням структури керування підприємством, 

своєчасною і якісною підготовкою і перепідготовкою кадрів. 

Стратегічне управління - це процес розробки стратегій і управління 

організацією для успішної її реалізації. Організації і керівники, які мислять 

стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в якому вони хочуть 

рухатися. Не дивлячись на свою впевненість, що бізнес, як і керівники, повинен 

працювати добре і прямо зараз, щоб добре розвиватися в майбутньому, їх 

цікавить більш широкий спектр проблем, з якими вони зустрічаються, і 

загальний напрямок, в якому вони повинні рухатися, щоб вирішувати ці 

проблеми [3]. 

Стратегічне управління здійснюється в контексті місії організації, і його 

фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв’язок місії з 

основними цілями організації в умовах змінного економічного середовища. 

Стратегічне управління стосується й цілей, і засобів. В площині цілей воно 

вимальовує загальні контури майбутнього організації; в якості засобів - показує, 

як ця ціль повинна досягатися. Отже, стратегічне управління - це прогнозне 

управління, пов’язане з розробкою і концептуалізацією уявлень про те, куди 

прямує організація. Стратегічне управління повинне суміщатися з практикою 

поточного управління. Завжди необхідно пам’ятати, що стратегія це засіб для 

створення додаткової вартості. 

Стратегічний розвиток підприємства найбільшою мірою відповідає 

наповненню стратегії розвитку, оскільки дозволяє отримати уявлення про те, як 

підприємство може забезпечити досягнення накреслених стратегічних цілей. 

Стратегічне управління розвитком підприємства є синтезом понять стратегічне 
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управління та стратегічний розвиток підприємства, управління розвитком 

підприємства [4].  Стратегічне управління розвитком підприємства – це 

динамічний процес, що базується на використанні потенціалу підприємства, 

орієнтується на отримання довгострокових конкурентних переваг на ринку при 

своєчасному коригуванні цілей функціонування шляхом інноваційної 

спрямованості, зростання обсягів господарювання, реструктуризації 

підприємств або антикризового управління їхнім розвитком тощо. Таким чином, 

процес стратегічного управління розвитком підприємства ґрунтується на 

прийнятті комплексу управлінських рішень стосовно деталізації заходів в складі 

загального напрямку розвитку та координації цих процесів. Вибір і формування 

стратегії дозволяють підприємству визначити напрямки та способи руху до 

цілей. 
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Найголовнішим напрямком дослідження ринку є вивчення та 

прогнозування кон'юнктури ринку – стану економіки в цілому, окремої галузі 

або конкретного товарного ринку, що формується певними факторами і 
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виражається в кон'юнктурних показниках. У сучасному розумінні кон'юнктура 

характеризується сукупністю обставин, виявлених завдяки ринку, від яких 

залежать процеси піднесення або спаду напруги економічного розвитку і які 

відображають їх.  

Кон'юнктура – це по суті ринкова ситуація, яка відображає збіг обставин, 

від яких залежить і завдяки яким виявляється успіх господарської діяльності. 

Вона уособлює її динамічний напрямок, розглядає господарські процеси у 

постійній зміні та розвитку.  

Кон'юнктура ринку – це існуюча на ринку економічна ситуація, яку 

характеризують співвідношення між попитом та пропозицією, рівень та динаміка 

цін, товарних запасів та інші показники [3,с.202]. 

Кон'юнктурні дослідження – це цілеспрямований безперервний збір, аналіз 

та оброблення інформації про стан економіки, товарного ринку, аналіз і 

виявлення особливостей та тенденцій їх розвитку, прогнозування основних 

параметрів і розроблення можливих альтернатив для прийняття рішень. 

Кон’юнктурні дослідження є невід’ємним елементом господарської діяльності. 

Без них неможливо досягти успіху, вивчення кон’юнктури ринку надає 

можливість забезпечити успішну підприємницьку діяльність. 

Можна виділити три етапи кон'юнктурних досліджень: 

- поточне спостереження - збір, оброблення необхідної інформації; 

- аналіз кон'юнктури; 

- прогнозування кон'юнктури для прийняття відповідних управлінських рішень. 

Оскільки конкретний товарний ринок розвивається не ізольовано, 

вивченню кон'юнктури товарного ринку передує аналіз загальноекономічної 

ситуації – стадії циклу, на якому перебуває економіка - криза, депресія, 

пожвавлення, піднесення. Далі вивчаються кон'юнктуроутворюючі фактори. 

Чинники і фактори, які здійснюють вплив на кон’юнктуру, називають 

кон’юнктуроутворюючими. Різноманітність різних поєднань факторів є 

об’єктивною причиною багатоманітності і оригінальності ринків. Стан 

кон’юнктури ринків оцінюють за показниками економічної кон’юнктури, які 
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відображають ситуацію, що склалася на ринку в результаті дії 

кон’юнктуроутворюючих факторів. Однак, кількість таких факторів, складність 

їхнього нелінійного взаємозв’язку і впливу, багатоманітність показників 

кон’юнктури і не лінійність їх зміни під впливом кон’юнктуроутворюючих 

факторів створюють труднощі у встановленні функціональної залежності між 

ними.  

Складність кон’юнктурних досліджень полягає в тому, що показники 

однієї кон’юнктури є одночасно факторами, що формують іншу кон’юнктуру, 

яка в свою чергу своїми показниками впливає на першу. Більше того, одні і ті ж 

показники економічної кон’юнктури є і власне показниками кон’юнктури і 

кон’юнктуроутворюючими факторами.  Таким чином, економічна кон’юнктура 

є складною системою, що характеризує ситуацію на ринку, стан якої в кожен 

момент часу визначається дією сукупності кон’юнктуроутворюючих факторів і 

відображається станом показників економічної кон’юнктури. Характер дії на 

кон’юнктуру кожного з факторів суттєво відрізняється за силою і масштабом 

впливу, часі і напрямку дії і за самою його природою. Вся сукупність 

кон’юнктуроутворюючих факторів складається із постійно діючих і тимчасових, 

випадкових і стихійних факторів; факторів, що стимулюють і стримують 

розвиток економіки та її окремих галузей; факторів, що складають основу 

формування кон’юнктури циклу і факторів, що за своєю природою є 

нециклічними [1, с.18]. 

Класифікація кон’юнктуроутворюючих факторів на постійнодіючі і 

тимчасові є корисною з методологічної точки зору. При дослідженні 

загальногосподарської кон’юнктури основна увага концентрується на постійно 

діючих факторах, а тимчасові фактори мають другорядне значення. 

Фактори, які діють постійно – це науково-технічний прогрес, рівень 

монополізації, державне і міждержавне регулювання, стан інформаційних 

систем, валютна та кредитно-грошова система, енергетичні та екологічні 

проблеми. До факторів, які діють тимчасово, випадково, відносять сезонність, 

політичні та соціальні конфлікти, стихійні лиха. 
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Фактори довгострокового впливу лежать в основі дослідження і ринкової 

кон’юнктури, однак ці факти визначають кон’юнктуру ринку в цілому.  

Кон’юнктура ринку окремих товарів в своєму розвитку відрізняється від 

загальногосподарської кон’юнктури. При аналізі ринкової кон’юнктури основну 

увагу звертають на дію факторів короткострокового значення (тимчасових, 

стихійних, випадкових), особливо коли мова йде про сільськогосподарські 

товари і деякі види мінеральної сировини. Меншою мірою це стосується ринків 

машин та обладнання, де основу формування кон’юнктури складають, як 

правило, постійно діючі фактори [24, с.302]. 

Формування кон’юнктури відбувається перш за все за допомогою попиту 

та пропозиції. Саме попит і пропозиція уособлюють в собі дію всіх інших 

кон’юнктуроформуючих факторів і за допомогою ринкового механізму 

формують кон’юнктуру.  

До попитоформуючих факторів відносять: 

1) національний дохід (фонд нагромадження, фонд споживання); 

2) суспільне виробництво (обсяг, темпи, пропорції); 

3) населення (розподіл грошових доходів за групами населення, статевовіковий 

склад, чисельність, розмір і склад сімей, житлові умови); 

4) національні особливості й природно-кліматичні умови. 

 Основні фактори, які впливають на пропозицію: 

1) ціна товару або послуги; 

2) ціни на інші товари або послуги; 

3) ціни на сировину і ресурси; 

4) очікувані зміни цін; 

5) кількість конкурентів (продавців) на ринку; 

6) податки і дотації; 

7) особливості технології виробництва. 
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Мiжнародна торгiвля за своїми масштабами й функціями в загальному 

комплексі міжнародних економічних відносин зберігає винятково важливе 

значення. Розвиток економічної системи кожної країни полягає у створенні 

життєвих благ та наданні послуг забезпечення їх життєдіяльності. Основним 

фактором ефективного функціонування виступає ринкова система, яка є ланкою 

економічної системи. Її особливістю є те, що на даному етапі розвитку для 

вирішення економічних проблем вона залишається найбільш ефективною і 

гнучкою. Досвід довів, що сучасна ринкова система, краще ніж інші 

пристосована для використання досягнень науково-технічного прогресу, 

інтенсифікації виробництва і, кінець кінцем, для більш повного задоволення 

потреб суспільства. 

В умовах здійснення процесів глобалізації та інтеграції державне регулювання 

галузі зерновиробництва суттєво впливає на стан та динаміку основних категорій 

конкуренції та конкурентоспроможності, їх чинників – попиту, пропозиції, 

кон’юнктури. Тому для ефективного та конкурентоспроможного ведення зернового 

виробництва важливим є: застосування різноманітних методів і важелів управління 
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процесами реорганізації; здійснення реструктуризації і сегментації виробництва; 

інвестування фінансових, матеріально-технічних ресурсів у галузь; кооперування й 

інтегрування фінансових та матеріально-технічних зусиль як по горизонталі, так і по 

вертикалі. Відзначимо, що ефективність та конкурентоспроможність 

зерновиробництва формується в сучасних умовах конкурентного середовища 

господарювання. Вони є важливим проявом ринкових відносин у розвитку галузі 

зерновиробництва через здійснення наступних функцій: стимулюванні ефективності 

виробництва, продуктивності праці, регулювання галузі, оцінки форм 

господарювання, інноваційного забезпечення, адаптації, розподілу та контролю. 

Входження господарства України в систему світових господарських 

відносин зумовлюють необхідність визначення засад на яких має розвиватися 

експортний потенціал України. 

Експортний потенціал держави визначається обсягами товарів і послуг, що 

можуть бути вироблені в економічній та соціальній сферах i реалiзованi на 

світовому ринку з максимальною вигодою для країни. 

Україна завжди мала i має сьогодні значний експортний потенціал. 

Провідне місце в експортному потенціалі займає продукція сільського 

господарства.  

Політика в галузі експорту спрямована на регулювання експортних потоків. 

До експортних бар'єрів відносять експортне мито – податок, який накладається 

на кожну одиницю товару, яка вивозиться за кордон. Цим держава стримує вивіз 

з країни тих товарів, на які незадоволений попит серед власних споживачів, або 

вивіз їх з певних причин є небажаним. Сюди відносять експортні квоти, які 

встановлюються для забезпечення вітчизняних споживачів достатніми запасами 

товарів за низькими цінами, для запобігання виснаженню природних ресурсів, а 

також для підвищення цін на експорт шляхом обмеження поставок на закордонні 

ринки. Є і інші чинники, які певною мірою стримують розвиток українського 

експорту, зокрема: 
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•    значно ускладнений вихід на світові ринки українських підприємств 

внаслідок протекціоністських заходів з боку низки країн світу щодо захисту 

власних ринків; 

•    недостатнiй розвиток системи сертифікації та контролю якостi 

експортної продукції в умовах зростання на світових ринках вимог до споживчих 

та екологічних характеристик продукції; 

•    відсутність досвіду та спеціальних знань щодо виходу на світові ринки у 

більшості вітчизняних підприємств, низький рівень маркетингової діяльності, не 

зкоординованість дій; 

•    критично недостатнє інвестування в перспективні експортноорієнтовані 

проекти за рахунок внутрішніх і зовнішніх ресурсів; 

•    обмежені можливості використання іноземних інвестицій та кредитів для 

розвитку українського експорту внаслідок низького міжнародного рейтингу 

надійності України. 

Крім вищезазначеного, на розвиток експортного потенціалу України 

впливають такі чинники: 

•    низька ефективність виробництва; 

•    висока енерго- та матеріаломісткість продукції; 

•    високий рівень спрацьованості основних виробничих фондів; 

•    відстала технологічна база. 

Інтенсивний розвиток зовнішньоекономічних зв’язкiв на сучасному етапі 

розвитку країни зумовлює необхідність дослідження експортного потенціалу 

регіонів. Сутність експортного соціально-економічного потенціалу регіонів, 

визначається, як здатність усього суспільного виробництва, розташованого в 

межах даної території виробляти і реалізовувати на конкретних закордонних 

ринках у перспективі конкурентоспроможні товари та послуги при досягнутому 

рівні розвитку екoнoміки і системi організаційно-економiчної пiдтримки 

експорту. 

Пріоритетними у зовнішньоекономічній політиці країни слід вважати 

орієнтир на розвиток експорту. Провідна рoль експорту з реалізації 
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зовнішньоекономічної політики держави у міжнародному поділі праці і системі 

господарських зв’язків визначаються через постачання конкурентоспроможної 

продукції та послуг; можливістю одержання країною іноземної валюти, 

необхідної для модернізації і структурної перебудови економіки на базі новітніх 

технологій і видів техніки, оплати імпорту тих товарів, для виробництва яких 

держава не має достатніх ресурсів і сприятливих умов; досягненням позитивної 

величини платіжного балансу країни. Тобто, теорія та методологія 

зовнішньоекономічної діяльності – основа розвитку експортного потенціалу – 

розглядається з позиції формування конкурентних переваг галузей національної 

економіки 

Категорія “експортний потенціал” має двоєдину природу, бо ґрунтується як 

на національному (галузевому) підході щодо визначення можливостей 

виробництва, так і на оцінці конкурентних умов світового ринку щодо реалізації. 

Наявність земельних ресурсів, придатних для сільськогосподарського 

використання, сприятливі природні умови, традиційна продуктова спеціалізація 

сільського господарства створюють необхідну сировинну базу для розвитку 

потужної харчової промисловості з широким асортиментом продуктів експорту. 

Проте регулювання експортного потенціалу вимагає ґрунтовного обстеження і 

врахування факторів зовнішнього середовища 

У відповідності до ієрархії територіального поділу праці існує економічний 

потенціал країни, окремих економічних регіонів і територіально-виробничих 

комплексів. Використовуючи такий підхід, при необхідності, можна продовжити 

цю класифікацію і виділити економічний потенціал міжгалузевих комплексів, а 

саме: агропромислового, паливно-енергетичного, транспортного, а також 

галузей промисловості, сільського господарства тощо. При цьому, зазначимо, що 

економічний потенціал окремих територій та галузей насамперед визначається 

рівнем розвитку міжгалузевих і міжтериторіальних зв’язків. В свою чергу ці 

потенціали є складовими економічного потенціалу країни і певним чином 

впливають на її конкурентоспроможність. Процес розширеного відтворення або 

постійного оновлення відбувається згідно об’єктивних законів господарювання 
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і вимагає певного періоду адаптації до ринкових умов, чим, зокрема, 

визначається наявність перехідного періоду у процесі формування економіки. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ І ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА 
УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПШЕНИЦІ 

Сич О.Р., студент ОС «Магістр» 
Міщенко І.А., к.е.н., доцент 

Ринок – це сукупність економічних відносин, що виникають між 

виробниками і споживачами у процесі вільного еквівалентного обміну 

виробленими благами (послугами), який організований за законами товарного 

виробництва і грошового обігу. 

Щодо ринку зерна, то він відноситься до ринку сільськогосподарських та 

лісових товарів зі своїми умовами та особливостями. 

Тому напрямом стратегії розвитку ринку зерна є удосконалення його 

інфраструктури. Воно має здійснюватися за такими головними напрямами: 

1) перший – формування оптових ринків зерна; 

2) другий – розвиток інфраструктури в сільській місцевості з метою 

забезпечення умов реалізації зерна безпосередніми його виробниками; 
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3) третій – створення розвиненої системи кооперативів, асоціацій самими 

зерновиробниками для спільного зберігання і реалізації зернових більш-менш 

великими партіями; 

4) четверте – основна увага має приділятися розвитку біржової торгівлі 

зерном. 

Регулювання зернового ринку в Україні здійснюється на підставі 

наступних Законів України: 

• “Про зерно та ринок зерна в Україні” 

• “Про фіксований сільський господарський податок” 

• “Про державну підтримку сільського господарства України” 

• “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції”. 

Щодо врожайності пшениці найвища врожайність переважно в 

Європейських країнах: 70 – 90ц/га. На рисунку зображені країни з найбільшою 

врожайністю пшениці (окрім показників «Україна» та «По світу», що наведені в 

графіку для порівняння). Ми бачимо пряму залежність між економічним 

розвитком країни та врожайністю. Висока врожайність пояснюється новітніми 

технологіями та якісним насіннєвим матеріалом. 

Ціноутворення. Головний фактор, який впливає на світову ціну пшениці – 

це кількість самого товару, тобто обсяг перехідних запасів у найбільших країнах 

експортерах. У середньому він складає 20% від обсягу річних потреб у зерні. 

Однак у деяких країнах, наприклад США, вона доходить до 40% від внутрішніх 

потреб країни. Збільшення залишків призводить до зниження, а їх зменшення, 

відповідно, до зростання цін. Цінова динаміка формується в основному під 

впливом зміни залишків на кінець сільськогосподарського маркетингового року, 

а, як зазначалося раніше, маркетинговий рік для пшениці починається 1 червня 

та закінчується 31 травня. 

Серед усіх видів найбільше поширення і значення мають м'яка та тверда 

пшениці. Їхні посіви перевищують 98% загальної площі пшениці. При цьому на 

частку м'якої в Україні припадає 90% площі. У сучасному світі перспективи 

розвитку країни визначають такі основні ресурси, як питна вода, зерно та нафта. 
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Україна має унікальні умови для розвитку зерновиробництва, оскільки саме 

зерновий сектор є основою для більшості галузей агропромислового комплексу 

та істотно впливає на добробут сільського населення і розвиток сільських 

територій. Зернова галузь є однією з найважливіших у складі АПК України, 

продукти переробки цієї галузі мають стратегічне значення для країни. Ціни на 

зерно визначають ціни на хліб, макаронні, кондитерські вироби, молочні 

продукти, м'ясо, яйця. Виробництво зерна має вирішальне значення для розвитку 

всіх галузей сільського господарства, є сировиною для переробної 

промисловості, важливим експортним товаром, який може  забезпечити значні 

надходження валютних коштів. Аналізуючи сучасний ринок зерна, необхідно 

звернути увагу на нерівномірність розвитку й незбалансованість попиту та 

пропозиції, тому важливого значення набуває вивчення кон'юнктури ринку 

зернових культур. 

Перспектив для розвитку виробництва кукурудзи наразі достатньо. Ми 

бачимо позитивні зміни, тому щорічне виробництво та експорт пшениці зростає 

стабільно щороку. Держава повинна всіляко стимулювати цю, надзвичайно 

важливу для України, сферу господарювання. Майже рік назад 

Мінекономрозвитку розпочало роботу над створенням національної експортної 

стратегії. Для її розробки та плану дій на найближчі 5 років відомство отримає 

міжнародну експертну підтримку. Про це повідомляє прес-служба міністерства. 

Міністерство економічного розвиту та торгівлі Україні відзначає, що є 

потреба у перебудові наявного підходу до політики зовнішньої торгівлі та 

визначення нових пріоритетів. Ці зміни потребують нової нормативної та 

інституційної бази, яка включатиме стратегічне планування відносин з окремими 

країнами та регіонами світу.  

 Виробництво зерна – провідна галузь сільського господарства країни. 

Зернові культури в Україні займають понад 14млн.га або 56 %в структурі 

посівних площ держави. Наявний потенціал та географічне розташування 

дозволяють формувати експортні партії зернових культур та вести активну 

зовнішньоекономічну діяльність. 
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 Україна є одним з ключових гравців на світовому ринку зерна, щорічно 

нарощуючи обсяги його експорту. Станом на початок 2016 року, Україна займає 

почесне шосте місце в світовому рейтингу країн – експортерів пшениці. 

 Держава має спрямовувати значні зусилля на подолання проблем, які 

існують у сфері виробництва пшениці та зерновиробництва в цілому. Тому з 

метою вирішення цих проблем та реалізації перспективних державних 

управлінських заходів пропонується розробити цільову Програму розвитку 

експортного потенціалу України, реалізація якої дозволить створити сприятливі 

умови для динамічного розвитку, підвищити якість української продукції та 

сприяти виходу на нові зовнішні ринки, а також забезпечити процес інтеграції 

України у європейську та світову економічні спільноти. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ДЕМПІНГОВОГО ІМПРОТУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ 
ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Сокур М.Ю., студентка ОС «Магістр» 
Діброва Л.В., к.е.н., доцент 

В сучасних умовах невпинного підвищення конкуренції на світових 

агропродовольчих ринках одним з найважливіших завдань для держави є 

формування та реалізація чітких напрямів зовнішньоекономічної політики.         

 З-поміж основних завдань найсуттєвішими, на нашу думку, є захист 

національних товаровиробників від надмірної зовнішньої конкуренції та 
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створення виробничої сфери в агропромисловому комплексі країни, здатної 

конкурувати на внутрішньому та зовнішньому сегментах ринку, забезпечувати 

інтеграційні процеси в світову економіку, формувати та реалізовувати 

експортний потенціал галузі. 

На сучасному етапі розвитку світового ринку конкуруючі виробники все 

частіше використовують різноманітні засоби просування своїх товарів на 

закордонні ринки. Демпінг – це один з найяскравіших прикладів прояву цінової 

конкуренції. Він передбачає ввіз на митну територію країни імпортного товару 

за ціною, нижчою від порівняльної ціни на подібний товар у країні експорту, 

що завдає шкоди національному виробнику; необґрунтоване зменшення ціни 

нижче від рівня світової. Мета демпінгу виражається в завоюванні одного чи 

декількох іноземних ринків, наповненні їх власною продукцією та усуненні 

конкурентів. Все це може призвести до того, що експортер може зайняти 

монопольне положення на ринку країни-імпортера.  

Іноземний демпінг наносить великі втрати національним виробникам 

країни-імпортера. Жорстка цінова конкуренція з боку іноземних 

постачальників ставить виробників в надзвичайно складне становище: вони 

вимушені зменшувати ціни, але, в той же час, у них немає можливості 

компенсувати виникаючі внаслідок цього втрати. Це змушує національних 

виробників обирати: поступитися своєю часткою ринку іноземному 

постачальнику чи нести фінансові збитки. Такі негативні наслідки демпінгу 

спричиняють порушення конкурентного середовища на ринку країни-

імпортера. У країнах, що стали об'єктами демпінгу місцева промисловість не 

витримує конкуренції з дешевими імпортними товарами, внаслідок чого 

згортається виробництво, стрімко зростає рівень безробіття серед населення. 

Нинішній етап розвитку економіки вимагає від держави виконання таких 

важливих функцій як забезпечення сприятливих умов для активізації 

внутрішнього виробництва та захисту внутрішніх виробників від 

недобросовісної конкуренції за допомогою інструментів державного 

регулювання імпорту. Також актуальним залишається удосконалення 
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національної системи тарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Реалізація поставлених завдань передбачає поглиблення 

вітчизняних наукових досліджень у вказаному напрямі, доведення їх 

результатів до відома уповноважених державних органів і забезпечення 

врахування останніми цих результатів у процесі прийняття рішень щодо 

встановлення ставок ввізного мита на конкретні товари. 
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МІСЦЕ І РОЛЬ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ КУКУРУДЗИ 

Стоян Т.В., студентка ОС «Магістр»  
Міщенко І.А., к.е.н, доцент 

 Кукурудза  — одна з найпоширеніших і найважливіших 

сільськогосподарських сільськогосподарських культур у світі. В основному її 

вирощують на зерно і для виробництва кормів. У світовому рільництві, у тому 

числі й в Україні, кукурудзу використовують як універсальну культуру — на 

корм худобі (стебла і качани), для продовольчих і технічних потреб  — 

виробництва круп і борошна, харчового крохмалю та рослинної олії, меду 

й цукру, ксантанової камеді, декстрину та етилового спирту, амілази, що 

служить людині при виробництві фото- та кіноплівок і синтетичних тканин, з 

сортів восковидної кукурудзи у промисловості виготовляють пластмаси, 

синтетичні плівки, целофан, з оболонок кукурудзяного качана 

виготовляють папір, кошики та капелюхи тощо. З качанів отримують фурфурол, 

який потрібний у виробництвісинтетичних смол і інших хімічних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC
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https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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матеріалів. Останнім часом збільшилась її частка у 

виробництві біопалива та біогазу.  

Кукурудза завжди була однією з найзатребуваніших культур на ринку, 

адже вона цілком може замінити низку інших грубих зернових, виробництво 

яких постраждало з якоїсь причини. Цю майже унікальну здатність пояснює 

насамперед те, що кукурудза менше за інші культури залежить від перепадів 

погоди. Та й ціновий чинник відіграє тут вагому роль, адже високі ціни на 

кукурудзу на світовому ринку сприяють розширенню посівних площ під нею і 

збільшенню її виробництва. 

 Упродовж останніх десяти років обсяги виробництва кукурудзи постійно 

зростали (за винятком сезонів 2012–2013 та 2015–2016 років), адже кукурудза 

вважається одним із кращих видів зерна для виробництва концентрованих кормів 

у тваринництві та незамінною сировиною для виробництва біоетанолу.  

 Нарощення врожаїв кукурудзи відбулося у більшості країн — основних 

виробників цього зерна. Так, у США порівняно з минулорічним урожаєм 

відбулося підвищення на 11%, Бразилії — 23%. У Південно-Африканській 

республіці після неврожайного минулого сезону у нинішньому зібрали на рівні 

середніх показників 2012–2014 років [1]. 

 Майже на третину збільшилось виробництво кукурудзи в Аргентині. Якщо 

в минулому сезоні в цій країні було вироблено 28 млн т, то у поточному цей 

показник перевищив 36 млн т.  

 Разом з тим, зменшилося виробництво цього зерна в Китаї. За підсумками 

в Піднебесній зібрали 216 млн т зерна, що майже на 8,6 млн т менше рівня 

попереднього сезону. До того ж, у Мексиці зібрали урожай кукурудзи на 5% 

менше рівня минулого року, а в Канаді — відповідно на 9%. 

 Попри збільшення виробництва кукурудзи у багатьох країнах США 

залишиться світовим лідером у цій зерновій групі. Американські фермери 

зібрали у поточному сезоні понад третину світового врожаю кукурудзи. 

 В Україні триває нарощування виробництва кукурудзи. Якщо у 2010 році 

врожаї зерна становили 11,9 млн т, то в останні роки зросли майже вдвічі, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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подолавши 20-мільйонну межу. Рекордним став 2013 рік, коли урожай кукурудзи 

досяг 28,5 млн т. Цьому здебільшого сприяло розширення посівної площі. На той 

час площа до збирання під культурою становила 3,5 млн га, що майже в половину 

перевищувало попередній рівень. Торік, враховуючи розширення посівів 

культури, виробництво зерна дещо зменшилося – було зібрано 23,2 млн т зерна. 

У структурі посівів частка кукурудзи становила 16,7 %. Більш масштабне 

виробництво кукурудзи спостерігалося у Полтавській (2,5 млн т), Черкаській, 

Чернігівській (по 2,0), Київській (1,9), Вінницькій (1,7 млн т) областях [4].  

У 2016 році зібрали 26 млн т кукурудзи. Цьому сприяло чергове 

розширення площі під культурою до 4,9 млн га та підвищення урожайності.  

 Такі значні успіхи у виробництві кукурудзи сформували величезний 

експортний потенціал. На експорт йде 13,7% світового виробництва зерна. В 

маркетинговому 2013/2014 році, що закінчився 1 липня, головними 

експортерами кукурудзи, за даними групи компаній "Зерно UA" , є США (72,3 

млн т) та ЄС (38,5 млн т).  Для вітчизняних агрохолдингів цей рік виявився більш 

ніж успішним: вони експортували рекордні 32,3 млн т зерна.  З цим показником 

Україна посіла третє місце серед найбільших світових експортерів збіжжя. 

Україні вдалося обійти такі визнані "житниці світу", як Канада (28 млн т), 

Аргентина (21,9 млн т) і Бразилія (20,1 млн т).   

           Попри те, що Україна в сезоні 2013–2014, 2014–2015 років мала більші 

обсяги зовнішніх продажів кукурудзи порівняно з Аргентиною й піднялася на 3 

місце світового рейтингу експортерів, через зменшення урожаїв вимушена 

повернутися до четвертого місця цього переліку. 

 На 2015 рік найбільшими імпортерами українського зерна є Єгипет – 2,5 

млн тонн, Іспанія – близько 2 млн тонн, Китай– 2,3 млн тонн, Іран та Південна 

Корея [3]. 

Аналіз географічної структури експорту-імпорту кукурудзи за січень-

липень 2017 р. показав, що близько 15,2% його обсягу було спрямовано в Єгипет, 

14,3% в Нідерланди і 11,9% в Іспанію, тоді як решта припадало на інші країни 

світу. 
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Основними постачальниками кукурудзи на вітчизняний аграрний ринок, у 

тому числі здебільшого насіннєвого матеріалу, традиційно є країни ЄС, питома 

вага яких становить 74,4%. 

Українська кукурудза у 2015/16 МР стала дефіцитним товаром ще до 

початку травня. Це спровокувало зниження активності в українських портах в 

перші тижні червня, внаслідок чого ціни на останній день маркетингового року 

виросли до позначки 4727 грн/т на умовах СРТ-порт, проти 4590 грн/т у кінці 

травня. Також цей ріст завдячує зростанню цін на американському ринку 

кукурудзи в зв’язку з неврожаєм в Бразилії на 8% та пов’язане зі зменшенням 

обсягів пропозицій внаслідок скорочення запасів зернової у виробників. 

Зростання цін на фуражну кукурудзу також пов’язано з недостатньою кількістю 

пропозицій зернової і відповідно високою конкуренцією між покупцями. 

У червні 2016 року ціна на кукурудзу становила 3163,75 грн/т, не суттєво 

знизившись порівняно з початку червня – 3203 грн/т. 

Внутрішні закупівельні ціни на фуражну кукурудзу протягом червня 

рухались в зростаючому тренді, піднявшись у другій декаді червня до середньої 

позначки по Україні у 4500 грн/т на умовах EXW. Так, середні ціни коливались 

в межах 4350 – 4499 грн/т [2]. 

Загалом зростаючий попит світового ринку стимулюватиме й надалі 

збільшення виробництва кукурудзи, а чинний рівень цін забезпечить економічну 

привабливість цього напряму діяльності. 
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Україна як держава — засновник ООН та непостійний член Ради Безпеки 

ООН приділяє значну увагу африканському напрямові в діяльності РБ, 

виступаючи за збалансований підхід у її політиці щодо цього континенту. Наша 

держава підтримує активізацію усього спектра можливостей та інструментів РБ 

із метою попередження та врегулювання конфліктів і зміцнення стабільності на 

Африканському континенті.  

Україна проводить регулярні консультації з африканськими країнами з 

метою з'ясування та, в разі необхідності, доведення до відома РБ ООН тих 

проблем, які потребують концентрації уваги цього органу в межах його 

компетенції.  

Базові підходи до розвитку відносин України з країнами Африки закладено 

в головних завданнях зовнішньополітичної стратегії нашої держави, які 

полягають у її поступовому входженні у світові політичні, економічні, 

гуманітарні та інші процеси як повноправної учасниці нової глобальної системи 

міжнародних відносин.  

Важливість Африканського континенту для України зумовлюється його 

великими природними багатствами та значними потенційними можливостями 

для взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва. Завдяки 

вагомому представництву в міжнародних і регіональних організаціях ці держави 

здобули вагомий вплив на світовій арені, тож співпраця з ними може принести 

Україні відчутні політичні дивіденди.  

У сфері політичних контактів з африканськими країнами Україна має 

орієнтуватися передусім на стабільні в політичному плані режими, які 

спираються на підтримку і довіру західних держав, відіграють помітну роль на 
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міжнародній арені, і виважено підходити до розбудови своїх відносин з тими 

країнами регіону, які мають нестабільне політичне становище і несприятливу 

міжнародну репутацію.  

За більшістю основних ознак — прийнятний рівень політичної 

стабільності, задовільний стан економіки, широкий асортимент експортних 

пропозицій та великі імпортні запити — серед найперспективніших для України 

африканських країн можна назвати ПАР, Єгипет, Гану, Замбію, Зімбабве, Кенію, 

Кот д'Івуар, Конго, Лівію, Марокко, Мадагаскар. Нігерію. Туніс. Намібію. 

Танзанію, Гвінейську Республіку, Габон, Ботсвану.  

Зазначеним характеристикам певною мірою відповідає і друга група країн, 

проте з тим суттєвим застереженням, що їхній економічний потенціал слабший і 

специфічніший, зовнішньоекономічні запити нижчі і ці держави не застраховані 

від раптових політичних змін. До таких країн можна віднести Заїр, Малі, Нігер, 

Уганду, ЦАР, Того, Гамбію, Бенін [1]. 

На сьогоднішній день Африканський континент став полем суперництва 

провідних країн Заходу — США, Франції. Великої Британії, Японії. Будучи 

економічно найменш розвинутим регіоном світу з обмеженими можливостями 

для високоприбуткових інвестицій у промисловості, Африка привертає увагу 

цих країн передусім своїми унікальними природними багатствами. Левова 

частка інвестицій спрямовується в розробку сировинних ресурсів континенту. 

Прагнучи забезпечити своє виробництво сировиною, західні країни 

концентрують капіталовкладення в півтора десятках країн регіону, які мають 

значні запаси нафти, металургійної сировини, урану, алмазів та інших цінних 

мінералів, сприятливі кліматичні умови для ведення плантаційного 

господарства. До головних африканських партнерів можна віднести Ліберію, 

Заїр, Нігерію, Єгипет. Габон, Кот д'Івуар. Кенію, Зімбабве, Камерун, Марокко. 

Сенегал. Замбію. Гану, Гвінею.  

Провідне місце серед експортерів капіталу в Африку належить 

західноєвропейським ТНК, насамперед Англії та Франції. Вони володіють 

солідними активами практично в усіх сферах економіки континенту.  
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Держави — члени ЄС шляхом надання низки торговельно-економічних 

пільг домоглися від недавніх колоній істотних вигід і привілеїв для себе, і 

передусім для західноєвропейських ТНК, що діють на території цих країн. 

Зокрема, відповідно до Ломейської конвенції, жодному регулюванню не 

підлягають операції ТНК у сферах передачі технології, промислового 

співробітництва, сільськогосподарського та інфраструктурного будівництва [2] 

Враховуючи умови, які склалися на ринках, наближених до території України, а 

також соціально-економічну ситуацію у відповідних країнах, Близький Схід і 

Африка є найбільш перспективними напрямами зовнішньої політики України. 

Важливе місце у зовнішньополітичній і зовнішньоекономічній діяльності 

України займає сьогодні африканське спрямування. Україна розпочинає 

конкурувати на «чорному континенті» за перспективні «ніші» на місцевому 

ринку незважаючи на те, що серед конкурентів є могутні капіталістичні держави, 

які займають традиційно важливі позиції в міжнародному бізнесі - 

всесвітньовідомі компанії і банки [3]. 
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Протягом усієї історії людства міграційні процеси відіграють значну 

роль  у суспільному розвитку. З одного боку, вони є чутливими індикаторами 
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реагування населення на зміни в економічному, політичному та соціальному 

житті, залежно від їхньої величини й напряму вони впливають на демографічні 

процеси, які відбуваються як у регіонах, так і в цілому у державі. Міжнародна 

міграція стала одним з головних чинників соціально-економічних 

трансформацій і розвитку всіх регіонів. В зв’язку з цим виникає потреба у 

дослідженні особливостей трудової міграції в Україні. 

Дослідженням проблеми зайнятості населення та питаннями регулювання 

трудових ресурсів, зокрема питаннями зайнятості та безробіття займаються такі 

вітчизняні та зарубіжні вчені, як: А. Баланда, Л. І. Безтелесна, Г. М. Юрчик, Д. 

П. Богиня, Г. В. Левчук, О. В. Олійник, О. М. Кліменко, А. М. Новикова, Т. М. 

Соколова, О. Пазюк, О. Пономарьова, Н. В. Фатєєнко, та ін. 

Метою даної роботи є визначити, що таке трудова міграція, які фактори 

спричиняють еміграцію українців за кордон, які позитивні та негативні наслідки 

еміграції для населення України. 

Трудова міграція – це переміщення у просторі, яке здійснюють індивіди 

для підвищення рівня життя на основі вигіднішого використання власної робочої 

сили без зміни постійного місця проживання.[5, c.140] 

Враховуючи негативні наслідки світової кризи для України можна 

говорити, що трудова еміграція може стати ще більш загрозливим фактором, що 

призведе до скорочення населення в Україні та, можливо знелюднення деяких 

місцин. Українці відправляються на заробітки до Португалії, Чехії, Франції, 

Австрії, Великої Британії. 

Причини еміграції в Україні: 

-          високий рівень безробіття в країні, у тому числі прихованого; 

-          різниця в умовах життя і рівні заробітної плати в Україні та країнах 

Заходу; 

-          відсутність перспектив професійного зростання для багатьох 

обдарованих людей; 

-          економічна нестабільність в країні та невизначеність шляхів виходу 

з неї; 
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-          відсутність безпеки громадян тощо. 

Як будь яке економічне явище, міграція робочої сили є детермінуючим 

чинником, тобто має різноманітні наслідки, що проявляються як в країнах-

експортерах, так і в країнах-імпортерах. У країнах-експортерах втрати 

перевищують вигоди. Обсяг та динаміка трудової міграції істотно впливають на 

економіку України. Звідси випливає, що негативними наслідками трудової 

міграції є: 

-          помітне зменшення конкурентоспроможної частини робочої сили, 

що спричинює уповільнення темпів науково – технічного процесу; 

-          скорочення кількості молодих освічених людей, що зумовлює 

старіння нації та погіршення трудоресурсного потенціалу; 

-          збільшення кількості дітей, залишених батьками на родичів або на 

близьких знайомих; 

-          зростання рівня злочинності та соціального напруження у 

суспільстві через міжнаціональні конфлікти. 

Серед позитивних наслідків трудової міграції слід зазначити такі: 

-          одержання від трудових емігрантів іноземної валюти у формі 

грошових переказів, що у свою чергу зумовлює підвищення платоспроможного 

попиту та стимулювання виробництва; 

-          створення спільних підприємств з іноземними засновниками і на цій 

основі – додаткове інвестування коштів в економіку; 

-          зниження безробіття на національному ринку робочої сили; 

-          можливість для працеспроможного населення реалізувати свої 

здібності за кордоном, підвищити рівень кваліфікації. 

Для поліпшення міграційної ситуації в України було б доцільно 

застосовувати такі заходи: 

 - Забезпечувати умови для поширення легального працевлаштування, 

насамперед в тих країнах, куди виїжджає найбільша кількість громадян України.  

- Забезпечувати права та соціальний захист працівників-мігрантів.  
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- Усувати або мінімізувати обставин, що призводять до дискримінаційного, 

безправного, становища громадян України на ринках праці закордонних країн.  

Таким чином процес міграції робочої сили в Україні є досить складним 

питанням, що потребує постійного перегляду та доопрацювання. Зараз одним з 

нагальних завдань для провідних вчених економічної та правової сфери є 

узгодження та доопрацювання нормативно- правової бази, що регулюватиме 

трудові відносини, забезпечуватиме права та свободи мігрантів як на території 

України, так і за її межами, у поєднанні з економічними аспектами, такими як: 

квота іммігрантів на території України, рівень заробітної плати в межах України 

та економічний потенціал економіки, який би забезпечував гарантії щодо гідної 

заробітної плати, зменшення рівня інфляції, що, у свою чергу, гарантуватиме 

стабільний споживчий кошик резидентів України та іммігрантів. 
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	Pизики втpaти вигoди — цe pизики виникнeння нeпpямoгo (пoбiчнoгo) фiнaнсoвoгo збитку (нeдooдepжaння пpибутку) в peзультaтi нeздiйснeння якoгoсь зaхoду, нaпpиклaд стpaхувaння.
	Pизики знижeння пpибуткoвoстi — цe pизики, якi мoжуть виникнути у peзультaтi змeншeння poзмipу вiдсoткiв i дивiдeндiв пo пopтфeльних iнвeстицiях, внeскaх i кpeдитaх. Цeй pизик мoжe виявлятися чepeз вiдсoткoвий i кpeдитний pизик.
	Pизики щoдo вiдсoткoвих стaвoк — цe pизики втpaт, якi мoжуть пoнeсти, нaпpиклaд, тopгoвi кoмпaнiї (iнвeстopи) у peзультaтi пepeвищeння вiдсoткoвих стaвoк, якi виплaчуються ними пo зaлучeних зaсoбaх нaд стaвкaми пo нaдaних кpeдитaх.
	Кpeдитнi pизики — цe тaкi, якi пoв’язaнi з нeбeзпeкoю нeсплaти пoзичaльникoм oснoвнoгo бopгу i вiдсoткiв, щo нaлeжaть кpeдитopу. Кpeдитнi pизики мoжуть бути тaкoж piзнoвидoм pизикiв пpямих фiнaнсoвих утpaт: бipжoвих, сeлeктивних i pизику бaнкpутствa.
	Бipжoвi pизики являють сoбoю нeбeзпeку втpaт вiд бipжoвих угoд. Дo цих pизикiв вiднoсять pизик нeплaтeжу пo кoмepцiйних спpaвaх, pизик нeплaтeжу кoмiсiйнoї винaгopoди бpoкepськiй фipмi тa iн.
	Сeлeктивнi pизики — цe pизики нeпpaвильнoгo вибopу видiв вклaдeння кaпiтaлу, види цiнних пaпepiв для iнвeстувaння пopiвнянo з iншими видaми цiнних пaпepiв пpи фopмувaннi iнвeстицiйнoгo пopтфeля.
	Pизик бaнкpутствa являє сoбoю нeбeзпeку, якa мoжe виникнути унaслiдoк пoвнoї втpaти пiдпpиємцeм влaснoгo кaпiтaлу i нeздaтнoстi йoгo poзpaхoвувaтися iз взятими нa сeбe зoбoв’язaннями.
	В aгpoпpoмислoвoму виpoбництвi здeбiльшoгo poзглядaється бiльш спpoщeнa клaсифiкaцiя pизикiв нa зepнoвoму pинку, якa мiстить у сoбi нaступнi їхнi види:
	 пpиpoднi — пoсухa, пoвiнь, гpaд, пepeзвoлoжeння, зaмopoзки, уpaгaни (смepч) тa iн.;
	 бioлoгiчнi — зaгибeль сiльськoгoспoдapських культуp вiд шкiдникiв i хвopoб aбo piзкe знижeння їхньoї вpoжaйнoстi;
	 мapкeтингoвi, цiнoвi — нeдoстaтня oцiнкa pизику: ємнoстi тoвapнoгo pинку, купiвeльнoї спpoмoжнoстi нaсeлeння, кoн’юнктуpи тoвapу нa внутpiшньoму i зoвнiшньoму pинкaх тoщo. Кoливaння зaкупiвeльних цiн: oбсяг виpoбництвa, куpс дoлapa, диспapитeт цiн,...
	 бiзнeс i фiнaнсoвi pизики — oдepжaння кpeдитiв (бaнкiвськi, тoвapнi), нeпoвepнeння кpeдитiв i вiдсoткiв пo ньoму, пopушeння зoбoв’язaнь кoнтpaгeнтiв, нeдooдepжaння пpибутку в хoдi peaлiзaцiї пpoeктiв;
	 тeхнoлoгiчнi — спpaцювaння oснoвних фoндiв, нeмoжливiсть пpидбaння мaтepiaльнo-тeхнiчних peсуpсiв для oсвoєння сучaсних тeхнoлoгiй, пopушeння тeхнoлoгiчних нopмaтивiв виpoбництвa, збepeжeння, пepepoбки, тpaнспopтувaння;
	 pизики, пoв’язaнi з людським фaктopoм — нeдoстaтня квaлiфiкaцiя, здopoв’я пpaцiвникiв, сoцiaльнe зaбeзпeчeння.
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