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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Логістична діяльність має досить складний,

багатогранний і різнопрофільний зміст, однак
є незамінним інструментом у процесі управлі�
ння сучасними виробничо�збутовими система�
ми. В умовах глобалізації світової економіки,
що проявляється у міжнародній спеціалізації
праці, укрупненні транснаціональних корпо�
рацій і т.д., процес ефективного управління ма�
теріальними потоками виходить на чільне місце
стратегії корпоративного управління та діяль�
ності малопотужних підприємств.

Обраний Україною курс європейської інтег�
рації ставить нові вимоги до національної еко�
номіки відповідно до принципів функціонуван�
ня світового ринку. Зерновий експорт — стаб�
ільне джерело надходження валюти, яке може
забезпечити Україні позитивний ВВП за раху�
нок масштабності експортного потенціалу зер�
нових культур. Однак треба прийняти відпо�
відні правила гри, що дадуть змогу Україні по�
вноцінно інтегруватися у світовий ринок зерна
та сподіватися на домінуючі позиції найближ�
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чим часом. Для вирішення низки наукових про�
блем стосовно формування ефективної логі�
стичної інфраструктури для реалізації експор�
тної політики як інструмента активізації еко�
номічного розвитку держави, потрібні по�
дальші дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ефективний розвиток національної еконо�
міки неможливий без її інтеграції у світові еко�
номічні відносини. Класичні концепції міжна�
родної торгівлі [4], зокрема, теорія мерканти�
лізму та її сучасний прояв "неомеркантилізм",
засвідчують поглиблення інтеграційних про�
цесів на світовому ринку і тенденції до політи�
ко�економічного домінування окремих високо�
розвинутих країн. Структуризація світового
ринку, незважаючи на концептуальні підходи
теорії абсолютних переваг А. Сміта, відносних
переваг Д.Рікардо — Р. Торренса тощо, значно
ускладнює інтеграційні процеси для нових
країн. Україна може закріпитися на світових
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ринках, лише маючи беззаперечні конкурентні
позиції. Серед сільськогосподарської про�
дукції акцент варто робити на зернових куль�
турах, соняшнику і деяких інших культурах,
хоча пріоритет доцільно надавати не сиро�
винній структурі експорту, а продукції пере�
робки (олія, цукор тощо). Перспективність ек�
спортних зусиль підтверджують також і регу�
лятивні теорії розвитку міжнародної торгівлі
[4], зокрема теорія Хекшера�Оліна розглядає
торгівлю не лише як взаємовигідний обмін, й як
засіб, за допомогою якого можна скоротити
розрив на рівні розвитку між країнами.

Значний внесок у теорію дослідження про�
блем логістики в ринковій економіці зробили
зарубіжні та вітчизняні науковці, а саме: Д. Вор�
длоу, Д.Дж. Клос, М.Р. Ліндерс, А.М. Гад�
жинський, Л.В. Балабанова, Є.В. Крикавський,
О.А. Окландер, Ю.В. Пономарьова та ін. Однак
ці дослідження стосуються переважно фунда�
ментальних засад теорії логістики і невиріше�
ними залишаються прикладні аспекти дослід�
жень.  Незважаючи на значний науково�
прикладний доробок таких вітчизняних вчених,
як В.І. Бойка, П.І. Гайдуцького, М.Г., Лобаса,
І.І. Лукінова, В.Ф. Сайко, П.Т. Саблука, Л.М. Ху�
долія, О.М. Шпичака та ін. стосовно проблем
розвитку зернового господарства, невирішени�
ми залишаються питання ефективного викори�
стання інфраструктурних елементів у процесі
управління матеріальними потоками на зерно�
вому ринку на основі концепції логістики.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У дослідженні ми розглянемо окремі еле�

менти механізму прискорення інтеграційних
процесів для України й запропонуємо першо�
чергові та дієві, на наш погляд, кроки виходу її
на перспективний світовий ринок зерна за ра�
хунок удосконалення взаємодії інфраструк�
турних логістичних елементів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Світовий ринок зерна є одним із наймасш�

табніших і найрозвинутіших продовольчих
ринків, оскільки зернові культури у світі зай�
мають у середньому 61,8% ріллі, тобто більше,
ніж решта сільськогосподарських культур [6].
Завдяки використанню інтенсивних техно�
логій вирощування зернових культур та ек�
стенсивним заходам, відбулося зростання ва�
лових зборів зерна у світі з 624 млн т у 50�х
роках до 2 млрд т у 90�х роках, тобто понад
утричі. Фактично цими обсягами на світовому
зерновому ринку оперують і впродовж наступ�
них років.

Обсяги світового споживання зерна абсо�
лютно прогнозовані, оскільки вони перебувають
у кореляції з кількістю населення та їх фізіоло�
гічними потребами у першочергових продуктах
харчування. Тому аналізувати світовий ринок
зерна варто в контексті змін чисельності насе�
лення Землі. Тенденція зростання кількості жи�
телів не забезпечує задоволення їх попиту
(навіть за триразового збільшення пропозиції
зерна) згідно з нормами споживання, визначе�
ними Продовольчою і сільськогосподарською
організацією при ООН (FAO). Мінімальна нор�
ма споживання, за даними FAO, — 600 кг/чол. і
потенціал для зерновиробництва очевидний.

Понад 60% світового виробництва зерна
сконцентровано у 10�ти країнах світу, серед
яких найбільшими виробниками є Китай (17%
світового виробництва і найбільший світовий
імпортер), США та Індія. Зазначені країни ви�
рощують близько 1 млрд т зерна, або 48% його
світового виробництва. До переліку найпотуж�
ніших зернових держав також входять Фран�
ція, Індонезія, Канада, Аргентина, Бразилія,
Німеччина і Росія.

Експортний зерновий потенціал країни виз�
начається внутрішнім балансом між виробниц�
твом та споживанням та міжнародними пози�
ціями на світовому зерновому ринку. Статус
світового експортера для країни вимагає пос�
тійної присутності на біржових і позабіржових
ринках її трейдерів, проведення активних опе�
рацій на спотовому та ф'ючерсному ринках,
використання фінансових деривативів в уп�
равлінні ціновими ризиками. Статус світового
виробника зерна визначається також і об�
'єктивними факторами, які визначають геопо�
літичне та географічне розташування країни,
вихід до світових транспортних морських і су�
хопутних артерій, наявність відповідної інфра�
структури для обслуговування функціональ�
них сфер логістики тощо. Для України всі пе�
релічені критерії цілком реальні й прийнятні.
Епізодичні експортні поставки не сприяють
закріпленню на світових ринках, тому для
інтеграції України основною установкою є по�
стійна, системна і цілеспрямована експортна
політика з прогнозованими обсягами постачан�
ня зерна.

На світовому ринку зерна Україна з'явила�
ся у 1998/1999 маркетинговому році і, почина�
ючи з 2002/2003 маркетингового року, зайняла
міцну позицію рейтингу найпотужніших світо�
вих експортерів (табл. 1).

Однак визначати Україну як стабільного
світового експортера зерна передчасно, оскіль�
ки багато факторів, переважно політичних, впли�
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вають на прогнозованість
закріплення цього статусу
стосовно нашої країни. За�
регульованість зернового
ринку України, інертність
дій та відсутність у біль�
шості випадках оператив�
них ефективних рішень
підвищують ризики потен�
ційних імпортерів українсь�
кого зерна. Хоча зерновий
потенціал України визна�
ний в усьому світі і тен�
денції до акцентування
своїх інтересів і зусиль на
українське зерно будуть надалі
посилюватись з боку багатьох
країн прямопропорційно із по�
глибленням світової продо�
вольчої кризи. Україна має
шанс і зобов'язана його вико�
ристати в цьому сегменті бага�
тогранної світової економіки.

Сьогодні імпортерами ук�
раїнського зерна є Єгипет,
Іспанія, Ізраїль, Сирія, Іран та
ін. Територіальна набли�
женість до ринків Північної
Африки і Близького Сходу
дає Україні конкурентні пере�
ваги на цих ринках перед най�
потужнішими світовими екс�
портерами зерна (крім експортерів з ЄС) за ра�
хунок встановлення нижчих фрахтових ставок
і відносно нижчою собівартістю зерновироб�
ництва. Однак використання цих конкурентних
переваг без формування ефективної логістич�
ної системи, яка забезпечить оптимальне пере�
міщення матеріальних (зернових) потоків від
виробника до споживача, із використанням не�
обхідної і достатньої кількості інфраструктур�
них елементів, не дасть очікуваних результатів.

Актуальним питанням в Україні є забезпе�
чення якісного зберігання і первинної оброб�
ки зернових, круп'яних та олійних культур
безпосередньо у виробника. Через невчасну
обробку та недотримання режимів і термінів
зберігання знижується також якість, посівні
та продовольчі кондиції зерна. Найбільші
втрати зерна у тих господарствах, де немає су�
шильно�зберігаючого обладнання. Водночас у
країнах Європи та Америки з високим рівнем
післязбиральної технології та розвиненою
інфраструктурою зберігання зерна втрати
врожаю доведено до технічного мінімуму —
1—2% [2].

У зв'язку із виходом України на світовий
ринок зерна в елеваторній галузі відбулася низ�
ка змін: державні закупівлі зерна були значно
зменшені, а саму галузь реструктуровано.

Зацікавленість в українському зерновому
ринку вже виявили такі потужні транснаціо�
нальні зернотрейдери, як Cargil, Glencore,
Toepfer International, Flfred C. та ін. Позитив�
ним у співпраці з такими зерновими компанія�
ми для української сторони є те, що вони ма�
ють:

— доступ до значних кредитних ресурсів,
наявність яких є необхідною умовою ведення
цього сезонного бізнесу;

— доступ до світових товарних бірж;
— багаторічний досвід торгівлі на світово�

му ринку з відповідною юридичною, логістич�
ною та іншою інфраструктурною підтримкою
(портові елеватори, торговий флот тощо);

— досвід з експорту великих партій зерна
(від 40 тис. т), що вимагає складних системних
управлінських рішень і чіткості їх виконання.

Прихід на ринок України транснаціональ�
них компаній, здатних залучати значні фінан�

 
 , 

  , 
  , 

 
2002/2003 

  
2005/2006 

  
2009/2010 

  
1  80,2   82,1  80,2 
2  24,4  21,3  24,1 
3  20,5  19,5   21,6 
4   18,0  19,4   21,2 
5  12,9  18,6   20,2 
6   5,4   13,3   19,6 
7   4,8   12,4   18,3 
8   4,4   4,5   8,9 

   238,9 - 252,5 - 214,1 

Таблиця 1. Обсяги експорту зерна найбільшими світовими
експортерами

Джерело: USDA, червень, 2011 рік.

    
,  

  
 , 

.  

 
,  

 /  
2002 . 2010 . 2002 . 2010 . 

14,0 80 290 0,8 3,5
11,0 75 200 0,2 2,5

-
  11,5 130 200 4,0 5,2 

  12,5 - 132 - 1,8 
  14,0 - 100 - 2,0 

- 7,8 - 40 - 0,6
-  
  7,9 18 18 1,5 1,5 

-   8,0 20 140 1,0 4,0 
-   7,6 28 48 0,2 0,5 

 
   9,2 69 69 1,0 1,0 

  
  7 135 135 1,5 1,5 

Таблиця 2. Характеристика зернових терміналів України

За даними первинних звітів підприємств.
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сові ресурси, ознаменувався інтенсивним буді�
вництвом зерносховищ. Цьому сприяло і роз�
повсюдження нової технології зберігання зер�
на — у металевих силосах. Будівництво пере�
вальних зернових комплексів почалося одразу
у декількох місцях: у Ренійському, Бердянсь�
кому, Херсонському, Іллічівськом, Одеському
морських торгівельних портах. Якщо загальна
кількість елеваторів у 1998 р. дорівнювала 543,
а портових елеваторів було тільки два (Одесь�
кий та Миколаївський портові елеватори), то у
2006 р. кількість елеваторів зросла до 755. Щодо
портових елеваторів, то сьогодні Україна має
такі провідні підприємства, перелік та парамет�
ри яких представлені в таблиці 2.

Основні обсяги зернових вантажів у сві�
товій торгівлі перевозяться суднами класів
Panamax (водотоннажністю 60—80 тис. тонн),
Handymax (40—60 тис. тонн) і Handysize (10—
40 тис. тонн). Перевезення суднами класу
Handymax і Handysize менш прибуткові через
ціни на фрахт, у зв'язку з чим провідні зерно�
трейдери віддають перевагу при експортуванні
зерна суднам типу Panamax, а останнім часом
Capesize (150 тис. т). Завантаження зернових на
судна такого типу може здійснюватися порта�
ми, які мають відповідну довжину причалу (не
менше 200 м) й глибину дна (не менше 11 м).

Однією з основних компаній, яка займаєть�
ся зберіганням зерна в Україні, є Державна ак�
ціонерна компанія (ДАК) "Хліб України". До її
складу входить 81 підприємство, що надає по�
слуги з приймання, доведення до базових кон�
дицій, зберігання та відвантаження зернових і
олійних культур. Загальна потужність зерноз�
берігаючих підприємств системи ДАК "Хліб

України" становить понад 6
млн тонн. Середня вартість
послуг, що надаються зер�
нозберігаючими підприєм�
ствами ДАК "Хліб України",
станом на 01.05.12 року наве�
дені в таблиці 3.

В Україні основна маса
зерна зберігається на державних великотон�
нажних залізобетонних елеваторах, обладнан�
ня яких морально і фізично застаріло. Все це
спричинює зниження якості зерна, пропускної
здатності елеваторів і, відповідно, погіршенню
економічних показників. Зокрема, оплата за
зберігання зерна є занадто висока і становить
майже 25% його вартості, а віддаленість від ба�
гатьох зерновиробників підвищує логістичні
витрати і зменшує привабливість такої консо�
лідації зернових потоків. Тому перспективним
напрямом зменшення втрат і підвищення якості
продукції є тотальне забезпечення кожного
господарства, з достатнім обсягом виробницт�
ва зернових культур, власним сучасним зерно�
сховищем. Правильність цього шляху підтвер�
джує і досвід країн з розвинутим аграрним ви�
робництвом, де 80% урожаю зберігається в
його виробника. У світі перевагу надають баш�
товим (силосним) сховищам. Технологію збер�
ігання зерна у баштових сховищах з активною
вентиляцією широко застосовують у США та
Канаді, а також останні десятиріччя в Європі
[2]. Збірні металеві зерносховища мають такі
переваги:

1) знижують капітальні витрати при мон�
тажі (у 2—3 рази) і трудомісткість монтажу (у
4—5 разів);

2) дозволяють максимально наблизити схо�
вища до місця збирання і використання фураж�
ного зерна;

3) створюють передумови для механізації та
автоматизації процесу зберігання зерна.

Сьогодні сертифікат відповідності, який
підтверджує якість надаваних послуг і належ�
не технічне оснащення, мають 659 зерносховищ
в Україні, загальною місткістю близько 29 млн
тонн (табл. 4). При цьому частка зерносховищ,
що перебувають у державній власності, стано�
вить 12%, а 88% — приватизовані зерносклади.

Аналіз забезпеченості зерновиробництва
складським господарством у Львівській області
(табл. 5) свідчить про недостатню кількість сер�
тифікованих зернових складів у порівнянні із
загальнодержавним показником. Частка
Львівської області у загальнодержавному ви�
робництві зернових культур складає ~1,7%, а
забезпеченість складами ~0,99%.
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9,75 12,73 13,48 5,42 13,24 27,11 30,30 

Таблиця 3.Середня вартість послуг, що надаються
зернозберігаючими підприємствами ДАК "Хліб України",

станом на 1 квітня 2012 р., грн.

Джерело: [1].
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Таблиця 4. Загальна ємність та технічне
оснащення сертифікованих зерноскладів

Джерело: [5].
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Аналізуючи цей елемент логістичної
інфраструктури, слід зазначити, що
більшість елеваторів, що перебувають у
державній власності, є спорудами, зве�
деними у 60�х роках минулого століття
і розрахованими на відвантаження зер�
на в основному на залізничний транс�
порт для транспортування в межах Ра�
дянського Союзу. Але сьогодні значно
зріс експортний потенціал зернового
ринку України, що вимагає інтенсивних
відвантажень великих експортних
партій в морські порти. Як показують
результати 2011/12 МР, з необхідними
темпами відвантажень, визначеними ре�
кордним урожаєм зерна (56,7 млн тонн),
ці зерносховища вже не можуть впора�
тися.

Сьогоднішні співвідношення між
баштовими і підлоговими ємностями
для зберігання зерна в Україні стано�
вить 46—54%. Підприємства, що ма�
ють переважно підлогові ємності збе�
рігання, можуть забезпечити набага�
то меншу інтенсивність відвантажен�
ня, ніж підприємства, оснащені вер�
тикальними силосними ємностями.
Так, середня інтенсивність наванта�
ження зерна в залізничні вагони на
крупних елеваторах України, скла�
дає близько 12 вагонів на добу, тоді
як оптимальна інтенсивність складає
54 вагона і більше. Ще одним про�
блемним місцем елеваторів є зас�
тарілі приймальні пристрої, які не
можуть приймати великовантажні
автомобілі�зерновози, що збільшує
час заготівлі.

Враховуючи зазначені, а також ряд інших
проблем елеваторів, сільгоспвиробники серед�
ньої і дрібної ланки все менше користуються
їх послугами і намагаються зберігати зерно у
власних ємностях. Так, в 2010/11 МР у схови�
щах аграріїв зберігалося близько 59% зерна від
загального обсягу на ринку.

Моніторинг стану цього сегмента системи
зберігання України, проведений ІА "АПК�
Інформ" [3], показує, що близько 94% аграріїв
мають у своєму розпорядженні зерносховища.
При цьому найбільшу забезпеченість сховища�
ми (96%) мають великі сільгоспформування із
земельним банком понад 10 тис. га.

Стосовно структури ємностей цієї групи
зерносховищ, то в 90% випадків це примітивні
склади підлогового зберігання з низьким рів�
нем механізації і низькою інтенсивністю відван�

таження. При цьому найбільшу частку механі�
зованих сховищ з силосними ємностями мають
у своїй структурі підприємства із земельним
банком понад 10 тис. га. Так, близько 15% цих
підприємств мають виключно силосні ємкості
для зберігання зерна, а 23% — одночасно си�
лосні ємності та склади підлогового зберіган�
ня. Що стосується дрібних сільгоспформувань,
то лише 1% цих підприємств мають у структурі
своїх сховищ силосні ємності.

Одними з найбільш важливих показників,
що характеризують зерносховища аграріїв, є
оснащеність лабораторіями якості (рис. 1) і
можливості щодо відвантаження зерна.

Що стосується першого показника, то,
згідно з даними моніторингу [3], близько 79%
сільгоспвиробників не забезпечені можливос�
тями лабораторного аналізу якості зерна і,
відповідно, не можуть оперативно відстежува�

Таблиця 5. Сертифіковані зернові склади у Львівській
області (станом на 17.06.13 р.)

Джерело: за даними первинних звітів підприємств.

Рис. 1. Забезпеченість зерносховищ у
сільськогосподарських підприємствах України

лабораторіями якості
Джерело: [5].
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ти стан збережених зернових мас та їх відпо�
відність кондиціям, що в свою чергу ускладнює
вихід на біржовий ринок. При цьому найменшу
забезпеченість мають підприємства із земель�
ним банком менше 1000 га.

На сьогоднішній день ключову роль в
успішній реалізації запасів зерна відіграє мож�
ливість підприємства в найкоротші терміни
відвантажувати великі партії. Тому ще одним
показником, що дозволяє оцінити ефективність
і доцільність функціонування зерносховищ, є
можливість відвантаження зерна на різні види
транспорту. Якщо на автотранспорт забезпе�
чується 100�відсоткове відвантаження зерна із
зерносховищ, то переважна відсутність колій
до елеваторних потужностей забезпечує лише
15% відвантаження зерна у залізничні вагони
[5]. Така ситуація ускладнює логістику зерно�
потоків і вимагає використання більш витрат�
них мультимодальних схем перевезення. Це
характерно і для водного транспорту, який за�
безпечує лише 1% інтермодального заванта�
ження зерна.

Зерносховища в умовах сільгоспвиробників
переважно представляють собою ємності для
накопичення зерна без належної підготовки
зерна до зберігання, а також відповідних умов
зберігання і можливості контролювати якість
складських запасів.

Що стосується перспектив розвитку сис�
теми зберігання зерна в Україні, то вона є од�
ним із сегментів інфраструктури, що
найбільш динамічно розвиваються. Сьогодні
ведеться активне будівництво нових зерно�
сховищ і проводиться глибоке переоснащен�
ня існуючих. У розвитку галузі можна виді�
лити кілька основних напрямів: розвиток си�
стеми зберігання в умовах високопотужних
вертикально інтегрованих аграрних об�
'єднань, розвиток системи зберігання в умо�
вах дрібних і середніх сільгоспвиробників,
розвиток портових зернових терміналів, роз�
виток річкових терміналів.

Для забезпечення ефективної системи збе�
рігання зерна в Україні необхідні кількісні та
якісні зміни. Враховуючи існуючий тренд, мо�
жемо прогнозувати збільшення зернозберіга�
ючих потужностей до 2015 року із наявних 29
млн т до ~ 55 млн т. Також усвідомлюючи су�
часні світові вимоги до якості зерна, можна
сподіватись і на реалізацію проектів будівниц�
тва сучасних зерносховищ із урахуванням тех�
нічних (будівельні, протипожежні і т. д.), тех�
нологічних, експлуатаційних і економічних ви�
мог. Це, безумовно, був би якісно новий рівень
розвитку цієї національної галузі.

ВИСНОВКИ
Таким чином, попит на зерно нееластичний,

а отже, прогнозований щодо обсягів споживан�
ня. Маючи безумовно вигідне геополітичне роз�
ташування та потужний ресурсний потенціал,
Україна має всі шанси стати одним зі світових
лідерів експорту зерна. Ця галузь повинна бути
локомотивом експортної діяльності, системо�
утворювальним елементом усієї зовнішньої
торгово�економічної політики. Однак для цьо�
го варто реалізувати низку першочергових за�
ходів, які дадуть змогу забезпечити національні
інтереси на світовому ринку зерна. Це будів�
ництво відповідної матеріально�технічної бази
для зберігання зерна і забезпечення дієвої си�
стеми контролю його якості та створення логіс�
тичної інфраструктури для ефективного пере�
міщення матеріальних потоків на внутрішньо�
му і зовнішньому зерновому ринку.

Одним із дієвих кроків є відкритість нашого
ринку для потужних світових зернотрейдерів, які
вміють на практиці захищати свій бізнес і конку�
рувати за цивілізованими правилами. Створивши
внутрішню конкуренцію, ми підвищимо свою кон�
курентоспроможність на світовому ринку зерна.
Для багатьох українських виробників це дасть
змогу орієнтуватися на світовий ринок і світові
стандарти якості зерна, стимулюючи впровад�
ження сучасних технологій виробництва зерна та
логістичного забезпечення його реалізації.
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