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ВСТУП
Агропромисловий комплекс України є одним

з найбільш важливих секторів економіки країни.
Від рівня його розвитку, стабільності його функц#
іонування залежить стан національної економіки
та продовольча безпека України, розвиток
внутрішніх і зовнішніх ринків, матеріальний рівень
життя населення. Складовою частиною АПК є
продовольчий комплекс, який має у своєму складі
ряд продуктових підкомплексів, серед яких одним
із найважливіших є зернопродуктовий.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Враховуючи значні трансформаційні процеси

з орієнтацією на ринкові засади господарювання,
спад інноваційної і інвестиційної активності в аг#
ропромисловій сфері в цілому і зернопродуктово#
му комплексі зокрема, незавершеність реструкту#
ризації суб'єктів господарювання, невисокий
рівень інфраструктурного забезпечення, необхід#
ною є розробка організаційно#економічного меха#
нізму ефективного функціонування зернопродук#
тового комплексу як складної і важливої соціаль#
но#економічної системи в рамках продовольчого
комплексу країни.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням питання розвитку продовольчо#
го комплексу та його продуктовних складових
приділена значна увага в роботах Г.В. Балабано#
ва, П.П. Борщевського, М.П. Бутка, Б.М. Данили#
шина, Л.В. Дейнеко, М.І. Долішного, А.С. Лисець#
кого, Л.О. Мармуль, А.Г. Мазура, М.М. Паламар#
чука, В.І. Уланчука, М.І. Фащевського, Л.Г. Чер#
нюк.

РЕЗУЛЬТАТИ
Однак, невирішеним залишається ряд методо#

логічних питань, які стосуються формування та
функціонування зернопродуктового комплексу в
умовах широкого розвитку ринкових відносин.
Зокрема, недостатньо розкриті питання територ#
іальної організації і просторової структури ком#
плексу та їх удосконалення, не вивчені методи про#
грамування та прогнозування можливих варіантів
його розвитку з метою підвищення ефективності
функціонування. Підвищення ефективності та
дієвості регіонального зернопродуктового комп#
лексу, стимулювання його розвитку передбачає уз#
годження діяльності органів державної влади і
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місцевого самоврядуван#
ня, окремих суб'єктів гос#
подарської діяльності для
формування та зміцнення
галузево#функціональної
та територіальної струк#
тури комплексу на основі
розробки заходів, які по#
винні базуватись на орган#
ізаційно#економічному та
правовому механізмі уп#
равління [1, с. 111].

Правовими засадами
функціонування ринку
зерна є Закон України
"Про зерно та ринок зер#
на в Україні" N 37#IV від
04.07.2002 р., який регулює
відносини в зернопродук#
товому комплексі, Указ
Президента України від 29
червня 2000 р. №832/2000
"Про невідкладні заходи
щодо стимулювання ви#
робництва та розвитку
ринку зерна" та інші нор#
мативно#правові докумен#
ти, якими визначено ос#
новні напрями розвитку
сільського господарства та
державного контролю за
наповненням і функціону#
ванням вітчизняного рин#
ку зерна. Для реалізації напрямів комплексної
підтримки сільського господарства 26 червня 2004
року було прийнято Закон України "Про держав#
ну підтримку сільського господарства".

Організаційно#економічний механізм включає
систему взаємозалежних методів, функцій управ#
ління, організаційних структур впливу управлінсь#
ко#виконавчих органів на відтворювальні проце#
си в основних сферах регіонального зернопродук#
тового комплексу. Такий механізм повинен бути
здатним прискорювати соціально#економічне зро#
стання в спеціалізованій регіональній системі,
якою є зернопродуктовий комплекс, має забезпе#
чити вихід його продукції на зовнішні ринки, за#
безпечити зміцнення внутрішніх і зовнішніх
зв'язків комплексу. Удосконалення організаційно#
економічного механізму комплексу відбувається
на основі:

— адаптації організаційно#економічних струк#
тур до потреб господарської діяльності системи
зернопродуктового комплексу, їх видів діяльності;

— проведення періодичних заходів, спрямова#
них на вирішення питань використання техніки
нового покоління по окремих вузлах чи техноло#
гіях для впровадження у діяльність сільськогос#
подарських підприємств та підприємств перероб#
ної галузі;

— удосконалення законодавчої бази щодо ра#
ціонального використання у зернопродуктовому
комплексі природних ресурсів, розробки норма#
тивно#правових актів про обслуговуючий транс#
порт, які стосуються окремих видів діяльності си#
стеми зернопродуктового комплексу;

— розробки організаційно#функціональної
побудови контролю за дотриманням законодав#
ства у вигляді координаційно регулюючих важелів
з чітко визначеною системою функцій.

Такий механізм повинен включати: 1) розроб#
ку концептуальних засад територіальної органі#
зації зернопродуктового комплексу регіону з
включенням обгрунтування передумов, факторів,
принципів, методів цього процесу; 2) оцінку та виз#
начення ступеня взаємоузгодженості внутрішнь#
ого і зовнішнього середовища комплексу; 3) оцін#
ку наявної ситуації в комплексі регіону, причому
економічного, правового, організаційного та уп#
равлінського характеру. До основних організа#
ційно#економічних регуляторів територіальної
структури і просторової організації зернопродук#
тового комплексу слід включити: питання та про#
блеми, що формують: ресурсний блок, правовий
блок, економний блок, організаційний та інфра#
структурний (рис. 1) [1, с. 201].

Варто вказати, що наданий механізм розвитку
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регіонального зернопродуктового комплексу та
інституційне середовище цієї просторової систе#
ми потребує постійного удосконалення як у фун#
кціональному, так і в правовому аспектах. Дієвість
та результативність організаційно#економічного
механізму удосконалення розвитку зернопродук#
тового комплексу, оптимізації його територіаль#
ної організації залежить від розробки напрямів і
впровадження заходів забезпечення його актив#
ності, що являє собою сукупність способів і ме#
тодів його регулювання. Важливим у реалізації
організаційно#економічного механізму удоскона#
лення територіальної організації зернопродукто#
вого комплексу є запровадження, використання
стратегічного планування та прогнозування, тери#
торіального проектування, оперативного регулю#
вання, цільового програмування, перспективного
прогнозування.

Організаційно#економічний механізм розвит#
ку зернопродуктового комплексу передбачає за#
стосування такої сукупності заходів та важелів
впливу, які б найефективнішим чином сприяти по#
доланню проблем та спрямували розвиток комп#
лексу в напрямі інноваційного, інвестиційного,
високотехнологічного, ресурсозберігаючого ви#
робництва. Це стосується насамперед:

— проведення ефективного регіонального уп#
равління. Дієва система управління соціально#еко#
номічним розвитком регіону та його господарсь#
кими комплексами передбачає децентралізацію
влади, розмежування функцій та повноважень між
центральними і місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування з
розширенням повноважень місцевих органів вико#
навчої влади та місцевого самоврядування;

— удосконалення системи державного страте#
гічного планування регіонального розвитку, об#
грунтування стратегії розвитку окремих регіо#
нальних комплексів;

— розробки та створення комплексних со#
ціально#економічних програм розвитку регіонів та
їх спеціалізованих комплексів;

— формування інфраструктури підтримки ре#
гіонального розвитку зернопродуктового комп#
лексу. Розбудова інфраструктури регіонального
зернопродуктового комплексу є важливою умо#
вою для підвищення інвестиційної привабливості
регіонів, залучення вітчизняних та іноземних інве#
стицій, розвитку підприємництва та запроваджен#
ня прогресивних технологій;

— підвищення ролі регіональних комплексів у
зовнішньоекономічному співробітництві, активне
їх входження до міжнародних організацій та фор#
мувань;

— фінансово#кредитного забезпечення роз#
витку продуктивних сил регіонального комплек#
су;

— оптимізації фінансово#бюджетних відносин
між центром і регіонами, вироблення критеріїв та
механізмів надання державної підтримки регіо#

нальним комплексам;
— прискорення реалізації регіональної по#

літики, в основі якої повинна бути економічна оц#
інка місцевих умов і ресурсів, ефективне їх вико#
ристання, виробництво конкурентоспроможних
товарів;

— створення сприятливих умов розвитку під#
приємництва, малого і середнього бізнесу та реа#
лізації підприємницьких ініціатив у регіонально#
му комплексі;

— структурної перебудови регіонального зер#
нопродуктового комплексу, створення нових ви#
сокоефективних виробничих потужностей;

— формування сприятливого інвестиційного
клімату для залучення коштів у зернопродуктовий
комплекс передбачає всебічну підтримку інвес#
торів шляхом покращення економічних умов
їхньої діяльності;

— залучення вітчизняних та іноземних інвес#
тицій у регіональний зернопродуктовий комплекс;

— створення регіональної фінансової системи,
що дає можливості ефективніше використовувати
бюджетні кошти та координації фінансового по#
тенціалу всіх господарських суб'єктів регіону і
його спеціалізованих комплексів.

Організаційно#економічний механізм має вра#
ховувати регіональну специфіку і можливості
місцевого саморозвитку. В залежності від специф#
іки та стану розвитку регіонального комплексу
потрібна й адекватна система економічних заходів
щодо запобігання надмірного негативного впливу
на навколишнє середовище, симулювання ресур#
созбереження та ресурсозабезпечення.

У нових умовах господарювання, які сформу#
валися в результаті зміни майнових і продоволь#
чих відносин в продуктовому комплексі в цілому і
в зернопродуктовому зокрема, завдяки реалізації
Указу Президента України від 3 грудня 1999 р.
"Про невідкладні заходи щодо прискореного ре#
формування аграрного сектора економіки" акту#
алізується пожвавлення інвестиційної діяльності
в аграрному секторі за рахунок зовнішніх джерел,
а саме — приватних інвестицій, вітчизняних і іно#
земних. Так, в останні роки помітно активізується
процес фінансування, інвестицій за рахунок
коштів фінансово#промислових формувань, ство#
рених на базі крупних промислових підприємств
(об'єднань), що функціонують у галузі й спроможні
сконцентрувати власні, державні, колективні і при#
ватні кошти в об'єкти агропромислового вироб#
ництва. У сучасному інвестиційному забезпеченні
велике значення надається іноземним інвестиціям.
Зокрема, внутрішньорегіональні особливості зу#
мовлюють різний рівень інвестиційної привабли#
вості районів області.

У 2008 р. найбільш привабливими для інозем#
них інвесторів було місто Вінниця а також Козя#
тинський, немирівський та Барський райони, у які
було вкладено інвестицій на загальну суму майже
109,5 млн дол. США. Меншою мірою привабливи#
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ми для інвесторів були Гай#
синський, Крижопільський,
Хмільницький. Інвестиційну
діяльність сьогодні неможли#
во розглядати окремо від
інноваційної, оскільки
найбільш ефективними вва#
жаються інвестиції в інно#
вації [2].

Слід зауважити, що в своїй
суті інноваційний розвиток
відрізняється від технічного
розвитку і навіть від науково#технічного тим, що
включає елемент динамізму, характеризує здат#
ність господарської одиниці розвиватися на своїй
основі в майбутньому. В зв'язку з цим розрізня#
ють і показники, які визначають інноваційний, на#
уково#технічний та технічний розвиток (рис. 2).

Важливою складовою подальшого розвитку
зернопродуктового комплексу є розробка програм
формування регіональних ресурсів зерна. Метою
затвердженої "Програми забезпечення регіональ#
них потреб Вінницької області у продовольчому
зерні на 2005—2010 роки" у Вінницькій області, яка
була розроблена на підставі статті 43 Закону Ук#
раїни "Про місцеве самоврядування", статті 17 За#
кону України "Про зерно та ринок зерна в Ук#
раїні", був системний підхід до вирішення проблем
продовольчої безпеки, забезпечення потреб насе#
лення області у продовольчому зерні, гарантова#
не забезпечення борошном, хлібобулочними і ма#
каронними виробами та крупами, недопущення
різких коливань цін на них.

Отже, базуючись на наявних розробках та про#
ведених дослідженнях, аналізі тенденцій розвит#
ку і просторової організації зернопродуктового
комплексу Вінницької області, можна передбачи#
ти 2 варіанти його подальшого розвитку: 1) всіма
складовими комплексу виробнича і збутова
діяльність здійснюється самостійно; 2) формуван#
ня вертикально чи горизонтально інтегрованих ут#
ворень, які об'єднують всі етапи технологічного
циклу переробки зерна та збуту продукції, який є
більш перспективним. Вертикальна інтеграція
може бути оформлена в холдингову компанію, го#
ризонтальна — в збутовий кооператив. Ці інтег#
ровані об'єднання забезпечать зменшення витрат,
зокрема маркетингових, зростання прибутковості
на всіх етапах діяльності зернопродуктового ком#
плексу.

Зерно, зібране з полів області, спочатку реа#
лізується на внутрішньому ринку, після чого на#
ходить на зовнішній ринок, причому втрачається
значна частина доходів сільгоспвиробників. Це
зумовлює доцільність створення великої єдиної
компанії, яка зможе формувати достатньо великі
партії зерна для виходу на зовнішній ринок, бо
окремі сільгоспвиробники забезпечити цей процес
не в змозі. Ці функції може виконувати збутовий
кооператив, який може бути створений за участі

сільськогосподарських виробників, або державна
компанія (за прикладом Канадської зернової ком#
панії). При цьому зовнішні умови та рівень вироб#
ництва залишаються однаковими у обох варіантах
розвитку зернопродуктового комплексу,
змінюється лише система перерозподілу товарно#
грошових потоків (рис. 3).

На сьогодні подібним інтегрованим об'єд#
нанням, чи утворенням, в зернопродуктовому ком#
плексі регіону є об'єднання, що створено на базі
ВАТ "Вінницяхліб", яке включає всі етапи проце#
су виробництва — від вирощування зерна до реа#
лізації продуктів його переробки (хлібобулочних,
макаронних, кондитерських виробів). У перші роки
його діяльності це інтегроване об'єднання концен#
трувало 80 % прибутків із їх загальної суми в
хлібовиробництві. Загроза стати монополістом на
значних за обсягом ринках потребує прозорості
їх діяльності та уникнення зловживання своїм ста#
новищем і антимонопольним законодавством.

Як вважають дослідники, що займаються про#
блемами розвитку зернопродуктового комплексу
і ринку зерна та продуктів його переробки, перс#
пективним є створення вертикальних інтегрованих
об'єднань у вигляді технологічно#маркетингового
ланцюга (ТМЛ). ТМЛ являє собою процес руху та
зміни продукції від виробництва до збуту — по#
стачання, переробка, реалізація. Пропонується
створення таких оптимальних ТМЛ: 1) виробниц#
тво зерна — виробництво кормів — виробництво
тваринної продукції; 2) виробництво зерна — ви#
робництво борошна, круп в області і за її межами;
3) виробництво зерна — виробництво борошна —
виробництво та реалізація хлібопродукції [3, с.
125].

Перспективним напрямом удосконалення те#
риторіальної організації регіональної системи є
формування мережевих структур як на регіональ#
ному, так і національному рівнях. Одним із їх
різновидів є кластери, створення та функціонуван#
ня яких підвищує конкурентоспроможність краї#
ни чи регіону на внутрішньому і зовнішньому рин#
ках. Яскравим прикладом мережевих структур є
також стратегічний альянс як більш цілеспрямо#
вана та дієва форма і вид кластера. Збалансоване
функціонування зернопродуктового комплексу
Вінницької області на основі кластерного розвит#
ку в напрямі ефективної діяльності всього продук#
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Рис. 2. Взаємозв'язок технічного, науково(технічного і
інноваційного рівнів розвитку
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тово#регіонального комплексу забезпечить ство#
рення кластера як групи підприємств, які об'єднані
на добровільній основі та підтримують один одно#
го, завдяки територіальній концентрації зерново#
го виробництва та випуску продукції його пере#
робки, мережі спеціалізованих постачальників і
споживачів, пов'язаних між собою технологічним
ланцюгом. Територіальне розташування Вінниць#
кої області сприяє формуванню кластерів, зокре#
ма в зернопродуктовому виробництві, які повинні
мати чіткі межі [1, с. 125].

Враховуючи тенденції розвитку зернопродук#
тового комплексу Вінницької області та його задачі,
основними цілями його оптимального розвитку є:
удосконалення структури посівних площ сільсько#
господарських підприємств у Вінницькій області;
оптимізація споживання хлібопродукції; визначен#
ня оптимальної форми взаємовідносин між
підприємствами зернопродуктового комплексу.
Прогнозні показники щодо площ посівів зернових
культур на перспективу мають збільшитись в 2010
році в порівнянні з 2008 роком на 18,6%. Причому
тенденція до збільшення площ під озимими куль#
турами значно вища, ніж під ярими. Збільшення
посівних площ під зерновими культурами зумовить
зростання валових зборів зернових культур.

Досягнення запланованих прогнозних показ#
ників основних видів продукції зернопродуктово#
го комплексу потребує удосконалення його галу#
зево#функціональної та територіальної структу#
ри, оптимізації його просторової організації на
основі раціоналізації регіональних пропорцій. До
стратегічних напрямів його розвитку також слід
віднести підвищення технічного оснащення
підприємств комплексу (рівень зносу досягає інко#
ли 70 %), розробку та впровадження нових техно#
логій виробництва продуктів переробки і удоско#
налення системи каналів постачання зерносиро#
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Рис.3. Загальна схема руху зерна і продуктів його переробки у
Вінницькій області

вини, що значно підвищу#
ють рівень виробництва та
задоволення потреб насе#
лення в хлібопродукції.
Концептуальні підходи до
формування стратегії тери#
торіального розвитку окре#
мих сфер діяльності регіо#
нального зернопродуктово#
го комплексу та їх терито#
ріальної організації мають
свої особливості, залежить
від ступеня розвитку відпо#
відного виробництва і за#
дач, які постають перед
ними на перспективу.

ВИСНОВКИ
Основними цільовими

завданнями є: подолання
структурно#функціональ#
ної асиметрії та просторо#

вих диспропорцій між складовими регіонального
обласного комплексу і зернопродуктових підком#
плексів адміністративних районів; зміцнення існу#
ючих і формування нових прогресивних територі#
ально#виробничих утворень з оптимізацією та
інтенсифікацією економічних зв'язків; посилення
ресурсної бази комплексу на основі впроваджен#
ня нових техніко#технологічних процесів; підви#
щення продуктивності й результативності функц#
іонування регіонального ринку зерна і зернопро#
дуктів на основі посилення маркетингової діяль#
ності; посилення керованості та державного регу#
лювання розвитку раціонального зернопродукто#
вого комплексу.

Виконання поставлених завдань на основі
удосконалення законодавчо#нормативної бази та
інституційно#організаційного механізму з викори#
станням програмно#цільового підходу до раціона#
лізації територіальної структури та просторової
організації регіонального зернопродуктового
комплексу забезпечить на основі активізації гос#
подарської діяльності зростання економічної
ефективності в регіональній системі, підвищення
добробуту населення.
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