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Анотація. У статті визначено, що розви-
ток виробничо-технологічних зв’язків між 
сільськогосподарськими підприємствами та 
структурами по зберіганню є передумовою 
для утворення між ними стійких економічних 
відносин. Вони визначаються поряд з рівнем 
виробництва зерна матеріально-технічною ба-
зою, що забезпечують прийом, післязбираль-
ну доробку, зберігання зерна та подальше його 
відвантаження споживачам. Дана ситуація пе-
реорієнтовує та істотно змінює характер еко-
номічних відносин з виробництва та закупівлі 
зерна. При цьому економічні взаємовідносини 
підприємств повинні ґрунтуватися тільки на 
взаємовигідних умовах, що виключають дик-
тат як з боку держави, так і підприємств моно-
полістів – споживачів сільськогосподарської 
продукції та виробників матеріально-техніч-
них ресурсів.

Ключові слова: економічні взаємовідно-
сини, агропромислове виробництво, вироб-
ництво та переробка зерна круп’яних культур, 
канали збуту.

Постановка проблеми. Розвиток орга-
нізаційно-економічних відносин в агропро-
мисловому виробництві є однією із клю-
чових економічних проблем, особливо в 
умовах економічної кризи. Ці відносини, 
що проявляються через економічні суб’єкти, 
реалізуються через договірні, цінові, кре-
дитне та державне регулювання, забезпечу-
ють ефективне здійснення виробництва та 
конкурентоспроможність виробленої про-

дукції. Оцінка ситуації, що склалася в сіль-
ськогосподарському виробництві, свідчить 
про порушення зв’язків з іншими суб’єктами 
агропромислового виробництва, посилення 
«розриву» цін між сферами АПК, низьку 
дієвість інструментів державного регулю-
вання. Усе це зумовило порушення організа-
ційно-економічних відносин в агропромис-
ловому виробництві.

З метою вирішення проблем, які постали 
перед агропромисловим виробництвом, 
виникає необхідність комплексного дослі-
дження питань, пов’язаних із розвитком та 
удосконаленням організаційно-економічних 
відносин в умовах багатоукладної еконо-
міки. Неузгодженість і суперечливість еко-
номічних інтересів носіїв цих відносин не 
забезпечують необхідну цілісність окремих 
стадій та функцій відтворювального про-
цесу в агропромисловому виробництві й 
особливо в основній його складовій – сіль-
ському господарстві. Процеси його розвитку 
зумовлюють необхідність поліпшення орга-
нізаційно-економічних відносин в агропро-
мисловому виробництві. Вони впливають 
на стійкість та ефективність його функ-
ціонування й економічно відокремлених 
суб’єктів. Від вирішення проблеми роз-
витку організаційно-економічних відносин 
господарюючих суб’єктів агропромислового 
виробництва, обґрунтування раціональних 
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пропорцій між ними залежать ефективність 
та економічна стійкість сільськогосподар-
ського виробництва, конкурентоспромож-
ність продукції, кінцеві фінансові резуль-
тати [1].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Як зазначають ряд науковців, а саме 
Варченко О.М., Чмирь С.М., Рябоконь В.П., 
Косарева Т.В., Саблук П.Т. в умовах плано-
вої економіки майже всі складові системи 
економічних взаємовідносин, які форму-
ють ланцюг товароруху між виробниками і 
переробними підприємствами, знаходяться 
у державній власності та створюються цен-
тралізовано в межах окремих галузей за 
рахунок бюджетних і власних коштів під-
приємств. Недостатньо розкритими зали-
шаються механізми удосконалення їх від-
носин, за результатами яких буде досягнуто 
максимального корисного ефекту для усіх 
учасників, в тому числі і споживачів готової  
продукції.

Аналіз останніх досліджень [1-3] вказує 
на те, що сучасному технологічному рівню 
відповідають менше чверті підприємств – 
переробних комплексів, що надають послуги 
на високому техніко-технологічному рівні, а 
використовувані ними технології забезпечу-
ють належні умови зберігання зерна круп’я-
них культур. 

У нинішніх умовах не сприяє покра-
щенню організаційно-економічних відносин 
й існуюча договірна система між сільсько-
господарськими підприємствами, заготі-
вельними та переробними підприємствами 
зерна круп’яних культур. У цілому договірні 
відносини між заготівельними та товаро-
виробниками мають формальний характер, 
встановлюються, як правило, в односто-
ронньому порядку переробними підприєм-
ствами, без урахування інтересів сільсько-
господарських товаровиробників. Договори 
часто порушуються як з боку сільськогоспо-
дарських товаровиробників, так і з боку 
переробних підприємств. 

Проаналізувавши ряд публікацій вста-
новлено, що система економічних санкцій 
практично не діє внаслідок відсутності чіт-
кої правової забезпеченості договору на 
повний обсяг втрат і недостатньої персо-

нальної відповідальності щодо додержання 
термінів виконання зобов’язань та оплати 
за сировину, відповідності якості продукції 
стандартам. За рівнем виконання укладених 
договорів можна визначити стійкість усього 
ланцюжку міжгосподарських зв’язків.

Необхідність та актуальність дослі-
дження визначається потребою в ефектив-
них відносинах між учасниками круп’яного 
виробництва, яке залежить від рівномірного 
розвитку всіх складових елементів інтегро-
ваної системи, забезпечення паритету між 
цінами та доходами партнерів на усіх ета-
пах виробничого циклу круп’яної продук-
ції від виробника і до кінцевого споживача.  
Економічні відносини між підприємствами з 
вирощування та переробки зерна круп’яних 
культур мають стати моделлю цивілізованих 
взаємовигідних відносин між учасниками.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Основною перепоною 
в ефективному функціонуванні об’єктів усіх 
учасників технологічного ланцюга у вироб-
ництві зерна круп’яних культур щодо збе-
реження врожаю на всіх етапах товароруху 
є диспропорції в можливостях розміщення 
обсягів виробленого і товарного зерна та 
потужностей для його зберігання. Сформо-
вана схема розміщення потужностей для 
зберігання зерна визначена в умовах плано-
вого розвитку, коли сільгоспвиробники були 
зобов’язані відвозити вирощене зерно на 
елеватори, а значні потужності по зберігання 
створювалися, виходячи з умови подаль-
шого централізованого розподілу зерна. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є дослідження ефективних механізмів регу-
лювання економічних відносин по всьому 
ланцюжку від виробника сільськогосподар-
ської продукції до її кінцевого споживача, 
що має мінімізувати численних посередни-
ків на окремих стадіях єдиного технологіч-
ного циклу внаслідок передусім недоскона-
лої системи агрологістики.

Виклад основного матеріалу. Як пере-
конують результати функціонування підпри-
ємств досліджуваної галузі, розподіл виро-
щеного врожаю круп’яних культур є таким: 
близько 50% врожаю залишається у товаро-
виробника, при цьому більшість зерноскла-
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дів не придатні для його зберігання, а опера-
тивний контроль якості збіжжя, як правило, 
відсутній; серед елеваторів, що працюють 
в сегменті надання послуг по зберіганню 
зерна, але не входять до бізнес-структур, 
що мають в оренді ріллю, завантаження ста-
новить 40–60%; відсутня статистика втрат 
зерна, через дефіцит зерносушильного 
обладнання вони постійно зростають, збіль-
шуючи тим самим розрив між потребою та 
наявною у країні продуктивністю зерно-
сушильного обладнання; в основному реа-
лізація зерна в малих і середніх господар-
ствах здійснюється не в оптимальні цінові 
періоди (збирання врожаю), а зважаючи на 
необхідність погашення боргових зобов’я-
зань; дефіцит зерносушильного обладнання, 
необхідність реалізовувати зерно з сертифі-
кованих елеваторів, які на 70% є застарілими 
і технологічно невідповідними, що зумов-
лює можливість маніпуляцій із вирощеним 
зерном. Окрім того, така ситуація спричиняє 
суттєві втрати зерна круп’яних культур, які, 
за різними оцінками, по країні становлять 
від 20 до 40% [2].

Наступним стримуючим чинником є 
слабка матеріально-технічна база зерносхо-
вищ і складських приміщень сільськогоспо-
дарських підприємствах, які здебільшого 
випадків не пристосовані для зберігання 
товарного зерна круп’яних культур. Оче-
видно, що високопотужні елеватори не спро-
можні оперативно покращити власну мате-
ріально-технічну базу через відсутність у 
них економічних стимулів внаслідок частого 
перепродажу об’єктів, неповного викори-
стання виробничих потужностей та з інших 
причин [3]. 

Розрахунки доводять, що закупівельні 
ціни на зерно круп’яних культур, які вико-
ристовуються для подальшої переробки, 
часто не покривають витрати на виробни-
цтво. Водночас ціна, яку платить споживач 
за кінцевий продукт – у даному випадку 
крупу, що, за нашими оцінками, достатня 
для одержання прибутку на всіх стадіях про-
цесу виробництва, переробки, зберігання і 
реалізації. Збитки сільськогосподарських 
підприємств утворюються не тільки від нее-
фективності виробництва, а й через низьку 

частку виручки від кінцевої ціни, сплаченої 
споживачем. 

Так, нині близько половини врожаю зерна 
круп’яних культур знаходиться на зберіганні 
у сільськогосподарських підприємствах. 
При цьому майже 80% сільгоспвиробників 
мають зерносклади тільки підлогового збе-
рігання, і тільки у 4% із них є можливість 
визначати якість зберігання зерна. У сіль-
ськогосподарських підприємствах місткості 
зерносховищ покривають лише 30% потреби 
в зберіганні насіння і фуражного зерна. Із 
цих ємностей лише 25% сховищ типові, але 
і вони не забезпечені засобами механізації 
навантаження, розподілу і вивантаження [4]. 

Водночас основна частина (близько 85%) 
елеваторно-складських місткостей зосере-
джена в елеваторній промисловості. З метою 
досягнення необхідних темпів і пропорцій 
розвитку зерносховищ необхідно забез-
печити комплексний підхід, за якого вся 
їх мережа розглядається в єдиній системі 
незважаючи на їх належність. Отже, з одного 
боку, необхідно використовувати для збері-
гання внутрішньогосподарських зернових 
фондів складські ємності елеваторної про-
мисловості, а з іншого, забезпечити нарощу-
вання та модернізацію їх у господарства. 

Зазначимо, що потужності переробної 
промисловості недостатньо завантажені. 
При цьому в найбільш складному стані 
опинилися дрібні переробні підприємства, 
оскільки великі, які входять до складу інте-
грованих формувань та займають значну 
частку ринку, володіють значними можливос-
тями в галузі цінової політики. Основними 
факторами, що стримують ефективне функ-
ціонування організацій, є недостатні обсяги 
виробництва сільськогосподарської сиро-
вини, низький рівень платоспроможного 
попиту населення, а також конкуренції з 
боку товаровиробників з інших регіонів. 

В умовах відсутності загального зразка 
форми укладеного договору кожне пере-
робне підприємство передбачає на свій роз-
суд вимоги та положення при роботі з поста-
чальниками сировини. У них визначаються 
предмет договору, ціни та принцип роз-
рахунку, відповідальність сторін, випадки 
невиконання своїх зобов’язань. Однак фак-
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тично обумовлені сторонами зобов’язання 
(особливо організаціями переробки) не 
виконуються, що характерно для більшості 
переробних підприємств [5].

Як переконує світовий досвід, одним із 
варіантів розвитку об’єктів інфраструктури 
з доробки, зберігання та переробки сіль-
ськогосподарської продукції є створення 
її безпосередньо в сільськогосподарських 
товаровиробників. Так, у США на частку 
фермерських зерносховищ припадає до 60% 
усіх потужностей зберігання, на місцеві еле-
ватори – 30, термінальні – 7, портові – 1,9, 
інші – 1,1%. Таку структуру фахівці вважа-
ють оптимальною, оскільки вона мінімізує 
транспортні витрати для фермерів, створює 
можливості реалізації зерна в періоди най-
більш сприятливих цін, крім того, враховує 
кількість оборотів зерна на різних типах еле-
ваторів. Для зберігання зерна у фермерських 
господарствах використовуються металеві 
вертикальні споруди, які часто розміщу-
ються безпосередньо у полі, що сприяє ско-
роченню транспортних витрат [6].

Необхідно зазначити, що особливістю 
системи збуту зерна в США є високий 
рівень розвитку кооперативних відносин. 
Майже 35% усіх фермерів-зерновиробни-
ків входять до зернозбутових кооперативів. 
Останні мають у своєму розпорядженні 
понад 4000 місцевих елеваторів (близько 
38% усіх елеваторних потужностей країни), 
забезпечують реалізацію близько 40% вало-
вого збору і майже 15% експортних поста-
вок зерна. Подібна ситуація в Канаді, де 
фермерським кооперативам належать міс-
цеві елеватори (аналог вітчизняних лінійних 
елеваторів), які розміщені в 1300 пунктах 
і 75% їх потужностей належить фермер-
ським кооперативам, кожен із яких обслу-
говує в середньому 60 господарств у радіусі 
15–20 км. Водночас у Франції зернозбутові 
кооперативи забезпечують реалізацію до 60%  
зерна [7]. 

Нині одним з ефективних шляхів слід роз-
глядати розвиток мережі кооперативних еле-
ваторів на базі обслуговуючих зернових коо-
перативів. Нині економічно доцільніше, на 
думку товаровиробників, втратити 20–30% 
свого врожаю, зберігаючи його в непристо-

сованих умовах, ніж повністю його втратити 
при відповідальному зберіганні [8]. 

Питома вартість спорудження сучас-
ного зерносховища «під ключ», за різними 
даними, коливається 180 до 300 дол. США 
на 1 т. потужностей зі зберігання зерна. Оче-
видно, що власних коштів у новоствореного 
кооперативу, які складаються із вступних 
та пайових внесків його членів, буде недо-
статньо для покриття необхідних витрат на 
будівництво і технічне оснащення такого 
господарського комплексу. Тому на етапі 
підготовки інвестиційного проекту щодо 
створення кооперативного елеватора слід 
вирішити питання щодо схеми фінансування 
проекту [9].

Створення передумов ефективного функ-
ціонування вирощування зерна круп’яних 
культур вимагає формування й розвитку 
відносин за правом виробника розпоряджа-
тися вирощеною продукцією та одержаними 
доходами. Вільна конкуренція, свобода під-
приємництва, подолання монополізму, а 
також здійснення процесу ціноутворення 
залежно від попиту і пропозиції мають 
створювати умови для високоефективного 
їх вирощування. Так, П.Т. Саблук вважає, 
що необхідно створити умови для надхо-
дження на ринок сільськогосподарської 
продукції не через комерційні структури, 
а безпосередньо від виробників або через 
створені ними організації у формі збутових  
кооперативів [10].

Серед організаційних заходів, що дозволя-
ють стабілізувати цінову ситуацію на ринку, 
визначальна роль належить формуванню 
раціональних каналів збуту зерна гречки та 
проса та продуктів їх переробки. У першу 
чергу це стосується контрактних закупівель 
у державний і регіональні фонди. У ньому в 
першу чергу відповідно до виділених ресур-
сів необхідно використовувати всі важелі 
економічного регулювання ринку: дотації, 
компенсації, різні пільги, систему заходів 
стимулювання і відповідальності; відпра-
цьовувати нормативну базу, удосконалювати 
форми контрактів і договірні відносини. Він 
повинен бути гарантом забезпечення рен-
табельного виробництва для сільськогоспо-
дарських і переробних підприємств у межах 
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нормативних витрат і економічної доступно-
сті (за цінами) гречаної та просяної круп, як 
дієтичних продуктів, для об’єктів соціаль-
ної сфери (охорони здоров’я, дошкільних і 
шкільних установ), а також спецспожива-
чів і малозабезпечених верств населення, 
запровадження систем якості продукції та її 
виробництва [11].

З метою створення однакових економіч-
них умов при вдосконаленні відносин між 
виробниками сировини та переробними 
підприємствами ціни мають формуватися 
на основі єдиної методології їх визначення, 
підґрунтям для цього має бути залежність 
від витрати виробництва, що має сприяти 
отриманню всіма учасниками рівновеликого 
прибутку на одну гривню витрат [12].

Висновки і пропозиції. Основним напря-
мом удосконалювання організації виробни-
цтва й переробки зерна круп’яних культур 
є мінімізація цінових коливань на ринку та 
створення умов до зниження ціни кінцевої 
продукції та забезпечення справедливого 
відповідно до витрат кожного учасника, роз-
поділу виручки від кінцевої продукції, що 
дозволяє відшкодувати ці витрати й отри-
мати прибуток, достатній за величиною 
для здійснення розширеного відтворення.  
Це можливо здійснити за кількома напря-
мами: використання системи організацій-
но-економічних заходів, спрямованих на 
зниження витрат на виробництво гречки і 
проса, їх переробку та реалізацію; регулю-
вання рівня цін адміністративним шляхом 
або через укладання угод між учасниками 
ринку; використання комплексу організацій-
них заходів, що сприяють поліпшенню ціно-
вих взаємовідносин.
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Аннотация. В статье определено, что развитие производственно-технологических связей между 
сельскохозяйственными предприятиями и структурами по хранению является предпосылкой для обра-
зования между ними устойчивых экономических отношений. Они определяются рядом с уровнем произ-
водства зерна материально-технической базой, обеспечивают прием, послеуборочную доработку, хране-
ние зерна и дальнейшую его отгрузку потребителям. Данная ситуация переориентирует и существенно 
меняет характер экономических отношений по производству и закупке зерна. При этом экономические 
взаимоотношения предприятий должны основываться только на взаимовыгодных условиях, исключаю-
щих диктат, как со стороны государства, так и предприятий монополистов – потребителей сельскохозяй-
ственной продукции и производителей материально-технических ресурсов.

Ключевые слова: экономические взаимоотношения, агропромышленное производство, производ-
ство и переработка зерна крупяных культур, каналы сбыта.

Summary. The need to improve production relations and find the most rational form of their implementa-
tion in the production and processing of cereals is due to the high economic and commercial interdependence 
of agricultural producers and processing and trade organizations. The integration of agricultural producers and 
infrastructure enterprises in the cultivation and processing of cereals should include not only the rational place-
ment of production complexes, but also the creation of supply and marketing forms of associations, which are 
characterized by high technological support of the production process. The relationship between the structural 
elements differs from others in that the grain of cereals is characterized by a long shelf life and is easily trans-
portable. This allows you to use the gradual implementation and resale, which causes an increase in prices for 
finished products, but does not affect the volume of profitable enterprises. At the same time, it should be noted 
that it is difficult to unambiguously assess the effectiveness of integration formations, as statistical accounting 
is not established, and access to information on business results throughout the technological chain, ie the 
corporation as a whole, is limited. The most difficult problems fall on the observance of legal norms of joint 
functioning, regulation of economic relations of the investor with agricultural enterprises. Existing domestic 
economic relations in most integrated associations are built to maximize investor profits, while the interests 
of agricultural enterprises are not protected. For the most part, economic relations between the subjects of the 
integrated structure meet the interests of the investor-integrator in order to quickly return the funds and get the 
maximum profit from the financial results of agricultural producers. It is justified to develop a mechanism for 
interaction of economic interests of entities producing and processing grain of cereals based on the use of eco-
nomic levers of influence, which will establish proper production relations and guide all participants to obtain 
finished products with high economic efficiency.

Keywords: economic relations, agro-industrial production, production and processing of grain, cereal crops, 
sales channels.


