
МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВIСНИК
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я

Науковий журнал

Виходить 4 рази на рік
Видається з березня 1997 р.

Випуск 3 (79) 2014
Том 1

Миколаїв
2014

http://visnyk.mnau.edu.ua/



Засновник і видавець: Миколаївський національний аграрний 
університет.
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №19669-9469ПР від 

11.01.2013 р.
Згідно з Постановою ВАК України від 14.04.2010 р. № 1-05/3

видання включено до переліку фахових видань.

Головний редактор: В.С. Шебанін, д.т.н., проф., чл.-кор. НААНУ

Заступники головного редактора:
 І.І. Червен, д.е.н, проф.
 К.М. Думенко, д.т.н., доц.
 В.П. Клочан, к.е.н., доц.
 М.І. Гиль, д.с.-г.н., проф.
 В.В. Гамаюнова, д.с.-г.н., проф.

Вiдповiдальний секретар: Н.В. Потриваєва, д.е.н., доц.

Члени редакційної колегії:
Економічні науки: О.В. Шебаніна, д.е.н., проф.; Н.М. Сіренко, д.е.н., проф.; 
О.І. Котикова, д.е.н., проф.; Джулія Олбрайт, PhD, проф. (США); І.В. Гонча-
ренко, д.е.н., проф.; О.М. Вишневська, д.е.н., проф.; А.В. Ключник, д.е.н., 
доц.; О.Є. Новіков, д.е.н., доц.; О.В. Скрипнюк, д.ю.н., проф.; О.Д. Гудзин-
ський, д.е.н., проф.; О.Ю. Єрмаков, д.е.н., проф.; В.І. Топіха, д.е.н., проф.; 
В.М. Яценко, д.е.н., проф.; М.П. Сахацький, д.е.н., проф.; В.С. Дога, д.е.н., 
проф. (Молдова).
Технічні науки: Б.І. Бутаков, д.т.н., проф.; К.В. Дубовенко, д.т.н., проф.; 
В.І. Гавриш, д.е.н., проф.; В.Д. Будак, д.т.н., проф.; С.I. Пастушенко, д.т.н., 
проф.; А.А. Ставинський, д.т.н., проф.; В.П. Лялякіна, д.т.н., проф. (Росія).
Сільськогосподарські науки: В.С. Топіха, д.с.-г.н., проф.; Т.В. Підпала, 
д.с.-г.н., проф.; Л.С. Патрєва, д.с.-г.н., проф.; В.П. Рибалко, д.с.-г.н., проф., 
академік НААН України; І.Ю. Горбатенко, д.б.н., проф.; І.М. Рожков, д.б.н., 
проф.; В.А. Захаров, д.с.-г.н., проф. (Росія); С.Г. Чорний, д.с.-г.н., проф.; 
М.О. Самойленко, д.с.-г.н., проф.; Л.К. Антипова, д.с.-г.н., доц.; В.І. Січкар, 
д.б.н., проф.; А.О. Лимар, д.с.-г.н., проф.; В.Я. Щербаков, д.с.-г.н., проф.; 
Майкл Бьоме, проф. (Німеччина).

Адреса редакції, видавця та виготовлювача:
54020, Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9,

Миколаївський національний аграрний університет,
тел. 0 (512) 58-05-95, http://visnyk.mnau.edu.ua, e-mail: visnyk@mnau.edu.ua

© Миколаївський національний
аграрний університет, 2014

Рекомендовано до друку вченою радою Миколаївського національ-
ного аграрного університету. Протокол № 2 від 28.10.2014 р.

Посилання на видання обов’язкові.
Точка зору редколегії не завжди збігається з позицією авторів.

http://visnyk.mnau.edu.ua/

http://visnyk.mnau.edu.ua
mailto:visnyk@mnau.edu.ua


126 Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 3

УДК 338.439:633.11

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

ЗЕРНОВОГО РИНКУ
Р. В. Данильченко, здобувач 
Миколаївський національний аграрний університет

Проаналізовано сучасний рівень та основні напрями розвитку зер-
нового ринку Миколаївщини. Окреслено основні напрями розвитку 
організаційно-економічного механізму обласного зернового ринку. 
Зокрема вказано на необхідніть підтримки вітчизняної комбікормової 
промисловості з метою підвищення попиту на зерно та раціональне 
його використання, а також сприяння відродженню тваринництва; 
формування обласного резервного фонду; створення на території об-
ласті зернового кластеру виробництва екологічно чистої продукції із 
застосуванням новітніх біотехнологій, що дозволить підвищити ефек-
тивність зерновиробництва.

Ключові слова: зерновий ринок, кон’юнктура ринку, організа-
ційно-економічні взаємовідносини, резервний фонд

Постановка завдання. Зерновий ринок – це складна від-
крита соціально-економічна система, до складу якої входить 
декілька функціональних взаємопов’язаних підсистем. Ста-
більне ефективне функціонування ринку зерна  є можливим 
за умови цілісності всієї системи, відшукання та збереження 
пропорцій між окремими сегментами, зміцнення та погли-
блення зв’язків між окремими функціональними ланцюгами, 
а також ефективного використання наявного ресурсного по-
тенціалу [11, с.102]. Все це обумовлює необхідність розви-
неної інфраструктури, наявності ринкових та державних 
інститутів, і, безумовно, дієвого організаційно-економічного 
механізму зернового ринку.

Сьогодні в Україні в цілому та в Миколаївській облас-
ті зокрема продовжується формування зернового ринку та 
основного механізму його функціонування – організаційно-
економічного. Тому саме визначення основних напрямів вдо-
сконалення організаційно-економічного механізму зернового 
ринку і обумовили мету нашого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні 
питання функціонування зернового ринку та удосконален-
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ня організаційно-економічних механізмів функціонування 
аграрних продовольчих ринків піднімаються в працях та-
ких вчених, як: В. Я. Амбросов, В. І. Бойко, С. М. Кваша, 
Є. М. Лебідь, Ю. Я. Лузан, Ю. Ф. Мельник, С. В. Майстро, 
П. М. Макаренко,  Т. Г. Маренич, Л. В. Молдаван, Б. Й. Пас-
хавер, П. Т. Саблук, Р. П. Саблук, О. Г. Шпикуляк, О. В. Шу-
равська та ін.

У своїх роботах ці науковці проводили аналіз різних аспек-
тів становлення та розвитку зернового підкомплексу, надава-
ли обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення існуючого 
організаційно-економічного забезпечення ринку зерна.

Високо оцінюючи здобутки вказаних науковців, вважає-
мо за доцільне продовжувати дослідження щодо визначення 
тенденцій сучасного етапу розвитку зернового ринку та об-
ґрунтування шляхів подальшого розвитку його організацій-
но-економічного механізму.

Виклад основного матеріалу. Основою механізму ринку 
зерна є вся система виробничих та економічних зв’язків, що 
охоплюють сфери виробництва, розподілу, обміну та спожи-
вання зерна. Через взаємодію різних видів діяльності загаль-
не функціонування суб’єктів господарювання. Узгодженість 
та реалізація економічних інтересів суб’єктів зернового рин-
ку становлять сутність його економічного механізму.

Економічні інтереси суб’єктів ринку зерна реалізуються 
на фоні функціонування зернового ринку та проявляються 
через формування попиту та пропозиції, конкуренції та цін – 
основних елементів економічного  ринкового механізму. Зни-
ження ефективності механізму функціонування ринку зерна 
відбувається через протиріччя та незбалансованість між його 
окремими елементами, тільки відповідність та узгодженість 
сприяє подальшому розвитку всієї системи.

На формування кон’юнктури зернового ринку має вплив 
як зовнішнє, так і внутрішнє середовище. Зовнішнє серед-
овище обумовлюється трьома основними аспектами: при-
родно-кліматичними факторами, державним регулюванням 
та впливом світового ринку. Природно-кліматичні фактори 
обумовлюються родючістю ґрунтів, тепло та вологозабезпе-
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ченістю, велике значення мають розміри наявних земельних 
ресурсів. Державне регулювання зернового ринку включає 
організаційні та економічні фактори. До організаційних 
факторів державного регулювання необхідно віднести нор-
мативно-правове та інформаційне забезпечення, питання 
стандартизації та сертифікації продукції, правове регулю-
вання та контроль за якістю. Основними економічними фак-
торами державного впливу є ціноутворення, кредитування, 
страхування та бюджетування. Внутрішнє середовище зер-
нового ринку обумовлюється ринковим механізмом через по-
пит, пропозицію, конкуренцію та ціни.

Економічний механізм зернового ринку підпорядкову-
ється дії основних об’єктивних законів: вартості, попиту та 
пропозиції. Завдяки закону вартості формується рівень се-
редніх цін на ринку. Дія даного закону спрямовується на 
узгодження ціни та суспільно-необхідних затрат виробни-
цтва, на їх зближення. Закон попиту – це обернений зв’язок 
між рівнем цін та обсягом продажу, адже попит на продук-
цію зменшується пропорційно підвищенню цін на неї. Од-
наковий напрямок зміни рівня пропозиції та ринкових цін 
обумовлюється законом пропозиції. З підвищенням ціни на 
певний вид продукції підвищується пропозиція цієї продук-
ції, у нашому випадку – зерна. Під впливом вказаних законів 
формується ринкова ціна товару.

Попит і пропозиція є основними рушійними силами роз-
витку зернового ринку, які провокують підвищення чи па-
діння цін на зерно. З підвищенням попиту ринкова ціна 
підвищується і виникає нестача зерна. В даному випадку 
підвищується конкурентна між споживачами і тим самим 
підвищується ціна ринкової рівноваги. В протилежному ви-
падку, коли пропозиція зерна перевищує попит на нього, 
ринкова ціна стає нижчою за рівноважну, виникають труд-
нощі з реалізацією виробленої продукції. В цьому випадку 
зерновиробники намагаються через підвищення якості про-
дукції та зниження його собівартості підвищити конкурен-
тоздатність своєї продукції. Отже, попит і пропозиція є тим 
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ланцюжком, що пов’язують виробництво та споживання зер-
нової продукції. 

На ефективність функціонування економічного механіз-
му зернового ринку значний вплив справляють наявні йому 
специфічні особливості формування попиту та пропозиції на 
ринку зерна. 

Стабілізації попиту на зернову продукцію сприяє низь-
кий рівень його еластичності, тобто попит на зернопродукти 
мало змінюється від зміни ціни на них та платоспроможності 
населення. В той же час, на сьогодні населенням споживаєть-
ся макаронних, хлібобулочних виробів і круп значно більше 
раціональної харчової норми. Це пов’язане якраз із низьким 
платоспроможним рівнем населення і заміною споживання 
м’яса та овочів споживанням зернопродуктів.

Таким чином, не можна визначати попит на зерно тіль-
ки на підставі рівня платоспроможності населення. На сьо-
годні склалася ситуація зменшення споживання продуктів 
харчування, відбувається скорочення тваринницької галу-
зі – відповідно скорочується потреба у фуражному зерні. І 
тим самим виникає ілюзія про повне задоволення потреби у 
зерні. Все це сприяє дезорієнтації учасників ринку та відпо-
відно спотворює напрям розвитку зерновиробництва. Попит 
на зерно повинен оцінюватися через внутрішню нормативну 
потребу у ньому, яка розраховується на підставі науково об-
ґрунтованих нормах споживання продуктів харчування.

Ринковий механізм та інфраструктура зернового рин-
ку повинні сприяти розвитку всього агропромислового ви-
робництва області. Проте на сьогодні можемо спостерігати 
недостатню розробленість нормативно-правового регулюван-
ня, діяльність продовольчих бірж знаходиться у зародковому 
стані, ринкова інфраструктура розвинена досить слабо.

Тому на сьогодні першочерговим завданням, що має ви-
рішити держава, є сприяння розвитку сільського господар-
ства. Насамперед держава повинна взяти на себе ті функції, 
які не може виконати зерновий ринок [6]. Серед них ство-
рення економічного середовища, яке дозволило б проявити 
потенційні можливості зернового ринку, забезпечення сполу-
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чення прямих та непрямих методів регулювання та держав-
ної підтримки для досягнення конкретних цілей розвитку 
ринку зерна.

Безумовно, державне регулювання має визначатися тіль-
ки у межах дії об’єктивних економічних законів, а також 
тими конкретними завданнями, вирішення яких забезпечить 
потреби регіону та країни у продовольстві та продовольчу не-
залежність країни в цілому.

Вирішення цих питань можливе за умови розвитку зер-
нового ринку та покращення ситуації забезпечення населен-
ня продовольством. Дана задача не може бути розв’язана без 
удосконалення організаційно-економічного механізму зерно-
вого ринку. Економічний механізм регулювання зернового 
ринку повинен оптимально поєднувати ринковий та держав-
ний впливи.

Організаційно-економічне регулювання зернового ринку 
утворюється єднанням двох підсистем: організаційної, що 
відповідає за організацію виробництва та реалізації зерна та 
економічної, призваної узгоджувати інтереси та регулювати 
відношення між суб’єктами ринку.

Основними функціями організаційної складової механіз-
му регулювання є підтримка відповідності обсягів та структу-
ри зернового виробництва потребам суспільства, відповідно 
для продовольчої та переробної промисловості у продоволь-
чому зерні, для комбікормової промисловості у фуражному 
зерні і, власне, сільського господарства у якісному насінні.

Основними функціями економічної складової організа-
ційно-економічного механізму є маркетингове дослідження 
попиту та пропозиції на зерновому ринку; вільне ціноутворен-
ня; сприяння ефективному використанню наявних ресурсів, 
зменшенню витрат та підвищенню якості продукції; стиму-
лювання науково-технічного прогресу та впровадженню інно-
ваційних технологій; створення рівних економічних умов для 
всіх господарюючих суб’єктів; економічне стимулювання ви-
робництва; сприяння врегулюванню попиту та пропозиції.

Важливим етапом організаційно-економічного механізму 
функціонування зернового ринку є адекватний аналіз стану 
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ринку, який дозволяє своєчасно корегувати форми та методи 
впливу на ринок зерна.

Показники, за допомогою яких можна визначити ефек-
тивність функціонування зернового ринку можна поділити 
на декілька груп.

В першу групу доцільно віднести показники, які кількіс-
но та якісно характеризують ринок. Це показники товароо-
бігу та втрат продукції. Збільшення товарообігу свідчить про 
розширення ринку.

Друга група включає показники платоспроможності спо-
живачів, коефіцієнт продовольства для малозабезпечених 
верств та коефіцієнт раціонального споживання продуктів 
харчування. Коефіцієнт доступності продовольства можна 
розрахувати через відношення витрат на харчування та се-
редньорічний дохід. Коефіцієнт доступності раціонального 
харчування показує співвідношення вартості витрат на ко-
шик нормативних продуктів та середньорічним доходом.

До третьої групи показників необхідно віднести фактич-
ної та потенційної ємності ринку зерна і, відповідно можна 
буде розрахувати рівень насиченості ринку зерна та продук-
тів його переробки.

Показник рівня самозабезпеченості фактичної та по-
тенційної ємності ринку, показник відповідності попиту та 
пропозиції товарів вітчизняного виробництва утворюють 
четверту групу показників, що характеризують можливості 
власного виробництва.

В окрему групу повинні бути зібрані показники, що 
характеризують наявність і розвиток ринкової інфра-
структури. Адже саме цей аспект на сьогодні є одним із 
найважливіших факторів розвитку ринку зерна. Розвину-
та інфраструктура зернового ринку повинна сприяти руху 
продукції від виробника до споживача, забезпечувати фі-
нансове та інформаційне  обслуговування.

Зважаючи на ситуацію, що склалася на сьогодні в Укра-
їні в сільському господарстві в цілому та у зерновиробництві 
зокрема, основними завданнями держави у сфері зернової 
політики повинні стати наступні: стимулювання підвищення 
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попиту на зерно; підвищення конкурентоспроможності ві-
тчизняного зерна та регулювання цін [8, c.24].

Стимулювання попиту на зерно можливе за рахунок під-
тримки тваринницької галузі та, відповідно, підвищення по-
питу на фуражне зерно. Також суттєвою статтею формування 
додаткового попиту на зерно є підтримка бідних верств насе-
лення та формування державного замовлення на рівні райо-
нів та області. І, безумовно, поштовхом до підвищення попиту 
на зерно стане підвищення доходів споживачів.

Сьогодні перед нашою державою в цілому, а особли-
во перед керівництвом області постала проблема занепа-
ду тваринницької галузі.  Ринок тваринницької продукції 
заполонила продукція іноземного походження, витісняючи 
тим самим вітчизняного виробника. Звісно, що вироблення 
тваринницької продукції є більш затратним, ніж вирощу-
вання рослинницької. 

Проте, на нашу думку, є вихід із положення, що скла-
лося. Для того, щоб відродити вітчизняне тваринництво, 
необхідно здешевити кормову базу через вироблення де-
шевих комбікормів. Таким чином буде вирішено питання 
попиту на фуражне зерно, збільшення виробництва яко-
го дозволить збільшити поголів’я птиці та худоби, зокрема 
свиней. Закупівлі вітчизняного фуражного зерна державою 
замість готової імпортної тваринницької продукції обумо-
вили б крім розвитку зерновиробництва стрімкий розвиток 
комбікормової промисловості.

Ринок зерна та продуктів його переробки на сьогодні в 
області функціонує фактично вільно за своїми власними за-
конами і майже ніяк не контролюється. Позначається відсут-
ність спеціалізованої системи біржової та ф’ючерсної торгівлі 
зерном, недопрацьовані правила торгівлі.

Дослідження організаційно-економічних взаємовідносин, 
що склалися між товаровиробниками та зернопереробними 
підприємства показали, що затратність нинішньої економі-
ки обумовлюється перш за все відсутністю у господарчому 
механізмі зворотного зв’язку між кінцевим споживачем та 
товаровиробником, між попитом та пропозицією. Основним 
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важелем, стимулом, що спонукає до визначення структури 
виробництва, якості та обсягів виробництва зерна і зерно 
продуктів повинні стати інтереси господарств. Першочерго-
вим завданням держави повинно стати підтримання рівня 
цін та доходів виробників зерна, які гарантують їм можли-
вість ведення розширеного виробництва [9, c.14]. Одним із 
шляхів вирішення цієї проблеми є створення обласного (або 
регіонального) фонду зерна. В своїй структурі такого фонду 
обов’язково має бути резервний фонд. Його наявність дасть 
можливість забезпечити прийнятні ціни на хлібобулочні ви-
роби, крупи, комбікорми і т.д. Складовими частинами ре-
зервного фонду є стратегічний запас та страховий фонд на 
випадок екстремальних погодних умов і форс-мажорних об-
ставин, а також фонд регулювання зернового ринку.

Формування резервного фонду буде сприяти приведен-
ню у відповідність потреби області у зерні та реальних мож-
ливостей розвитку зернового господарства. За умови спів 
падіння структури виробництва та споживання обсяг ре-
зервного зернового фонду можна збільшити при збільшенні 
виробництва чи зменшити, погасивши тим самим коливан-
ня урожайності. Як показали розрахунки, величина резерв-
ного фонду може знаходитися у межах від 17 до 30%. Із 
підвищенням необхідного рівня надійності обсяг резервного 
фонду відповідно збільшується.

Функціонування обласного резервного фонду може відбу-
ватися через систему біржової торгівлі, що стане об’єктивним 
механізмом формування ринкової ціни шляхом прямих заку-
півель зерна та використання залогових операцій.

Стимулом для продажу зерна в обласний резервний фонд 
може стати застосування податкових пільг за умови реалі-
зації зерна державі, гарантований аванс за певну частину 
законтрактованого зерна, надання матеріально-технічних 
засобів за пільговими цінами, бартерні угоди по обміну зерна 
на іншу продукцію, наприклад, комбікорми, державні дота-
ції в розрахунку на кожен гектар посівів дефіцитних зерно-
вих, звісно, при дотриманні умов контракту тощо.
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Звільнення від безконтрольного та безсистемного вико-
ристання фінансових і матеріальних ресурсів можливе лише 
за умови регулювання ринку зерна із застосуванням про-
грамно-цільового підходу, при цьому важливою умовою є 
врахування інтересів і держави і кожного учасника ринку. 
Це дасть можливість чітко впливати і на виробництво зерна 
і на його збут. Отримання допомоги учасниками програми 
можливе лише за виконання певних зобов’язань. Допомога 
має носити адресний характер і лише тим суб’єктам, які в 
змозі забезпечити найбільшу віддачу.

Обґрунтування рівня та темпів розвитку зерновиробни-
цтва області повинне враховувати наступні напрями: по-
вне і гарантоване задоволення внутрішніх обласних потреб 
у продовольчому зерні високої якості; збільшення виробни-
цтва кормового зерна з метою поповнення зернофуражного 
балансу; зміцнення економічного положення сільгоспвироб-
ників за рахунок зростання дохідності зернової галузі [1, 5].

Провівши відповідне дослідження, можемо зробити ви-
сновок, про недостатність розвитку зернового ринку в області. 
Значною мірою дана ситуація обумовлена відсутністю дер-
жавної науково обґрунтованої стратегії розвитку ринку зерна. 

Формування стратегії розвитку ринку зерна та вдоско-
налення організаційно-економічного механізму повинні від-
буватися на принципах системності підходу до вирішення 
проблеми в цілому, тобто необхідним є всебічне досліджен-
ня стану ринку зерна та його функціонування, визначення 
не лише внутрішніх процесів та зв’язків, а й, безумовно, ви-
значення функціональних зв’язків з іншими продовольчими 
ринками та у всій системі агропромислового комплексу [4].

Для вирішення проблеми ефективності функціонуван-
ня і подальшого розвитку ринку зерна необхідно вирішити 
наступні завдання, які на жаль досі не знайшли свого аргу-
ментованого рішення:

– необхідно виконати структурне пере налаштування га-
лузі за рахунок раціонального розміщення та спеціалізації 
зернового господарства, мають бути визначені стратегічні 
зони виробництва зерна, з урахуванням не тільки природно-
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кліматичних умов певної території, а й її економічні переваги 
чи недоліки. Необхідним є визначення таких зон не лише на 
території однієї окремої області чи регіону, а й по всій країні;

– терміново потребує пере налаштування технологічний 
та технічний парки галузі, їх вдосконалення є можливим 
лише на підставі впровадження інноваційних ресурсозбе-
рігаючих технологій. Доцільним є стимулювання розвитку 
власного вітчизняного машинобудування, це дасть можли-
вість вирішення не тільки економічних проблем здешевлення 
виробництва зерна, а й цілої низки соціальних питань;

– створення спеціалізованої системи вітчизняного насін-
ництва, це дасть можливість забезпечити зерно виробників 
насінням належної якості, яке буде відповідати господар-
чо-біологічним вимогам конкретних природно-кліматичних 
умов і відповідно зможе забезпечити стабільно високу вро-
жайність, кращу якість продукції та ефективність зернової 
галузі;

– доцільним, на нашу думку, є створення зернових коо-
перативів як виробничого так і обслуговуючого напрямків, 
крім того, поглиблення інтеграційних зв’язків по вертикалі 
зернового ринку сприятиме зміцненню галузі та зниженню 
витратності;

– важливим етапом у вирішення питання регулювання 
зернового ринку є створення обласного державного резерв-
ного фонду;

– для успішного функціонування ринку необхідною умо-
вою є розвинена система інфраструктури, значна нестача 
інформативності ринку, необізнаність учасників ринку про 
можливі канали та способи реалізації продукції, відсутність 
консультативних пунктів щодо сучасних технологій вирощу-
вання тощо суттєво стримують розвиток ринку;

– потребує удосконалення система експортного вивезен-
ня зерна, удосконалення міжрегіональних та міжнародних 
зв’язків.

http://visnyk.mnau.edu.ua/



136 Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 3

Рис. 1. Рівень та основні проблеми розвитку 
зернового ринку Миколаївської області*

* за власними розрахунками

Миколаївська область має вдале територіальне розташу-
вання, завдяки якому в області стрімко розвивається експорт-
на діяльність. Проте, зерно, що продається на експорт, досить 
часто низької класності і класифікується як фуражне.Важли-
вим аспектом підвищення конкурентоспроможності вітчизня-
ного зерна є підвищення його класності. Миколаївська область 
та Україна в цілому мають потенціал для конкурування з про-
відними країнами-експортерами за якістю зерна [3, c. 91].

Для цього пропонуємо на території Миколаївської області 
сформувати зерновий кластер виробництва екологічно чистої 
продукції, а саме якісної продовольчої сильної пшениці, що 
є затребуваною на світовому ринку. Щорічно попит на про-
дукцію органічного землеробства в країнах Заходу зростає на 
20%. В Європейському Союзі встановлюються квоти та мита 
на ввезення зерна низької якості. Екологічно чистого високо-
якісного зерна там завжди буде не вистачати, адже для його 
виробництва потрібні вільні території та якісні землі, яких 
там немає. В той же час Україна в цілому та Миколаївська 
область зокрема мають всі необхідні для вирощування еколо-
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гічної продукції умови.  Відчутним є лише нестача коштів, але 
це питання можна вирішити за рахунок залучення інвестицій 
не тільки приватних, а й державних. Також на сьогодні до-
сить мало спеціалістів в галузі вирощування екологічно чистої 
продукції, однак це питання може бути вирішене за рахунок 
ентузіастів, які вже давно вивчають дане питання.

Висновки. Сьогодні постала нагальна проблема визна-
чення інноваційних шляхівудосконалення організаційно-
економічного механізму зернового ринку області та стратегії 
розвитку всього зерно продуктового комплексу.Серед осно-
вних напрямів, які можуть бути впровадженні у Миколаївській 
області, є: підтримка вітчизняної комбікормової промисловості 
з метою підвищення попиту на зерно та раціональне його ви-
користання, а також сприяння відродженню тваринництва; 
формування обласного резервного фонду, наявність якого 
дасть можливість державного регулювання ринку; створення 
на території області зернового кластеру виробництва екологіч-
но чистої продукції із застосуванням новітніх біотехнологій, 
що дозволить підвищити ефективність зерновиробництва.
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