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конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» видане УкрІНТЕІ 
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УДК 338.5:338.439.5 

ОЦІНКА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ЗЕРНА 

 

Материнська О.А., 

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та аналізу 

Вінницький національний аграрний університет 

 

Досліджено сучасний стан зернової галузі, визначено основні проблеми й 

тенденції її розвитку в сучасних умовах господарювання. Визначено проблеми 

та перспективи формування зернового ринку. 

Ключові слова: ціна, ринок, зерно, виробництво. 

Постановка проблеми. Виробництво зернових культур є стратегічною 

галуззю економіки України, адже зерно є найважливішим продуктом, що 

визначає міжгалузеві пропорції не тільки в агропромисловому виробництві, але 

й в економіці країни в цілому. Виробництво зерна є важливим джерелом 

доходів переважної більшості сільськогосподарських підприємств, а також 

зерно складає значну частину кормових ресурсів тваринництва і є сировиною 

для харчової та переробної промисловості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Вивченням даної 

проблематики пов’язані з розкриттям питань формування ціни на 

зернопродукцію займаються О.В. Бондар, С.М. Кваша, Н.Л. Корженівська, 

М.О. Лишенко, О.А. Материнська, О. Маслак, О.Г. Шпикуляк. та ін.  
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Мета тези. Обґрунтування основних факторів, що впливають на 

формування ціни зернової продукції. 

Виклад основного матеріалу. За статистичними даними на 1 вересня 2015 

року було зібрано 37,6 млн. т зерна. У валовому виробництві відбулося 

збільшення частки пшениці на 9,9 % завдяки збільшенню площ посівів на 13 %. 

Відповідно дослідження світових організацій, щорічно у світі збільшується 

кількість голодуючих людей, це свідчить про те що у світі все більше зростає 

попит на продовольчу групу товарів, й тим більше на зерно. 

Що стосується такої провідної культури як кукурудза, то виробництво 

відстають від минулорічних. Зменшення обсягів виробництва відбулось за 

рахунок зниження урожайності, а також переведення значної частини посівів із 

зернових на силос. Але як і в попередні періоди, на ринку триває активна 

торгівля даною продукцією, особливим попитом користуються великі партії 

кукурудзи експортної якості. 

За оцінками аналітиків, в наступному році збільшиться споживання 

продовольчого зерна. Такі очікування обумовлені збереженням у поточному 

сезоні на високому рівні обсягів реалізації борошна на зовнішні ринки. 

Відповідно, збільшиться виробництво цієї продукції та споживання сировини. 

Проте пріоритетним напрямом реалізації зерна залишатиметься експорт. 

Цінова ситуація на ринку зернових залежить від низки чинників, вплив 

яких інколи кардинально змінюють очікувані результати. Багатьох виробників 

не влаштовує несправедливий перерозподіл прибутку між виробниками і 

трейдерами. Звісно це спричинено ситуацією в країні, а саме висока вартість 

кредитних ресурсів, монополізація, процес сертифікації зерна та ін.  

За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН 

(FAO),  світові ціни на сільськогосподарську продукцію продовжують 

знижуватися. Причиною цього є достатні запаси продовольства в основних 

країнах-виробниках. Зниження цін не зупиняють навіть прогнози зі зменшення 

обсягів світового врожаю, що очікується поточного року. Така тенденція 
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обумовлена рекордними врожаями 2013 і 2014 років, які сформували рекордні 

кінцеві залишки зернових в країнах та привели до зниження світових цін до 

п’ятирічного мінімуму. Тенденція падіння цін на паливо може впливати на 

зниження ціни зернових в наслідок зменшення собівартості їх виробництва. За 

прогнозами на зменшення цін на зернові буде впливати і зниження темпів 

розвитку світових економік, зокрема економіки Китаю. 

Сьогодні на українському ринку пшениці діють ряд протидіючих чинників. 

З одного боку – це тенденція до зниження цін на світовому ринку, з іншого – 

проблеми осінньої посівної кампанії та девальвація гривні в Україні. Якраз 

останнє, на думку експертів, переважить і не дозволить цінам слідувати 

світовим тенденціям. Коливання цін на зернову продукцію є результатом 

складної комбінації суто специфічних причин, характерних для ринків 

продовольства, та причин глобального характеру, які мають вплив на всі сфери 

світової економіки. 

Висновки і пропозиції. Формування механізму розвитку та сталого 

функціонування зернової галузі є: забезпечення справедливого розподілу 

ресурсів державної підтримки усіх виробників незалежно від розмірів; 

створення умов рівного доступу підприємців до каналів збуту зерна; виведення 

дрібних виробників на зовнішні ринки; залучення інвестицій для будівництва 

зерносховищ та нових зернових комплексів; можливість зберігання продукції в 

полімерних зернових рукавах та використання нових сучасних технологій при 

зберіганні. 
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УДК 631.164.23:330.142.211 

МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ  

ДІЯЛЬНІСТЮ АГРОПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Мельничук А.Б.  магістр економічного факультету 

Вінницький національний аграрний університет 

 

Розглядається моделювання процесів управлінської діяльності, головною 

метою якого є виявлення тих явищ та процесів, які впливають на інвестиційну 

привабливість.  

Ключові слова: інвестиції, АПК, інвестиційна привабливість. 

Постановка проблеми. Інвестиції - це довгострокові вкладення капіталу 

у підприємницьку діяльність з метою одержання певного доходу (прибутку). 

Відновлення матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробництва, 

освоєння нових видів діяльності є основними причинами, що обумовлюють 

необхідність інвестицій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам дослідження 

iнвестицiйних рішень присвячено праці вчених: Г.А. Сіка, В.Н. Беренса, П.М. 

Хавранека, О.М. Баранової, Н.О. Єпіфанцева, В.І.Булонської, Л.Я. 

Малишівської та iнших авторiв.  

Виклад основного матеріалу. Для реалізації концепції моделювання 

процесів управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарського 

підприємства  використовується ряд інструментів: моделі оцінки фінансового 

стану підприємства, прогнозні моделі стану ринку, моделі оновлення основних 
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