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обсягів виробництва; економія затрат поширення стратегічного партнерства і договірних 
основ у горизонтальних зв’язках усередині мережі.  

Мережева організація забезпечує повноту дій, необхідних для досягнення поставлених 
цілей і погодженість зв’язків між усіма суб’єктами мережевої взаємодії; реалізує 
диференційований підхід до роботи, відповідно до чого мережі виступають як механізм 
інтеграційної політики. Все це визначає перспективність цієї форми організації 
підприємницької діяльності для суб’єктів господарювання на селі. 

В основі формування державної регіональної політики розвитку мережевої економіки в 
умовах домінування на ринку високоінтегрованих агропромислових об’єднань має бути 
підхід, направлений на посилення ролі регіонів у активізації економічних  процесів у 
сільських громадах та залучення до економічної діяльності широких верст сільського 
населення, що в сукупності може надати нової якості сільському економічному простору, 
залучивши в ринковий обіг значні обсяги товарних ресурсів та посилити 
конкурентоздатність окремих сільських територій і регіонів країни, що в кінцевому 
підсумку, зміцнить економічний потенціал держави. 

Процеси децентралізації в державі і утворення об’єднаних територіальних громад 
запустили організаційно-економічні процеси з далекосяжними наслідками. На наш погляд, 
створюються передумови для нової траєкторіїї розвитку сільської економіки, де 
залишається небагато місця для зовнішніх впливів і формується простір для новітньої 
комунікації між жителями села без адміністративних надбудов і усталених організаційних 
форм. Програма прискореної інтернетизації сільської місцевості формує інформаційну 
платформу і створює можливості для комунікацій між сільськими домогосподарствами – 
виробниками різних видів сировини і продукції та полегшує доступ до ринків – як 
локальних і регіональних так і загальнодержавних .  

Мережева економіка стає реальним інструментом зростання економічної  
активності сільських жителів. 
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MARKET INFRASTRUCTURE AND FEEDSTOCK BASE  
FORMATION OF OIL AND FAT INDUSTRY 

 

Enhancement of the efficiency of competitive industries of Ukraine’s national economy is an 
important factor in overcoming socio-economic crisis and providing conditions for increasing 
revenues and improving welfare of the country. Further effective development of oil and fat 
industry of Ukraine depends on solving of a number of current issues, including the improvement 
of organizational and economic mechanism of relations between the members of the  
agricultural market in order to seek directions of forming a rational resource base of oil  
and fat processing enterprises. 

Products of oilseed processing have been widely used in paint and vanish, textile, canning, 
soap, and medical industries. Seed of oil crops is used for feed production in animal husbandry. 
Mayonnaise, sauces, margarine, sunflower, soybean and rapeseed oil are mostly used for food 
purposes. According to medical health regulations, a person should consume at least 13,2 kg of 
vegetable oil during a year. International and national demand for oilseeds and their products 
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remains unsatisfied, which is an important factor in high investment attractiveness  
of oil and fat industry. 

Scientists have identified a number of problems that have appeared with the transition to the 
market economy in the field of feedstock base formation in the agricultural sector, namely: 
unprepared transition to the market economy model (destruction of the old system of integration 
and cooperation relations); chronic low liquidity and insolvency of agrarian formations; low 
competitiveness of the national technologies (prevalence of costly and intensive technologies in 
the agricultural sector); price disparity; lack of funding, including government-financed enterprises 
and organizations of agribusiness; vulnerability of domestic producers from the export and import 
of agricultural products (illusion of the market saturation with feedstock) [1]. 

The development of mutually beneficial economic relations between the companies of oil and 
fat industry is complicated by economic imbalances in the economic interests of oilseed producers, 
processors and intermediaries as well as economic relations between them. 

The system of economic relations covers relations between partners (organizational, financial, 
technological) and production-contract relations (production, harvesting, processing, sales, agro-
service) as well as the economic mechanism of development and improvement of relations  
in oil and fat industry. 

Economic motivation for the development of integration processes between participants of 
any production sub-complex is a need to satisfy economic interests of the integration entities.  
A key to effective and close cooperation of partners of agro-industrial integration is, above all, 
consistency and realization of their interests. 

In fact, oil and fat industry is functioning under the conditions of organizational separation of 
its chains. Such conditions do not let processing enterprises form feedstock base, create a 
sustainable system of economic relations between agricultural and processing enterprises of the 
industry, which have the only economic interest, i.e. obtaining of a maximum profit following  
the principle «here and now».  

The basis of economic relations between oilseed producers, its providers, processors and trade 
structures are product prices, tariffs for services (transportation, storage, processing), conditions of 
mutual settlements, material interests and responsibilities for the obligations taken and so on.  
That is what largely determines the possibility of profitable business activity, establishment of 
strong economic relations, and fulfillment of obligations. 

Agricultural oilseed producers, intermediaries and processing enterprises of Vinnytsia region 
provide the operation of all the chains of the system “production- harvesting-processing-marketing 
of processed products” in oil and fat industry. 

Market infrastructure of oilseed and its products also includes warehousing, information 
support, transport services, credit and financial and organizational support [2]. 

The presence of different kinds of intermediaries is an essential element of the market of 
agricultural products and processed products in all market economies. However, their activity is 
estimated rather ambiguously: on the one hand, they can release oilseed producers from the 
functions of sales, save their money on selling, perform trade operations by qualified personnel, 
provide faster and cheaper movement of oilseed and products of its processing from producers to 
consumers, but, on the other hand, agricultural enterprises lose direct contacts with the markets, 
the presence of intermediaries causes significant unjustified increase in the cost of feedstock and 
finished products. The necessity to sell processed products through intermediaries is explained by 
the organizational and administrative barriers (lack of advanced wholesale market of oilseed and 
its products, marketing services and other market infrastructures, underdeveloped information 
support of the market prices and producers), which slows down and complicates the process of 
product movement to the final consumer, settlements and payments. 

There are three groups of oil seed processing enterprises that operate within oil and fat 
industry. The first one is represented by the specialized companies producing vegetable oil and 
other products, i.e. oil and fat plants or industrial complexes. The second group includes small 
companies producing vegetable oil, i.e. oil mills that are departments of plants for which vegetable 
oil production is not the main activity and oil mills that operate independently.  
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The third group consists of manufacturers of other fat products – margarine and soap  
factories and industrial complexes. 

Lack of funds results in the formation of a system of economic relations on a tolling basis. Its 
disadvantage is the absence of oilseed quality recording and economic justification of proportions 
in oil distribution among producers. This system does not encourage agricultural producers  
to improve the quality of oilseed. 

Extensive infrastructure of feedstock storage is an important factor of the formation of oilseed 
feedstock base. A network of grain elevators and grain companies as well as private storehouses 
owned by oilseed producers operates in Vinnytsia region. Services on oilseed storage are carried 
out on the basis of direct contracts between sellers and buyers of services (storage contracts).  
The majority of contracts are concluded on terms of «Franco-elevator», i.e. transportation of 
oilseed to the storehouse is done by the consumer’s transport. 

Evaluation of activities of the regional enterprises engaged in storage and primary processing 
of oilseed shows that exceptional opportunities of oilseed storage allow companies to impose 
economically or technologically unjustified prices for services. Therefore, producers are forced to 
sell feedstock immediately after harvesting losing a lot in price or storing oilseed in their own 
storehouses, which greatly reduces its quality and price. When the price of storage services is 
reasoned, producers store the seed at the nearest elevator complexes. 

Feedstock base formation in oil and fat processing agricultural enterprises requires 
advancement of functioning of all parts in the system «production-harvesting-processing-
marketing of the processed products». The development of mutually beneficial economic relations 
between the companies of oil and fat industry is complicated by economic imbalances in the 
economic interests of oilseed producers, processors and intermediaries. Further studies should be 
devoted to the issues of investment support of the effective mechanism of organizational  
and economic relations in oil and fat industry of Ukraine. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції є однією із узагальнюючих 
характеристик результативності діяльності будь-якого сільськогосподарського 
підприємства. 

На думку В. П. Мертенса, Н. Я. Коваленка, О. А. Саєнка ефективність виробництва –це 
економічна категорія, що відображає суть процесу розширеного відтворення. Тобто 
найбільші результати (ефект) досягаються за найменших витрат (ресурсів). Визначення 
ефективності виробництва полягає в оцінці його результатів. Такими результатами можуть 
бути обсяги виробленої сільськогосподарської продукції у натуральному чи вартісному 
виразі. Проте сама по собі величина цих результатів не дозволяє робити висновки про 
ефективність або неефективність виробництва, оскільки невідомо, якою ціною отримані ці 
результати. Тому для об’єктивної оцінки ефективності виробництва необхідно також 
враховувати оцінку тих витрат (ресурсів), що дають можливість одержати ті чи інші 
результати [1, с. 102; 2, с. 257; 3, с. 80]. 
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