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Процесс рыночных реформ в электроэнергетике 
Украины усложняется рядом факторов. Это неза-
конченность приватизации в отрасли, многомилли-
ардные долги энергокомпаний, перекрестное субси-
дирование а также отсутствие полноценного рынка 
топлива.

Выводы из проведенного исследования. Одной из 
важнейших проблем, подлежащих решению до нача-
ла реформирования рынка, должна быть ликвидация 
льготных тарифов для отдельных категорий потреби-
телей и отмена единых розничных тарифов. Исходя 
из этого потребуется коррекция сроков внедрения 
этапов реформирования действующего ОРЕ.

Для внедрения новой модели необходимо приня-
тие Закона Украины «Об основах функционирования 
рынка электрической энергии Украины» и внесение 
изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике».

Учитывая возможные отрицательные последствия 
для экономики и электроэнергетики Украины пред-
полагаемого дерегулирования рынка электроэнер-
гии, которые имели место в ряде зарубежных стран, 
до начала реформирования действующего ОРЕ в ус-
ловиях мирового финансово-экономического кризиса 
необходимо всесторонне проанализировать возмож-
ные риски как для электроэнергетики, так и эконо-
мики страны.
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Постановка проблеми. Аграрний сектор економі-
ки України займає провідне місце серед галузей на-
родного господарства, а галузь виробництва зерна є 
галуззю стратегічного та експортно-орієнтовного зна-
чення. Проте, трансформаційні процеси в аграрній 
сфері суттєво вплинули на механізм формування та 
використання зернових ресурсів України як на вну-
трішньому, так і на зовнішньому ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науко-
во-теоретичні та практичні аспекти розвитку вироб-
ництва та експорту в зерновому господарстві відо-
бражені в працях таких авторів: В. Г. Андрійчук,  
В. І. Бойко, М. Я. Дем’яненко, С. М. Кваша,  
М. І. Кісіль, І. І. Лукінов, В. Я. Месель-Веселяк,  
П. Т. Саблук, Л. М. Худолій, О. М. Шпичак та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження є ви-
явлення тенденцій зернового ринку в умовах глобалі-

зації економіки та дослідження зв’язків між різними 
країнами з питань експорту зерна.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наша 
країна стала на поріг глобалізаційних процесів, які 
проявляються у поглибленій взаємодії національних 
економік різних країн. Співробітництво у глобальному 
розумінні відкриває великі можливості для реалізації 
потенціалу аграрного сектора національної економіки 
та ставить перед нею нові виклики. Спостерігаються 
не лише посилення глобалізаційних процесів, але й 
посилення глобальних економічних тенденцій. Мова 
йде не лише про вплив світового аграрного ринку на 
сільське господарство України, але і про формування 
консолідованих тенденцій на різних світових товар-
них і фондових ринках. З вступом у СОТ перед держа-
вою постало завдання активізації трансформаційних 
зрушень в галузях аграрної економіки. Саме завдяки 
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членству в СОТ Україна зможе перейняти досвід та 
практику багатьох європейських країн щодо ефектив-
ного прикордонного співробітництва в різних галузях 
економіки, захисту внутрішнього ринку та вітчизня-
них товаровиробників від недобросовісної конкуренції 
з боку іноземних постачальників.

Сьогодні практично всі країни світу постали пе-
ред серйозним викликом: як уникнути економічного 
спаду й зберегти активний темп розвитку в умовах 
нестабільності на фінансових і продовольчих рин-
ках. За даними продовольчої комісії Організації 
Об’єднаних Націй (ФАО) за останні 50 років світо-
ві ціни на основні продукти харчування досягли ви-
нятково високого рівня, причому за 2010-2011 роки 
зростання цін на продовольчі товари було особливо 
стрімким. З одного боку, це стимул для розвитку 
аграрного сектора, з іншого – серйозний виклик.

Разом з підвищенням цін на світовому і україн-
ському ринку зазначені тенденції не зумовили адек-
ватне підвищення прибутковості господарювання. 
Отже, за рахунок підвищення цін на зернову про-
дукцію, що зумовлено, перш за все, наслідками про-
довольчої кризи, їх рівень не дав змоги в повній мірі 
компенсувати витрати на виробництво та одержати 
відповідний прибуток.

Свого часу Кабінетом Міністрів України була при-
йнята постанова «Про заходи щодо запобігання не-
гативних наслідків для агропромислового комплек-
су зумовлених міжнародною фінансовою кризою», в 
якій передбачені заходи, направлені на збалансовані 
підходи, зокрема впровадження сучасних техноло-
гій, дотримання науково обґрунтованих сівозмін, ди-
версифікація та технологічне переоснащення на базі 
інноваційно-інвестиційної моделі розвитку з метою 
підвищення конкурентноздатності продукції [4].

Зазначений нормативний документ відіграв пози-
тивну роль, сприяв активізації зовнішньої торгівлі. 
В цілому можна вважати, що зняття обмежень на 
експорт зерна мало прямий вплив на його зростання.

Отже, українські виробники зерна мають достат-
ній запас цінової конкурентноздатності на світовому 
ринку, а вступ до СОТ покращив можливості експор-
ту, що дозволило експортерам суттєво наростити об-
сяги експорту даної продукції.

Разом з тим слід усвідомлювати, що у випадку 
певних кліматичних катаклізмів українська еконо-

міка буде змушена оперативно адаптуватися до будь-
якої ситуації.

Єдиний надійний шлях протистояти таким ката-
клізмам у майбутньому – це закласти основу для орі-
єнтованого на експорт сільського господарства, яке 
має бути здатним стабільно виробляти чистий продо-
вольчий надлишок у наступні роки та десятиріччя. 
Водночас не слід зневажати і нехтувати поступовою 
розбудовою і розвитком внутрішнього ринку пере-
роблення зернової продукції. Україна має стати не 
стільки на шлях сировинного забезпечення світу зер-
ном, скільки спробувати поступово вийти на позиції 
провідних експортерів готових продуктів переробки 
зерна.

Єдиною перспективою збільшення конкуренто-
спроможності виробництва є застосування націо-
нальними виробниками продукції високоефективних 
та передових технологій. Саме це надасть їм перспек-
тиву в умовах конкурентної боротьби здійснювати ді-
яльність на національному та міжнародному ринках.

Ринок зерна як внутрішній, так і зовнішній, і 
суміжні з ним ринки були і залишаються одними 
із найважливіших ринків держави. Важливість їх 
нормального функціонування особливо посилюється 
зараз, коли вітчизняна агропромислова галузь стає 
одним із вирішальних інструментів не тільки у подо-
ланні кризових явищ в економіці, а й стратегічною 
ланкою гідної участі України у світовій економічній 
конкуренції [5, с. 175].

Зміни зовнішньоекономічної політики України 
в напрямі до більш тісної економічної інтеграції з 
країнами ЄС, вступ до СОТ та інші зовнішні та вну-
трішні чинники обумовили останнім часом розвиток 
торгівлі у всіх сферах виробництва товарів і послуг. 
Як свідчать статистичні дані загальний обсяг торгів-
лі України в період 2006-2010 рр. в середньому склав 
123,7 млрд. дол. США, з яких на експорт припадало 
47,7%. За період з 2006 р. по 2010 р. обсяг експорт-
них операцій зріс на 37,7%.

Аналіз товарної структури експорту показує, що 
в структурі торгівлі товарна продукція у 2010 р. ста-
новила 90,6%, а вся продукція АПК – 15,7 млрд. 
дол. США, що становить 14,0%. Її товарна структура 
представлена в табл. 1.

Згідно з наведеними даними, найбільша частка 
аграрної продукції у структурі належить ІІ товарній 

Таблиця 1
Товарна структура експорту продукції АПК України, млн дол. США

Показник 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.

Продукція АПК 4712,6 6287,0 10837,6 9514,9 9936,0 13740,7

I. Живi тварини; продукти тваринного похо-
дження 396,5 747,2 796,3 596,0 771,4 936,6

II. Продукти рослинного походження 1950,5  1726,5  5577,4 5034,9 3976,2 5532,1

 07 овочі, коренеплоди 86,7 70,7 81,9 159,4 119,2 132,9

 08 їстівні плоди i горіхи; цитрусовi 151,6 141,5 172,0 176,5 208,8 217,3

 09 кава, чай, прянощі 3,9 5,0 7,1 7,4 9,9 14,0

 10 зерновi культури 1353,7 763,7 3703,8 3556,2 2467,1 3617,2

 11 продукцiя борошно-мельно-круп’яної про-
мис-ловості 36,3 73,7 180,3 89,7 80,8 111,2

 12 насiння і плоди олійних рослин 314,3 666,8 1426,2 1040,4 1085,7 1434,8

III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного 
походження  971,4 1718,0 1945,7 1796,0 2617,3 3396,4

IV. Готові харчові продукти 1394,2 2095,3 2518,2 2088,0 2571,1 2939,0

Джерело: дані Держкомстату України
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групі експорту – 5532,1 млн. дол. США, або 40,3%. 
На зернові культури в цій групі припадає 65,4%. У 
2011 р. експорт зерна порівняно з попереднім роком 
склав 3617,2 млн. дол. США, або зріс у 1,5 рази, а 
порівняно до 20009 р. – на 2,0%. Водночас частка 
зерна у загальному обсязі реалізованої агропродукції 
склала у 2011 р. склала 26,3%.

Отже, зміцнення торгівлі України на міжнарод-
ному ринку в значній мірі залежить від формування 
експортного потенціалу.

Що стосується експорту зерна з України, то їх по-
казники наведені у таблиці 2.

Отже, підрахунки показують, що за три роки 
Україна експортувала 55,8 млн. т зерна, в якому 
частка пшениці складала 38,2%, ячменю – 28,7% 
і кукурудзи – 25,2% на решту культур припадає 
близько 8,0% всього експорту. Вартість всього реалі-
зованого за цей період зерна склала 9727,6 млн. дол. 
США, або по 174,4 дол. за 1 т. Одразу зазначимо, 
що близькими до вищевказаних середньорічних були 
показники 2011 року – 14149, 3 тис. т. Проте, ціно-
ва кон’юнктура була значно кращою. За реалізоване 
зерно зернотрейдери отримали 3617,2 млн. дол., або 
по 255,6 дол./т.

Торговельні зв’язки, пов’язані з наявністю зна-
чних експортних ресурсів зерна, зумовили широку 
географію експорту (понад 100 країн світу). Проте, 
переважна частина зерна традиційно експортуєть-
ся у країни Азії – 59,7%, Африки – 33,1% і Євро-
пи – 5,6%.

Разом з тим аналіз показує, що основні обсяги 
експорту за їх вартісним показником припадають на 
15 країн світу – 88,7%. Серед них Єгипет – 15,5%, Іс-
панія – 14,5%, Саудівська Аравія – 13,0%, Ізраїль –  
5,1% та ін. (рис. 1).
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Рис. 1. Показники обсягу експорту зерна основними 
країнами-імпортерами за 2011 р., млн дол. США

Окремо зазначимо, що Україна все в більшій мірі 
виходить на зерновий ринок країн ЄС. Підрахунки 
показали, що за останні три роки (2009-2011 рр.) 

в країни ЄС було експортовано 8248,6 тис. т, або 
15,2%, в тому числі в Іспанію – 4589,3 тис. т, або 
8,5% всього експорту України. До числа інших країн 
відносяться також Португалія, Італія, Нідерланди.

Слід підкреслити, що порівняно з країнами ЄС 
країни СНД значно поступаються обсягами закупок 
зерна в Україні. Зокрема, загальний його 3-річний 
обсяг становив лише 1072,3 тис. т.

Висновки з проведеного дослідження. З вищеви-
кладеного можна зробити висновок, що зерновий ри-
нок країн ЄС щодо країн СНД більш привабливий, 
в першу чергу з позицій кількісного виміру обсягу 
експорту. Досить зазначити, що суттєво в кращий 
бік відрізняється і видова структура експорту зерна 
країнами ЄС.

Ефективне формування та функціонування ринку 
зерна, конкурентоспроможність сільськогосподар-
ських підприємств на зовнішньому ринку можливі 
лише за умови комплементарності ринкового само-
регулювання з державними методами підтримки ви-
робників зерна, що узгоджуються з вимогами СОТ 
[1, с. 183].

Якість та ціна зерна на ринку є головними фак-
торами, що визначають рівень його конкурентоспро-
можності. Щодо українського зернового ринку, то 
він конкурентний, на якому присутня велика кіль-
кість суб’єктів ринку. Тому в умовах конкурентної 
боротьби зерновиробникам необхідно приділяти зна-
чну увагу якості виробленої продукції, для того щоб 
здійснити її реалізацію за найвигіднішою ціною та 
у потрібних обсягах. Суперництво за якістю змушує 
виробників приділяти значну увагу питанню щодо 
удосконалення виробленої продукції.

Для забезпечення конкурентоспроможності зерна 
вітчизняних виробників на світовому ринку вітчиз-
няні стандарти повинні бути ідентичними з європей-
ськими та міжнародними, а також треба організу-
вати незагрозливий та привабливий інвестиційний 
клімат.
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Таблиця 2
Показники експорту зерна з України у 2008-2011 рр.

Культури
2008-2010 рр. 2011 р.

Обсяг, тис. т Вартість, млн 
дол.

Середня ціна, 
дол./т Обсяг, тис. т Вартість, млн. 

дол.
Середня ціна, 

дол./т

Всі зернові 18595,9 3242,5 174,4 14149,3 3617,2 255,6

у тому числі пшениця 8418,2 1430,0 169,9 4097,3 1070,3 261,2

Жито 33,1 3,6 108,8 6,3 1,5 239,3

Ячмінь 5338,3 958,5 179,6 2144,7 537,6 250,7

Овес 11,4 1,8 157,9 0,4 0,1 384,4

кукурудза 4680,9 823,0 175,8 7806,3 1982,7 254,0

інші культури 114,0 25,6 224,6 94,3 25,0 265,1

Джерело: Розраховано за даними митних органів
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Постановка завдання. Необхідність забезпечення 
продовольчої безпеки України вимагає підтримання 
відповідного рівня продовольчого самозабезпечення, 
що передбачає використання державної підтримки 
та наукового супроводу виробництва сільськогоспо-
дарської продукції та вживання заходів контролю 
імпортної продукції з метою захисту власних ви-
робників від іноземної конкуренції. На даний час 
Україні вдається балансувати на межі забезпечення 
населення продуктами харчування, незважаючи на 
неефективне виробництво в умовах практичної від-
сутності державної підтримки. В таких умовах стає 
необхідним визначення ключових секторів сільсько-
го господарства та стимулювання їх розвитку, в т. ч. 
на державному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у теорію і практику забезпечення про-
довольчої безпеки України внесли такі фахівці, як: 
В.Я. Месель-Веселяк, С.М. Кваша, П.Т. Саблук, В.В. 
Юрчишин, В.В. Писаренко, О.В. Ульянченко, К.П. 
Голікова, В.Є. Крупін та ін. Проте дослідження цієї 
проблеми не повністю відповідає поточним потребам 
забезпечення продовольчої безпеки. Необхідність ви-
рішення зазначених питань, послужило основою для 
вибору теми дослідження даної статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Від 
стану агропромислового комплексу безпосередньо 
залежить рівень продовольчої безпеки України. За 
даними ФАО Стат, Україна входить до п’ятірки дер-
жав, в яких на 100 жителів припадає понад 50 га ріл-
лі. Після таких великих за територією країн світу, 
як США, Росія та Канада, Україна посідає четверте 
місце і володіє 42,8 млн. га сільськогосподарських 
угідь, з яких 33,3 млн. га зайнято безпосередньо під 
ріллею [3, с. 234]. Нині в АПК зосереджено більше 

половини виробничих фондів, виробляється близько 
50% ВВП, дві третини товарів народного споживан-
ня, працює майже 40% населення. На тлі руйнації 
агропромислового комплексу та його ресурсного по-
тенціалу відбувається зниження рівня продовольчої 
безпеки. Для оцінки аспектів формування продо-
вольчої безпеки необхідно оцінити динаміку розви-
тку виробництва основних видів сільськогосподар-
ської продукції (табл. 1).

Успішний процес євроінтеграції України в сві-
тове економічне співтовариство неможливий без 
координації зусиль з виробництва якісної та без-
печної овочевої продукції. Потенціал України у 
цьому аспекті досить значний. Так, кілька років 
тому, коли український ринок овочевої продук-
ції почав динамічно розвиватися, європейські ви-
робники були стурбовані появою важливого кон-
курента, який за їх прогнозами, міг забезпечити 
Європейський Союз дешевою овочевою продукцією 
[1, с. 171]. Проте і до сьогодні цього не відбуло-
ся, внаслідок недостатніх інвестиційних вкладень 
у галузь. Тому, вітчизняне овочівництво і надалі 
залишається не конкурентоздатним на світовому 
овочевому ринку.

Овочепродуктовий підкомплекс – одна з важливі-
ших складових АПК. Овочівництво і баштанництво 
належить до п’ятірки галузей, що формують сучас-
ну спеціалізацію рослинництва України, адже част-
ка овоче-баштанної продукції у вартісній структурі 
валової продукції рослинництва становить 20,7%, 
наряду із зерновими культурами – 21,1%. В остан-
ній час галузь овочівництва демонструє високі темпи 
розвитку, адже абсолютний приріст за останні 12 ро-
ків найвищий серед інших операторів ринку і скла-
дає 4620 тис. тонн. 


