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Гринкевич C., Зрайло І., Брух О. Аналіз структурного змісту зернопродуктового підкомплексу 

АПК 

Розкрито сутність та проаналізовано змістовні характеристики формулювання «зернопродуктовий 

підкомплекс». Здійснено систематизацією та зрівноваження різних підходів до його визначення.  

Узагальнено теоретичні підходи до розвитку інтеграційних процесів в аграрно-промисловому вироб-

ництві та обґрунтовано систему чинників, що визначають динаміку цього процесу в зернопро-

дуктовому підкомплексі. 

Наведено приклади взаємозалежності та відмежування понять «зернопродуктовий підкомплекс», 

«зерновий підкомплекс» та «хлібопродуктовий підкомплекс». Запропоновано вважати зернопро-

дуктовий підкомплекс глибшим поняттям з огляду на ширший асортимент його кінцевої продукції, 

тобто таким, що охоплює сукупність системних елементів виробничого, соціального, фінансового, 

інноваційного характеру, певним чином пов’язаних і взаємодіючих між собою задля реалізації мети 

підкомплексу, що полягає у задоволенні потреб суспільства в зерні і продуктах його переробки. 

Представлено власне авторське визначення поняття «зернопродуктовий підкомплекс» у контексті 

врахування змін інституційного середовища розвитку взаємодій в економіці й аграрній галузі. 

Окреслено передумови ефективного формування зернопродуктового підкомплексу, виявлено 

закономірності, основні принципи та умови його функціонування.  

Проаналізовано та конкретизовано основні складові, що формують зернопродуктовий підкомплекс. 

Продемонстровано дискусійні підходи до структуризації зернопродуктового підкомплексу та подано 

власне бачення структуризації підкомплексу, що повинен відображати багаторівневість 

технологічного виробництва, обмін і споживання продукції на різних стадіях відтворювального 

процесу, використання матеріальних, природних, фінансових, трудових та інших ресурсів. 

Визначено пріоритетні завдання із вдосконалення організаційно-економічних умов ефективного 

функціонування зернопродуктового підкомплексу. 

Ключові слова: зернопродуктовий підкомплекс, продовольча безпека, багаторівнева система, 

структура АПК, структурне формування, пріоритетні завдання, експортний потенціал. 

 

Hrynkevych S., Zrailo I., Brukh O. Analysis of the structural content of the grainsub-complex of theagro-

industrial complex 

The article reveals the essence and analyzes the content characteristics of the concept of "grain products 

subcomplex". The systematization and balancing of different approaches to its definition is carried 

out.Theoretical approaches to development of the integration processes in agro-industrial production are 

generalized and the system of factors that determine the dynamics of this process in the grain products 

subcomplex is substantiated. 

The examples of interdependence and delimitation of the concepts of "grain products subcomplex", "grain 
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subcomplex" and "bread products subcomplex" are given n the work. It is proposed to consider the grain products 

subcomplex as a deeper concept considering the wide range of its final products, covering the set of  production 

system elements of social, financial, innovative nature, in some way related and interacting to achieve the purpose 

of the subcomplex, which is to meet society's needs in grain and products of its processing. The author's definition 

of the concept of "grain products subcomplex" in the context of changes in the institutional environment for the 

development of interactions in the economy and agriculture is presented in the article. 

The article outlines the prerequisites for the effective formation of the grain products subcomplex, reveals the 

patterns, main principles and conditions of its operation. 

The main components that form the grain products subcomplex are analyzed and specified in the research. 

The article demonstrates the discussion approaches to the structuring of the grain products subcomplex and 

presents the authors’ personal opinion concerning the subcomplex structuring, which should reflect the 

multilevel of technological production, exchange and consumption of products at different stages of the 

reproduction process, the use of material, natural, financial, labor and other resources. 

The work identifies the priority tasks for improving the organizational and economic conditions for the 

effective functioning of the grain products subcomplex. 

Key words: grain products subcomplex, food security, multilevel system, structure of agro-industrial complex, 

structural formation, priority tasks, export potential. 
 

 

остановка проблеми. Визначальні імпе-

ративи розвитку світового господарства 

– модернізація та інтелектуалізація, – 

пов’язані з проривом у науково-техноло-

гічній сфері та у сфері високих технологій, 

чинять суттєвий вплив на формування й 

розвиток АПК – найважливішого комплексу 

національної економіки. Агропромисловий 

комплекс – це сукупність галузей націо-

нальної економіки, з’єднаних між собою еко-

номічними відносинами з приводу вироб-

ництва, розподілу, обміну й споживання 

сільськогосподарської продукції, метою 

функціонування якого виступає забезпечення 

продовольчої безпеки держави та якнай-

повніше задоволення потреб населення в 

продуктах і споживчих товарах сільськогос-

подарської сировини.  

Забезпечення продовольчої безпеки є 

одним із важливих стратегічних пріоритетів 

зміцнення національної безпеки України. 

Тому розвиток АПК виступає не лише га-

лузевою проблематикою, а й набуває між-

дисциплінарного і міжгалузевого характеру, 

враховуючи економічні (макроекономічна 

стійкість, зовнішньоекономічні відносини, 

розвиток ринку засобів виробництва), полі-

тичні (продовольча незалежність, внутрішня 

політична стійкість), екологічні (раціональне 

природокористування, збереження природно-

го середовища, безпечне харчування) і со-

ціальні (покращання якості життя населення, 

поліпшення демографічної ситуації, розвиток 

сільських територій, доходи сільськогоспо-

дарських виробників) аспекти.  

 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Теоретичні і прикладні аспекти проб-

лематики розвитку та функціонування 

зернопродуктового підкомплексу висвітлено 

у багатьох наукових працях як зарубіжних, 

так і вітчизняних учених, серед яких: Бенсон 

К., Грін Р., Ейде В. Б., Ейхер К., Штаац Дж., 

Ємельянова А. М., Кісельов В. І., Худолій Л. 

та ін. Новітнє бачення проблеми формування 

зернопродуктового підкомплексу пропо-

нують Гайдуцький П. І., Погріщук Б. В., 

Мельник Л. Л., Саблук П. Т., Черевко Г. В., 

Колодійчук В. А., Шпичак О. М., Бойко В. І. 

та ін.  

Беручи до уваги ґрунтовні та актуальні 

дослідження науковців щодо проблематики 

розвитку та функціонування зернопродук-

тового підкомплексу, його складових у 

контексті постійних змін, вважаємо, що важ-

ливі аспекти формування сталого та ефек-

тивного розвитку зернопродуктового під-

комплексу ще не отримали належного висвіт-

лення. Наявність розбіжностей у теоретич-

них і практичних підходах до вирішення 

проблеми зумовлює її дискусійний характер. 

 

Постановка завдання. Метою проведе-

ного дослідження була оцінка організаційно-

економічних умов функціонування і вияв-

П 
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лення закономірностей виникнення процесів 

та явищ у зернопродуктовому  підкомплексі. 

Основні завдання дослідження зазначених 

аспектів:  

- систематизація та зрівноваження 

різних точок зору авторів щодо визначення 

поняття «зернопродуктовий підкомплекс»; 

- визначення передумов ефективного 

формування зернопродуктового підкомплексу;  

-  виявлення закономірностей, принци-

пів та умов функціонування підкомплексу;  

-  обґрунтування особливостей струк-

туризації зернопродуктового підкомплексу;  

-  встановлення пріоритетних завдань 

із вдосконалення організаційно-економічних 

умов ефективного функціонування зернопро-

дуктового підкомплексу. 

 

Методика дослідження та матеріали. 

Для виконання поставлених завдань був про-

ведений теоретичний аналіз наукової літе-

ратури в галузі економіки зернопродуктового 

підкомплексу. Для досягнення поставленої 

мети використано загальнонаукові й спе-

цифічні методи дослідження. Для систе-

матизації визначень поняття «зернопродук-

товий підкомплекс» було застосовано методи 

аналізу і синтезу, теоретичного узагальнення, 

науково-аналітичний, систематизації та 

класифікації. 

Інформаційною базою дослідження слу-

гували праці провідних українських та іно-

земних учених у галузі зернопродуктового 

підкомплексу; міжнародні та вітчизняні нор-

мативно-правові акти з питань господарської 

діяльності агропромислових підприємств, 

вітчизняна та зарубіжна монографічна 

література, аналітичні публікації у фахових 

виданнях. 

 

Виклад основного матеріалу. Продо-

вольчий комплекс, що є складовою АПК, 

охоплює низку продуктових підкомплексів, 

серед яких одним зі стратегічних є зерно-

продуктовий. Притаманні Україні сприятливі 

природно-кліматичні умови для вирощу-

вання зернових культур слугують поглиб-

ленню спеціалізації держави на виробництві 

зерна і продукції його переробки та участі в 

міжнародному поділі праці. Від стабільності 

функціонування і подальшого піднесення 

зернопродуктового підкомплексу АПК зале-

жать перспективи розвитку всієї економіки, 

національна й продовольча безпека, зо-

внішньоекономічний потенціал держави. 

Обговорення проблем формування й 

розвитку зернопродуктового підкомплексу в 

економічних дослідження розпочалося у 20–

30-х рр. ХХ століття, де акцент ставився на 

процеси концентрації та комбінування 

сільського господарства і промисловості. У 

наукових публікаціях 70–90-х рр. більшою 

мірою розглядали питання щодо: максимі-

зації виробництва продукції АПК за рахунок 

дотримання оптимального співвідношення 

між сферами продуктових підкомплексів, 

технологічної узгодженості й економічної 

зацікавленості усіх галузей АПК (Ильина, 

2012); необхідності впливу НТП на досяг-

нення стійкого розвитку сільського госпо-

дарства (Худолій, 1998; Емельянова, 1987; 

Киселев, 1985); зміцнення продовольчої 

безпеки (Eide, 1990; Eicher and Staatz eds, 

1990; Benson, Clay and Green,1986); поси-

лення агропромислової інтеграції (Лобас, 

2002; Толмачов, 1998); долучення галузей і 

сфер до складу продуктових підкомплексів 

(Душин, 1986). 

Сучасний науковий доробок представ-

лений в працях таких відомих економістів, як 

Гайдуцький П. І., Погріщук Б. В., Мельник 

Л. Л., Саблук П. Т., Черевко Г. В., Ко-

лодійчук В. А., Шпичак О. М., Бойко В. І. та 

ін. Утім проведення комплексного аналізу 

цілісного розвитку зернопродуктового під-

комплексу АПК, оцінка збалансованості його 

сфер і формування оптимальної структури, 

виявлення перспектив розвитку неможливі 

без подальших досліджень з обґрунтуванням 

низки концептуальних моментів, розроблен-

ням методик і конкретними розрахунками.  

Вивчення публiкaцiй ширoкoгo кoлa 

укрaїнських і зaрубiжних фaхiвцiв дало змо-

гу дійти висновку прo те, щo спектр визнa-

чень пoняття «зернопродуктовий комплекс», 

йoгo змiст є дoсить ширoким (див. табл.). 

Дефініції наведено за хронологією. 
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Таблиця   

Окремі визначення зернопродуктового комплексу АПК* 

№ 

з/п 
Визначення зернопродуктового 

комплексу 

Ключові 
слова у 

визначенні 
Джерело 

1 2 3 4 

1 

Зернопродуктовий підкомплекс – велике 
агропромислове утворення, що ґрунтується 
не на адміністративних зв’язках, а на 
просуванні продукту (Грузинов и Дудуева, 
1996).* 
 

агропроми-
слове 

утворення 

Грузинов, В. П. и 
Дудуева, Л. М., 1996. Развитие 
хозяйственных связей 
хлебоприемных предприятий с 
производителями зерна. 
Хранение и переработка 
сельхозсырья, 3, с. 6–7. 

2 

Зернопродуктовий підкомплекс АПК – 
система соціально-економічних відносин 
інтегрованих блоків галузей, задіяних у 
просуванні зернових продуктів ланцюгом: 
виробництво - доставка - зберігання - 
переробка - торгівля - споживання. 
 
Ця система організовується існуючою 
інтегрованою структурою економіки країни, 
яка у свою чергу здійснює узгодження 
функціонування сільського господарства, 
промисловості, розподільного механізму й 
адміністративно-політичної діяльності 
(Толмачев, 1998). 

система 
відносин 

інтегрованих 
блоків галузей 

Толмачев, А. В. 1998. 
Экономика и организация 
производства в 
зернопродуктовом 
подкомплексе АПК 
(методология и практика 
решений). Доктор наук. 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экономики, труда и управления 
в сельском хозяйстве. 

3 

Зернопродуктовий підкомплекс – 
сукупність сільськогосподарських і 
переробних підприємств, пов’язаних між 
собою взаємовідносинами з метою 
підвищення економічної ефективності 
внаслідок зменшення сукупних витрат живої 
й уречевленої праці на виробництво кінцевої 
продукції (Фоменко, 2002). 

сукупність 
сільського-

сподарських і 
переробних 
підприємств 

Фоменко, С. В., 2002. 
Формування 
зернопродуктового 
підкомплексу АПК. Економіка 
АПК, 12, с. 60–62. 

4 

Зернопродуктовий підкомплекс – об’єкт 
логістичного управління, що є складною 
соціотехнічною системою, яка 
характеризується значною кількістю 
стохастичних зв’язків між елементами 
системи та впливом численних факторів на 
ефективність її функціонування (Андрушко, 
Дудяк та Колодійчук, 2004). 

об’єкт 
логістичного 
управління 

Андрушко, М. І., Дудяк ,Р. П. і 
Колодійчук, В. А., 2004. 
Зернопродуктовий підкомплекс 
АПК як об’єкт логістичного 
управління. Вісник 
Національного університету 
«Львівська політехніка», 499. с. 
136–140. 

5 

Зернопродуктовий комплекс – система 
взаємопов’язаних спеціалізованих галузей та 
виробництв, зайнятих вирощуванням 
зернових і бобових культур, заготівлею, 
переробкою зерна та реалізацією кінцевої 
продукції (Стеченко, 2006). 

система 
галузей та 

виробництв 

Стеченко, Д. М., 2006. 
Розміщення продуктивних сил і 
регіонал істика. Київ: Вікар. 

6 

Зернопродуктовий підкомплекс становить 
собою сукупність агропромислових галузей, 
диференційованих на чотири функціональні 
ринкові підсистеми виробництва, переробки 
і доведення продукту до індивідуального 
споживання на основі детермінованих 
інтеграційних зв’язків (Жуков, 2008). 

сукупність 
агропромислов

их галузей 

Жуков, Н. И., 2008. Развитие 
интеграционных процессов в 
зерновом хозяйстве региона 
(теория, методология, 
практика). Доктор наук. 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экономики, труда и управления 
в сельском хозяйстве. 
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Продовження табл. 

1 2 3 4 

7 

Зернопродуктовий підкомплекс – 
структурне формування АПК, яке забезпечує 
збалансованість і стабільність 
функціонування усіх виробничих, соціальних 
і ринкових структур, що входять до його 
складу, кінцевою метою якого є задоволення 
раціональних потреб суспільства в зерні і 
продуктах його переробки (Амирова, 2008). 

структурне 
формування 

АПК 

Амирова, Э. Ф., 2008. 
Перспективные направления 
повышения эффективности 
зернопродуктового 
подкомплекса. Вестник 
Казанского государственного 
аграрного университета, 2 (8), 
с. 9–12. 

8 

Зернопродуктовий підкомплекс розглядаєть-
ся на таких рівнях: управлінський, виробни-
чий, маркетинговий. Загальним критерієм 
оцінки ефективного функціонування зазна-
чених рівнів пропонується наступне: для уп-
равлінського рівня – забезпечення оптималь-
них обсягів виробництва зерна та його собі-
вартості; для виробничого рівня – відповід-
ність якості зерна встановленим стандартам та 
вимогам споживачів; для маркетингового – 
вивчення ринкової кон’юнктури, забезпечення 
реалізації виробленого зерна за 
максимальними цінами (Погріщук, 2009). 

рівні 
управління 

Погріщук, Б. В., 2009. 
Особливості функціонування 
зернопродуктового 
підкомплексу України в 
ринкових умовах 
господарювання. Галицький 
економічний вісник, 2, с. 168–
171. 

9 

Зернопродуктовий підкомплекс АПК – 
галузі, які мають тісні економічні і виробничі 
взаємозв’язки, що спеціалізуються на 
виробництві зерна, його переробці і 
зберіганні, а також забезпечують зернову і 
переробну галузі засобами виробництва 
(Лебедев, 2009). 

сукупність 
галузей 

Лебедев, К. А., 2009. Концепция 
государственного регули-
рования зернопродуктового 
подкомплекса. [online] 
Доступно: http://www. 
Nbuv.Gov.ua/portal/soc_gum/Eko
nk/2009_26/lebedev.pdf/. 

10 

Зернопродуктовий підкомплекс АПК – 

багатогалузева виробничо-господарська 
структура сільськогосподарських товаро-
виробників, організацій і відомств різних 
форм власності, що займаються вироб-
ництвом, транспортуванням, зберіганням та 
переробкою зерна, а також реалізацією 
продукції з нього (Мамбетова, 2010). 

багато- 
галузева 

виробничо-
господарська 

структура 

Мамбетова, Ф. М., 2010. Фор-
мирование механизма устой-
чивого развития зернопро-
дуктового подкомплекса 
(теория, методология, 
практика). Доктор наук. 
Горский государственный 
аграрный университет. 

11 

Зернопродуктовий підкомплекс АПК – 

виробничо-економічна система галузей і 
функціональних підрозділів, що беруть 
участь у виробництві зерна і продуктів його 
переробки, взаємозв’язаних спільними 
цілями і економічними  інтересами 
(Онищенко, 2011). 

система 
галузей і 
функціо-
нальних 

підрозділів 

Онищенко, К. Н., 2011. 
Концептуальная схема 
формирования кластера на 
основе зернопродуктового 
подкомплекса. Культура 
народов Причерноморья, 215, с. 
100-103. 

12 

Зернопродуктовий підкомплекс АПК – це 
сукупність функціонально залежних сільсь-
когосподарських і промислових підприємств, 
які забезпечують формування пропозиції зер-
на, його первинну обробку, зберігання, пере-
робку на борошно, крупи, комбікорми, а та-
кож реалізацію, у тому числі на експорт, че-
рез посередництво відповідних інфраструк-
турних елементів і слугує джерелом сировин-
них ресурсів для підприємств 
спеціалізованих галузей із виробництва 
продовольчих товарів (Колодійчук, 2014). 

сукупність 
сільського-

сподарських  
і промислових 
підприємств 

Колодійчук, В. А., 2014. 
Галузеве позиціонування 
зернопродуктового 
підкомплексу АПК України. 
Економічний часопис-ХХІ,  
9-10(1), с. 45–48. 

 

*Тут і далі переклад наш – С.Г., І.З., О.Б. 
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Натомість окремі вчені (Ганганов, 2008; 

Сидоренко, 2003) оперують категорією «зер-

новий підкомплекс», вкладаючи у неї той са-

мий економічний зміст. Так, Сидоренко О. В. 

зазначає, що «зерновий підкомплекс – сис-

тема функціонально пов’язаних галузей і під-

приємств, що забезпечують матеріальними 

ресурсами усі сфери підкомплексу, підпри-

ємства сільського господарства, заготівельні, 

зберігання і переробки зерна, яка розви-

вається на основі посилення своїх конку-

рентних позицій, як на внутрішньому, так і 

на зовнішніх ринках» (Сидоренко О. В., 

2003, с. 8). На нашу думку, назва підкомп-

лексу в такій редакції не враховує продукцію 

переробних підприємств, а саме продукцію 

переробки зерна. 

У деяких публікаціях із проблем ефек-

тивного функціонування зернового підкомп-

лексу, зернового господарства ці поняття 

уподібнюються й характеризуються як зер-

нова галузь без її характеристик як під-

комплексу у складі комплексу вищого 

порядку (Новицький, 2017). Вважаємо таке 

уподібнення сумнівним, оскільки зернове 

господарство є основною базою, що формує 

зернопродуктовий підкомплекс АПК.  

Науковець Мартинова Л. В. (2018, с. 61), 

спираючись на дослідження Збарського В. К. 

та Мацибори В. І. (2009), а також з’ясування 

змісту поняття «ринок зерна» відповідно до 

Закону України «Про зерно та ринок зерна в 

Україні» (2002), вважає зернопродуктовий 

підкомплекс складовою частиною ринку 

зерна.  

Деякі дослідники (Плотнікова, 2006; Пав-

люченков и Улизько, 2001) використовують 

поняття «хлібопродуктовий підкомплекс», 

ототожнюючи його зі «зернопродуктовим 

підкомплексом». Таке розмаїття точок зору 

авторів щодо формулювання назви підкомп-

лексу пояснюємо різницею в розумінні мети, 

сутності, змісту й структури продуктового 

підкомплексу. Безумовно, мета функціону-

вання зернопродуктового підкомплексу по-

в’язана зі загальною «ідеєю» розвитку 

вітчизняного АПК і реалізується передусім у 

виробництві кінцевої продукції (Загайтова, 

Терновых, Коротченко и Камалян, 1999). На 

думку Тихонова В. О. (1979, с. 84), під 

кінцевою продукцією АПК належить розу-

міти обсяг предметів споживання, виго-

товлений зі сировини сільськогосподарсь-

кого походження; сільськогосподарську про-

дукцію, що надходить в особисте і суспільне 

споживання без промислової переробки; про-

дукцію, яка надходить в державні експортні 

та резервні ресурси, а також у виробниче 

споживання галузей національної економіки, 

що не входять до складу АПК. Сидо-

ренко О. В. (2015, с. 10) розширює асорти-

мент, долучивши до нього спирт, крохмаль, 

олію, насіннєвий зерновий фонд, зерно ре-

зервних, страхових запасів, а також експорт-

ні обсяги зерна та біопаливо зі зернових 

ресурсів. Тому сумнівним вважаємо ототож-

нення хлібопродуктового та зернопродук-

тового підкомплексів. На нашу думку, 

поняття «зернопродуктовий …» є значно 

ширшим за «хлібопродуктовий …» з огляду 

на широкий асортимент кінцевої продукції 

зернопродуктового підкомплексу. Отож, під 

зернопродуктовим підкомплексом АПК 

розуміємо сукупність системних елементів 

виробничого, соціального, фінансового, інно-

ваційного характеру, певним чином пов’я-

заних і взаємодіючих між собою задля реа-

лізації мети підкомплексу, що полягає у 

задоволенні потреб суспільства в зерні і 

продуктах його переробки. 

Основною передумовою формування зер-

нопродуктового підкомплексу є те, що су-

купність процесів виробництва, заготівлі, 

транспортування, переробки зерна переростає 

в цілісну систему, функціонування елементів 

якої підпорядковане єдиній меті – вироб-

ництву кінцевих продовольчих продуктів. 

Методологія його виокремлення передбачає 

забезпечення на основі суспільного поділу 

праці гармонійного, пропорційного розвитку 

всіх галузей і функціональних підрозділів, що 

входять до його складу і взаємопов’язані 

спільними економічними інтересами.  

Загалом для формування зернопродук-

тового підкомплексу варто дотримуватися 

таких принципів:  
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- задоволення потреб населення в хлібо-

продуктах;  

- забезпечення взаємозв’язку економіч-

них інтересів усіх суб’єктів господарювання 

для досягнення єдиної мети;  

- існування різних форм господарювання, 

заснованих на різних формах власності;  

- функціонування системи збуту зерна та 

зернопродуктів на засадах товарно-грошових 

відносин. 

Отож, зернопродуктовий підкомплекс 

АПК є досить складною багаторівневою сис-

темою, для повноти розуміння якої потрібно 

конкретизувати складові, що її формують. У 

науковій думці щодо цього також склалися 

дискусійні підходи. Так, науковець Амірова 

Е.Ф. (2008) виділяє в структурі зернопро-

дуктового підкомплексу чотири аспекти: 

організаційний, що охоплює основні сфери 

агропромислового виробництва, такі як ви-

робництво, зберігання і переробка зерна та 

їхні інфраструктурні підрозділи; відтворю-

вально-функціональний, що окреслює спів-

відношення та роль основних технологічних 

стадій виробництва кінцевої продукції; 

територіальний (регіональний), що відоб-

ражає сукупність відповідних галузей в 

рамках певної території; компонентний, що 

охоплює структурні підрозділи, які роз-

виваються на базі певних агропромислових 

циклів.  

На думку Мамбетової Ф М. (2010), 

структура зернопродуктового підкомплексу 

АПК складається з підприємств та орга-

нізацій, що займаються виробництвом зерна, 

постачанням матеріально-технічних ресурсів, 

транспортуванням, зберіганням, переробкою 

зерна, фінансово-кредитних і страхових 

установ, а також науково-дослідних інсти-

тутів і навчальних закладів.  

Алтухов А. І. (2015) пропонує розглядати 

структуру зернопродуктового підкомплексу 

відповідно до структури АПК, яка представ-

ляє такі сфери: виробництво засобів вироб-

ництва (I сфера); безпосередньо зернове 

господарство (II сфера); галузі переробки і 

обслуговування (III сфера); ринок зерна і 

продуктів його переробки (IV сфера). Саме 

така структура, на думку вченого, відображає 

відтворювальний підхід і ґрунтується на 

принципах системності. У кожній сфері ви-

готовляється продукція чи надаються по-

слуги, призначені для наступної стадії 

відтворення. Окрім того, за такої структури 

ринок зерна і продуктів його переробки, як 

одна з підсистем підкомплексу, є логічним 

продовженням ланцюга функціонування цьо-

го важливого для країни багатофункціо-

нального продуктового підкомплексу. 

Науковець Онищенко К. М. (2011) про-

понує схему зернопродуктового кластера, 

основу якого складають підприємства, що за-

ймаються виробництвом зерна, його збері-

ганням (елеваторні господарства) та пере-

робкою (борошномельні, комбікормові заво-

ди, хлібопекарні, кондитерські, макаронні 

фабрики), а також ті підприємства, що за-

безпечують постачання, збут продукції, 

транспорт (логістику), інфраструктуру (фі-

нансові, юридичні, консалтингові, науково-

дослідні та ін.). Об’єднання їх усіх в єдиний 

діючий механізм покладено на організації зі 

забезпечення і координації діяльності всього 

кластера. 

Зрозуміло, що досягненню цілей зерно-

продуктового підкомплексу сприяють функ-

ції достатньої кількості галузей і виробничих 

сфер. Тому структуризація повинна відобра-

жати багаторівневість технологічного вироб-

ництва, обмін і споживання продукції на 

різних стадіях відтворювального процесу, 

використання матеріальних, природних, фі-

нансових, трудових та інших ресурсів. 

Справедливо зауважив Сидоренко О. В. 

(2015), що склад і структуру зернопродук-

тового підкомплексу учені загалом роз-

глядають у таких аспектах: функціональному 

(досліджується в контексті певної послідов-

ності основних стадій відтворювального 

процесу); галузевому (оцінюється ступенем 

участі господарюючих суб’єктів різних 

галузей і сфер діяльності у відтворюваль-

ному процесі); організаційному (передбачає 

спосіб упорядкування зайнятих господа-

рюючих суб’єктів і галузей за видами 

діяльності); територіальному (характеризує 

масштаби діяльності і ступінь географічного 

поширення); соціально-економічному (врах-

вуються особливості прояву виробничих і 

соціальних орієнтирів розвитку); управлінсь-
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кому (оцінюється взаємодія органів управ-

ління АПК). 

З огляду на це можемо зазначити:  

1) зернопродуктовий підкомлекс пред-

ставлений як різноманітними зерновими 

культурами, так і галузями виробничої і 

невиробничої сфер, видами діяльності;  

2) зернопродуктовому підкомплексу при-

таманно формування в єдиний ланцюг ок-

ремих видів діяльності, незалежно від їхньої 

галузевої чи виробничої належності, для 

яких характерним є спільний технологічний 

процес виробництва, транспортування, збері-

гання, переробки і реалізації зерна та його 

продукції;  

3) незважаючи на те, що зернопродук-

товий підкомплекс функціонує як само-

стійний елемент АПК, з позицій функ-

ціонально-цільової його належності наведе-

ному підкомплексу притаманні ознаки сис-

теми: містить різнорідні елементи, єдність 

основної мети для всіх елементів, наявність 

зв’язків між елементами, відносну само-

стійність тощо. Це потребує застосування 

комплексного підходу до розвитку під-

комплексу, насамперед до використання ін-

тенсивних чинників виробництва і виділення 

з-посеред них пріоритетних, які значною 

мірою окреслюють ефективність його функ-

ціонування;  

4) зернопродуктовий підкомплекс харак-

теризується значною різноманітністю ви-

робництва кінцевої продукції, як продуктів 

харчування зі зерна (борошно, крупа, хліб, 

хлібобулочні, борошняні, макаронні, конди-

терські вироби та ін.), так і товарної продук-

ції кожної складової галузі підкомплексу, що 

зв’язує підприємства різних галузей техноло-

гічним ланцюгом. Тут варто зазначити, що 

значна частка продукції споживається  як 

товарна продукція на виробничі потреби 

всередині самого ж підкомплексу. 

Забезпечення ефективного функціону-

вання вітчизняного зернопродуктового під-

комплексу є однією з найактуальніших проб-

лем розвитку усього АПК держави, адже зер-

новиробництво, окрім важливого соціально-

економічного, має ще й політичне значення 

для розвитку національної економіки. Зерно 

завжди належало до конкурентоспроможних 

продуктів на світовому ринку і може бути 

вагомим важелем впливу на світову еко-

номіку. Сприятливі передумови для вироб-

ництва зерна в Україні є основою формуван-

ня експортного потенціалу зернопродук-

тового підкомплексу АПК, який може за-

безпечити державний бюджет стабільними 

надходженнями валюти. Використання 

переваг світової торгівлі вимагає форму-

вання ефективного організаційно-економіч-

ного механізму розвитку експортного по-

тенціалу зернопродуктового підкомплексу 

АПК України. 

 

Висновки та перспективи подальших 

наукових пошуків. Спираючись на про-

ведені дослідження проблематики формуван-

ня й розвитку зернопродуктового підкомп-

лексу, а також розроблені теоретичні, ме-

тодичні і практичні положення, можна дійти 

таких висновків: 

1) зернопродуктовий підкомплекс є 

одним із важливих продуктових підкомп-

лексів країни, від стійкості функціонування 

якого залежить вирішення продовольчої 

проблеми та забезпечення продовольчої 

безпеки України;  

2) з позицій досягнень економічної 

науки узагальнені різні точки зору науковців 

і досліджено основні напрями трансформації 

в розумінні економічного змісту поняття 

«зернопродуктовий підкомплекс», що дало 

змогу показати авторську позицію стосовно 

його трактування в ринкових умовах. 

Розвиток зернопродуктового підкомп-

лексу відповідно до рівня сучасних вимог 

потребує комплексного підходу, особливо 

щодо використання інтенсивних чинників 

виробництва і виділення пріоритетних, які 

багато в чому визначають ефективність його 

функціонування. У цьому розумінні вітчиз-

няній аграрній науці як постійному генера-

тору техніко-технологічної модернізації 

зернопродуктового підкомплексу належить 

особлива роль у переході на інноваційно-

інвестиційну модель розвитку. 
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