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сільськогосподарські товаровиробники можуть створювати фермерські 
та при сільських громадах обслуговуючі кооперативи, в яких 
маркетингові функції будуть виконувати маркетологи або 
маркетингові служби. Проте вони можуть користуватися послугами 
агроторгових домів як маркетингових кооперативів, які створюються в 
районі або в його межах. Всі ці кооперативні формування в свою чергу 
можуть об’єднуватись в маркетингові кооперативні об’єднання 
(кооперативи кооперативів). 

Висновки. Отже, розвиток маркетингової кооперації є важливим 
та необхідним елементом формування конкурентоспроможного аграрного 
ринку в Україні, що дозволить сільськогосподарським товаровиробникам 
вирішити такі проблеми, як: усунення диктату цін, обмеження кількості та 
асортименту реалізованої продукції, виду і форм розрахунків; стабільне 
конкурентоспроможне становище як на внутрішньому, так і зовнішньому 
ринках; отримання кредитів; розширення розвитку інфраструктури 
аграрного ринку. 
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Досліджено економічну ефективність виробництва зерна та 
сприяння подальшому підвищенню культури землеробства у 
майбутньому в Україні й, зокрема, на Миколаївщині.  

Постановка проблеми. Зерновий сектор Миколаївщини є 
важливою галуззю економіки області, що визначає обсяги, пропозиції 
та вартість основних видів продовольства для населення регіону, 
зокрема, продуктів переробки зерна, продукції тваринництва, формує 
істотну частку прибутку сільськогосподарських виробників, визначає 
стан і тенденції розвитку сільських територій. 

Аналіз останніх досліджень. Вітчизняними вченими розроблені 
основні теоретико-методологічні принципи ефективного 
зерновиробництва в процесі агропромислової діяльності. Вони 
відображені у наукових працях В.Г. Андрійчука, О.Ф. Балацького, 
П.П. Борщевського, В.І. Благодатного, О.А. Бугуцького, П.Ф. Веденичева, 
В.Г. В’юна, П.І. Гайдуцького, О.Д. Гудзинського, С.І. Дорогунцова, 
О.М. Онищенка, І.А. Розумного, П.Т. Саблука та інших вчених. 
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Постановка завдання. Визначити економічну ефективність 
виробництва зерна й поліпшення його якості за допомогою підтримки 
розвитку інших галузей аграрного сектора економіки на 
Миколаївщині. 

Виклад основного матеріалу. В умовах Миколаївської області 
переважна більшість господарств займається вирощуванням зернових 
культур. В структурі посівів на зерно в останні роки приходиться 49-
68%. У 2008 р. на Миколаївщині посівна площа зернових і 
зернобобових культур складала 837,2 тис. га, соняшника – 
422,3 тис. га, цукрового буряка – 0,7 тис. га, овочів – 38,0 тис. га. [1] 

В середньому за рік Миколаївська область виробляє до 2 млн. т 
зерна, понад 230 тис. т соняшника, до 200 тис. т цукрових буряків, 
понад 200 тис. т овочів тощо. Пріоритет надається озимій пшениці. 
Частка області в загальноукраїнському виробництві зерна досягає 
5,7%. Основними факторами зростання рівня виробництва зерна є 
підвищення врожайності, збільшення площ посіву зернових з 
урахуванням агрокліматичних зон Миколаївщини. 

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва займає чи не 
найважливішу роль у рослинництві і тісно пов’язана з використанням у 
землеробстві новітніх досягнень у галузі насінництва та селекції. 

Впровадження нових високопродуктивних, стійких до 
несприятливих погодно-кліматичних умов і хвороб сортів, оновлення 
елітного та репродукційного насіння дасть змогу збільшити 
врожайність і виробництво зерна на 10-15%. 

Для конкретного добору сортів і гібридів сільськогосподарських 
культур будуть максимально використані рекомендації науковців та 
вчених центру наукового забезпечення агропромислового виробництва 
області, Інституту землеробства південного регіону УААН, а також 
обласного державного центру експертизи сортів рослин та дослідних 
станцій. 

З метою забезпечення посіву прогнозованих площ необхідно 
мати щороку до 147,1 тис. т високоякісного насіння основних зернових 
культур, у тому числі 88,3 тис. т озимих та 58,8 тис. т ярих зернових. 

Науково-дослідними установами, дослідними станціями, 
господарствами-виробниками елітного насіння відповідно до 
прийнятої схеми насінництва для своєчасного проведення сортозаміни 
та сортооновлення щороку вироблятиметься 3,5 тис. т насіння озимих 
зернових культур вищих репродукцій, у тому числі 3 тис. т насіння 
озимої пшениці, 1 тис. т насіння ярих зернових культур, 0,2 тис. т 
олійних культур.[1] 

Розвиток агропромислового комплексу як в цілому, так і його 
складових частин створює можливості гарантувати продовольчу 
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безпеку населення в межах визначених норм споживання продуктів 
харчування і відновити експортний потенціал агропромислового 
комплексу, розвивати переробну та харчову промисловості. Значна 
частина зерна (50-60%) використовуватиметься для експортних 
поставок. 

Висновки. Економічну ефективність в умовах ринкових 
відносин і конкуренції слід визначати як співвідношення між 
витратами високоякісних ресурсів та отриманою продукцією, яка 
здатна задовольнити споживчий попит. Оцінювати економічну 
ефективність виробництва зерна необхідно з урахуванням економічних 
умов, які склалися в суспільстві. Виробництво високоякісного зерна 
потребує додаткових витрат матеріально-грошових засобів, але це 
питання є актуальним і його необхідно вирішувати. 
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