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Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних основ та 

практичних рекомендацій з формування і використання організаційно-

економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу 

зернопродуктового підкомплексу АПК. 

Об’єктом дослідження є процеси формування та реалізації 

зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК, а 

предметом – теоретико-методичні засади та науково-практичні рекомендації з 

визначення структурних елементів, форм та інструментів, фінансово-

економічного забезпечення формування і використання організаційно-

економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу 

зернопродуктового підкомплексу АПК України. 

У дисертації удосконалено теоретико-методичні основи формування 

зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК, 

зокрема, на відміну від інших підходів, розширено перелік ідентифікаційних 

характеристик компонент потенціалу (до зовнішньоекономічного потенціалу на 

мікрорівні додано компоненти зовнішньоекономічного потенціалу галузево-

територіальних систем та зернопродуктового підкомплексу АПК), що дозволило 

передбачити нові (наділені новим змістом) властиві зернопродуктовому 

підкомплексу АПК складові зовнішньоекономічного потенціалу: інфраструктурну, 

інституційну, зовнішньоторговельну, маркетингово-конкурентну, міжгалузеву. 
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Обґрунтовано, що зернопродуктовий підкомплекс АПК є економічною 

підсистемою галузей сфер матеріального виробництва та послуг функціонально 

взаємодіючих між собою задля задоволення потреб суспільства в зерні і 

продуктах його переробки. Україна характеризується високим рівнем 

зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК, що 

підтверджується наявними природно-кліматичними умовами, збереженням 

виробничого потенціалу, поступовим розвитком інфраструктури, а також 

історичним досвідом, коли Україна входила до найбільших експортерів зерна у 

світі.  За сучасних реалій зовнішньоекономічний потенціал зернопродуктового 

підкомплексу АПК України є системною компонентою економічного потенціалу 

національного господарського комплексу, організаційно-економічна структура 

якої підпорядковується місії і цілям розвитку економіки та на яку покладена 

здатність нарощувати обсяги виробництва та збуту продукції, її експорту на 

світовий ринок. 

Удосконалено методичний інструментарій оцінювання ефективності 

реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу 

АПК, який, на відміну від існуючих, передбачає врахування впливу детермінант 

ефективності функціонування цього підкомплексу на регіональному рівні, 

визначення обсягів та галузевої структури експортно-імпортних операцій, 

встановлення цінових параметрів здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

та ідентифікації стратегічних напрямів освоєння зовнішніх сегментів ринку 

зерна та продуктів його переробки. 

Удосконалено прикладні засади формування організаційно-економічного 

механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового 

підкомплексу АПК у частині, по-перше, визначення складу і змістового наповнення 

елементів механізму (мета, критерії її досягнення, завдання організаційного та 

економічного блоків, суб’єкти, інструменти, ресурси, результат), які відповідають 

сучасним реаліям внутрішнього та зовнішнього середовища і впровадження яких 

забезпечує ефективну реалізацію потенціалу; по-друге, побудови логіки поетапної 

імплементації організаційних та економічних інструментів механізму, що дозволяє 



3 

покроково формувати і послідовно реалізувати наявний зовнішньоекономічний 

потенціал підкомплексу. 

Обґрунтовано, що реалізація зовнішньоекономічного потенціалу 

зернопродуктового підкомплексу АПК України передбачає застосування 

політики, яка є ретельно спланованою, а її інструменти та заходи узгоджені між 

собою і впорядковані в межах організаційно-економічного механізму, метою 

імплементації якого є формування та ефективне використання потенціалу. 

Організаційний напрям механізму передбачає створення системи якісного 

управління зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів підкомплексу на 

мікроекономічному, галузевому, регіональному та макроекономічному рівнях. 

Економічний напрям стосується підсилення мотивації суб’єктів 

зернопродуктового підкомплексу АПК до розвитку та реалізації потенціалу 

зовнішньоекономічної діяльності. Елементами цілісного механізму також 

слугують: критерії, суб’єкти, інструменти регулювання, ресурси та визначений 

результат. Доведено, що впровадження організаційно-економічного механізму 

реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу 

АПК має здійснюватися шляхом поетапної реалізації організаційних та 

економічних інструментів. За такого підходу відбувається формування і 

створюються передумови для повноцінної поетапної реалізації механізму. 

Удосконалено науково-прикладні положення формування інструментів 

організаційно-економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного 

потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК, які відрізняються 

принциповим підходом, в основі якого ідентифікація інструментів в 

узгодженості з (1) формами зовнішньоекономічної діяльності підприємств, (2) 

особливостями спеціалізації на продукції: а) зерно, б) переробка зерна, (3) 

складовими зовнішньоекономічного потенціалу підкомплексу, що дає змогу 

забезпечити комплексний підхід (всі складові потенціалу та всі форми 

зовнішньоекономічної діяльності) та доповнити експорт продукції іншими 

напрямами зовнішньоекономічної діяльності. 
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Обґрунтовано фінансово-економічний інструментарій формування 

фінансового забезпечення організаційно-економічного механізму реалізації 

зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК, для 

чого розроблено методико-прикладний підхід створення достатнього і 

доступного фінансового забезпечення – ключового ресурсу розвитку зовнішньо-

економічної діяльності підприємств підкомплексу – з чотирма рівнями джерел 

фінансування: центральний, регіональний, галузевий, мікрорівень, що дозволяє 

істотно розширити можливості фінансово-ресурсної підтримки державної 

політики впровадження організаційно-економічного механізму реалізації 

зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК. 

Розвинуто концептуальні засади побудови організаційно-економічного 

механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового 

підкомплексу АПК, що відрізняються введенням логіко-структурного алгоритму, 

коли всі елементи механізму формуються в напрямі впливу суб’єктів управління на 

об’єкти регулювання; на основі такого підходу всі елементи управлінського блоку 

чітко підпорядковані впливу суб’єктів на об’єкти, що дозволяє оптимізувати 

організаційне та ресурсне забезпечення державної політики за одночасної вищої 

ефективності і скорочення часових витрат на отримання необхідного результату. 

Встановлено, що організаційно-економічний механізм реалізації 

зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК є 

системою державної політики, призначеною для регулювання процесів 

використання можливостей зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

підкомплексу, яка має свою мету, стратегічні цілі і завдання, визначену 

структуру, методи, важелі та інструменти впливу зі відповідним нормативно-

правовим, управлінським, фінансово-ресурсним та інформаційним 

забезпеченням. Призначення механізму – вплив суб’єктів управління на об’єкти 

регулювання із поетапним і узгодженим застосуванням організаційних та 

економічних інструментів. 

Ключові слова: агропромисловий комплекс, зернопродуктовий 

підкомплекс, сільське господарство, виробництво та експорт  зерна, 
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зовнішньоекономічний потенціал, організаційно-економічний механізм, 

державне регулювання.  
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