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Анотація. В роботі проаналізовано природно-ресурсний потенціал Миколаївської 
області. Визначено виробничу структуру сільського господарства Миколаївщини. 
Проаналізовано внесок області в загальнодержавне виробництво зернових культур. 
Обгрунтовано будівництво зерносховищ що є актуальним з урахуванням збільшення 
кількості сільськогосподарських підприємств, які займаються вирощуванням зернових 
культур. Визначено переваги у будівництві зерносховищ на території Миколаївської 
області. Здійсненоаналіз факторів що обумовлюють будівництво зернового терміналу.  
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Вступ. Актуальною проблемою розвитку української економіки в цілому 

та окремих ї ї регіонів є домінування тактичного господарського підходу над 

стратегічним. З об’єктивної точки зору – це продиктовано революційними 

змінами в економічному, політичному та міжнародному становищі нашої 

країни, які надто ускладнюють довгострокове прогнозування, а відтак і 

розробку стратегічного плану розвитку на усіх ієрархічних економічних рівнях. 

Проте із суб’єктивної точки зору дається взнаки інертність мислення, 

сфокусованого на отриманні швидкого прибутку будь-якою ціною. При цьому 

маи же ніхто із господарників не хоче згадувати про відому економічну дилему 

– в короткостроковому періоді господарські рішення, які приносять швидкии 



прибуток ціною порушення циклу відтворення, в довгостроковому періоді 

обертаються збитками, втратою ринкової частки, банкрутством тощо. Саме 

розвиток об’єктів інфраструктури аграрного ринку повинні забезпечити 

виявлення та усунення міжгалузевих суперечок між сільським господарством, 

переробною промисловістю, торгівлею і споживачами [3]. 

Основний текст. Сільське господарство має визначальне значення у 

досягненні продовольчої безпеки держави, а Миколаївщина володіє вагомим 

природно-ресурсним потенціалом – має 2 млн. га сільськогосподарських угідь, 

з яких 1,7 га ріллі, що становить 5% орної землі в Україні, і виробляє 

конкурентоспроможну як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках 

сільськогосподарську продукцію. В області в плодоносному віці налічується 5,0 

тис. га виноградників та 3,5 тис. га плодово-ягідних насаджень. 

Виробнича структура сільського господарства – рослинницько-

тваринницька. Природно-кліматичні умови та родючі землі області сприяють 

формуванню великого потенціалу агропромислової галузі, дозволяють 

отримувати високі врожаї практично всіх сільськогосподарських культур. 

Наявність розвиненої власної сировинної бази дає можливість ефективно 

працювати підприємствам харчової та переробної промисловості[4]. 

Виробничу діяльність здійснюють понад 750 великотоварних 

сільськогосподарських підприємств, 3,9 тис. фермерських господарств та понад 

220 тисяч господарств населення. Щороку аграрії Миколаївщини в середньому 

виробляють більше 2 млн. тон зернових культур, 500 тис. тон насіння 

соняшнику, 400 тис. тон овочів, в межах 40 тис. тон ягід та фруктів і 50 тис. тон 

винограду. Миколаївщина повністю забезпечує власні потреби у виробництві 

продукції сільського господарства[1]. 

Внесок області в загальнодержавне виробництво зернових культур складає 

5-6%, соняшнику – 7% та більше 3% овочів, молока та яєць – 2,4%. На теренах 

Миколаївської області ефективно працюють такі передові підприємства 

сільськогосподарської галузі України, як група компаній „Агрофьюжн”, АП 

“Благодатненський птахопром”, СТОВ „Промінь”,ВАТ „Зелений Гай”, ПАТ 



„Коблево”, фермерське господарство „Владам”, ТОВ СГВП „Агрофлагман”, 

СВК „Агрофірма „Миг-Сервіс-Агро”, ТОВ „С-Росток”, ТОВ СВФ “Агросоюз”, 

ТОВ СП „Нібулон” та інші[1]. 

Враховуючи кількість видів зернових культур, вирощуваних 

сільськогосподарськими підприємствами на території Вітовського району 

Миколаївської області, наявні зерносховища не забезпечують  задоволення 

потреб  сільгоспвиробників у збереженні врожаїв зернових культур. 

Будівництво зерносховищ є актуальним з урахуванням збільшення 

кількості сільськогосподарських підприємств, які займаються вирощуванням 

зернових культур. Станом на сьогоднішній день є досить великими (від 15 до 

25%) втрати зерна при його перевезенні від поля до елеваторів, побудованих 

раніше. Відстань до елеваторів, розташованих у Вітовському районі, становить 

близько 35 км, до елеваторів, розташованих у м. Миколаєві – 40 км, що 

обумовлює значні витрати пально-мастильних матеріалів та високу 

амортизацію транспортних засобів. Крім того, в даний час виробникам зерна 

досить невигідно зберігати зерно у великих приватизованих елеваторах і втрати 

господарств збільшуються внаслідок того, що близько третини вирощеного 

врожаю зберігається під відкритим небом[4]. 

Перевагами у будівництві зерносховищ на території с. Білозірка 

Вітовського району Миколаївської області є територіальна наближеність до 

Миколаївського морського торгівельного порту, наявність інфраструктури для 

доставки вантажів на територію зерносховищ з найменшими витратами для 

виробників сільгосппродукції за рахунок знаходження зерносховищ 

безпосередньо біля місця її вирощування.   

Будівництво зерносховищ у с. Білозірка Вітовського району Миколаївської 

області сприятиме: 

- значному скороченню (до 30 км.) відстані транспортування від місця його 

вирощування до зерносховища; 

- збереженню автомобільних шляхів Вітовського району Миколаївської 

області; 



- зниженню економічної та часової залежності сільгоспвиробників від 

власників наявних зерносховищ за рахунок наявності нових зерносховищ, які 

забезпечуватимуть безперешкодне приймання зернових культур на зберігання. 

Необхідність будівництва зернового терміналу обумовлена кількома 

факторами, зокрема: 

- проведення доробки зерна та доведення його до базисних показників 

збільшить вартість сільськогосподарської продукції не менше, ніж на 10%. 

Зазначене, в свою чергу, збільшить надходження грошових коштів до 

відповідних бюджетів з огляду на збільшення сум податків, що 

сплачуватимуться як ФГ «Колос», так і іншими суб’єктами господарювання, які 

користуватимуться послугами зернового терміналу; 

- можливістю працевлаштувати значну частину мешканців с. Білозірка 

Вітовського району Миколаївської області, на території якого заплановане 

будівництво комплексу, та прилеглих населених пунктів, що значно зменшить 

рівень непрацевлаштованого населення в сільській місцевості; 

- за рахунок близької відстані від місцезнаходження посівних площ – 

можливістю зменшити витрати господарства та інших суб’єктів 

господарювання, які здійснюють вирощування сільськогосподарських культур 

на території Вітовського району Миколаївської області, на доставку 

сільськогосподарської продукції до нових зерносховищ, які на відміну від 

розташованих у м. Миколаєві та на території інших районів області, 

знаходитимуться в безпосередній близкості від місця вирощуваеея 

сільгосппродукції. 

Заключення та висновки. Основними причинами, що стримують 

розвиток фермерських господарств, є:  низький рівень диверсифікації 

економіки сільських територій, що приводить до міграції сільської молоді, 

високого рівня безробіття та низьких доходів сільського населення,  

руйнування соціальної та інженерної інфраструктури; низька рентабельність та 

конкурентоспроможність цих господарств на ринках збуту сільгосппродукції; 

низький рівень можливостей щодо залучення фінансових ресурсів та інвестицій 



для функціонування і розвитку; неможливість залучення земельних ресурсів 

для іпотечного кредитування; низький рівень технічного та технологічного 

забезпечення; неможливість набуття у власність земель, які перебувають у 

користуванні; низький рівень конкурентоспроможності з питання можливості 

підвищення розміру пропонованої орендної плати за використання земельних 

ділянок сільгосппризначення порівняно з великими аграрними 

товаровиробниками; значні втрати продукції внаслідок недосконалої системи 

логістики та інфраструктури аграрного ринку; непоінформованість значної 

частини фермерів про кон’юнктуру ринків та умови ведення бізнесу в галузі, 

орієнтація на реалізацію вирощеної сировини та відсутність можливостей і 

умов виробництва готової продукції. 
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Abstract. Agriculture is of decisive importance in achieving the food security of the state, and 
Mykolayiv region has significant natural resource potential - it has 2 million hectares of agricultural 
land, of which 1.7 hectares of arable land, which is 5% of arable land in Ukraine, and produces as 
competitive domestic and foreign markets agricultural products. Production structure of agriculture 
- crop and livestock. Natural and climatic conditions and fertile lands of the region contribute to the 
formation of great potential of the agro-industrial sector, allow to receive high yields of almost all 
crops. 

The construction of granaries is relevant given the increase in the number of agricultural 
enterprises engaged in the cultivation of crops. 

Advantages in the construction of granaries on the territory of the village. The white star of 
the Vitovsky district of the Nikolaev area is the territorial proximity to the Nikolaev sea trading 
port, the presence of infrastructure for delivery of cargoes to the territory of the grain depots at the 
lowest cost for the producers of agricultural products by finding the granaries directly near the place 
of its cultivation. 

The need for the construction of a grain terminal is due to several factors, including: 
- Conducting grain refinement and bringing it to basic indicators will increase the value of 

agricultural products by at least 10%. This, in turn, will increase the flow of funds to the respective 
budgets, given the increase in the amount of taxes to be paid by both Kolos FG and other entities 
that use the grain terminal services. 

Key words: infrastructure, development, agriculture, agro-food, construction, region. 
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