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безпосередньо слід визначити що належить до сфери аудиторської діяльності. 
Отже, аудит в діяльності підприємств займає важливе місце, оскільки  

може надати оцінку щодо ефективності його діяльності. Вирішення усіх 
проблем призведе до більшої довіри клієнта до аудитора, а також комплексне та 
системне подолання усіх недоліків призведе до підвищення авторитетності 
аудитора на міжнародному рівні. 
 

Список використаної літератури  
1. Аудит : практ. пособие / [А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик и др.] ; под ред. 
А. Н. Кузьминского. – К. : Учётинформ, 2008. – 283 с. 
2. Аудит в Україні : зб. нормативних актів. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 320 с. 
3. Бутинець Ф. Ф. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі : монографія / 
Ф. Ф. Бутинець, Н. М. Малюга, Н. І. Петренко. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 564 с. 
4. Бутинець Ф. Ф. Проблеми аудиту в Україні / Ф. Ф. Бутинець // Реформування обліку, 
звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи : зб. тез та виступів на ІІ 
міжнар. наук.-практ. конф. – К. : ННЦ Інститут аграрної економіки, 2006. – С. 184–186. 
5. Платонова І. А. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні [Електронний 
ресурс] / І. А. Платонова // №4 (49). – 2011. – Режим 
доступу до ресурсу:file:///C:/Users/Downloads/Nvpusk_2011_4(2) 77.pdf.    
6. Про аудиторську діяльність [Електронний ресурс] : Закон, затв. Постановою ВР України 
від 22.04.1993 р., № 3125-XII. – Режим доступу : http//www.zakon.gov.ua. – Назва з екрана. 
 
 
 

Руда О.Л., к.е.н., доцент  
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування, доцент 
 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РИНКУ ЗЕРНА 
 

Зернове господарство є особливою галуззю агропромислового комплексу, 
що визначає в сучасних умовах рівень розвитку всього аграрного сектора 
економіки України. Серед базової сільськогосподарської продукції, яка 
гарантує продовольчу безпеку країни, зерно займає особливе місце. Це 
зумовлено винятково важливим його значенням [6].  

Питанням розвитку ринку зернових культур присвячена значна кількість 
публікацій вітчизняних учених-економістів. Питання, пов’язані з даною 
проблематикою, розглядалися у працях С.М. Кваші, І.В. Камінського, І. 
Кузнецової, Ю.О. Лупенка, О.М. Шпичака, В.Я. Месель-Веселяка, які 
досліджують світові ринки зерна та проводять експертні розрахунки в цьому 
напрямі. 

Активна участь країни у міжнародних економічних відносинах є 
визначальним фактором розвитку економіки країни. За результатами оцінок 
глобальної конкурентоспроможності у 2017 році Україна займає 81 позицію з 
поміж 137 країн світу, а за ефективністю ринку товарів 101 [1].  

Вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності ринку зерна 
може стимулювати розвиток внутрішнього та зовнішнього ринку, підвищити 
зовнішньоекономічну діяльності, збільшити обсяги виробництва продукції, 
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підвищити якість продукції. Отже пошук шляхів розвитку ринку зерна та 
активізації участі на світовому ринку є актуальним.  

Україна є одним із основних учасників на світовому ринку 
сільськогосподарської продукції. Аграрний сектор України на сьогодні є 
опорою української економіки та формує рпиблизно 14% ВВП. Свою 
продукцію Україна експортує в більш ніж 190 країн світу та посідає передові 
позиції на світовому ринку, а сме, з експорту зернових і олійних культур.  

В останні роки український зерновий ринок демонструє позитивну 
динаміку, як у відношенні виробництва, так і експортного потенціалу, що 
продемонстровано на рис. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Експорт зернових з України у фізичному та грошовому  
вимірах у 2010—2017 роках [3]. 

 
Як бачимо, навіть нарощування експорту зернових до 42 млн тонн на рік 

недостатньо збільшує надходження іноземної валюти в Україну. Адже середня 
ціна на таку продукцію впала майже у два рази — до 155 дол. США за тонну. 
Більш сприятливою минулого року була ситуація для металургійної галузі. 
Корекція цін на світових ринках після зростання попиту з боку Китаю 
компенсувала падіння фізичних обсягів експорту чорних металів. Але в цілому 
ринок сировинних товарів залишається малопрогнозованим. Такі тенденції 
вказують на хибність тези про пріоритет аграрного вектора для України. Він не 
може забезпечити сталого розвитку країни.  

З іншого боку, маючи навіть такий «сировинний» потенціал, слід 
розуміти, якою мірою його можна використати для акумулювання ресурсів на 
переробку сировини всередині країни та навіть для живлення інших сфер 
економіки та соціальної сфери. Під останніми маємо на увазі розвиток 
наукомістких сфер та забезпечення ширшого доступу населення до соціальних 
благ [5]. 

Україна має реальний потенціал зміцнити свої позиції на світовому ринку 
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зерна і зробити вагомий внесок у подолання світової продовольчої кризи. 
Головною конкурентною перевагою українських експортерів на світовому  

ринку є ціна. Окрім цього, важливий резерв зростання обсягів експорту зерна з 
України міститься у досягненні стабільності виробництва та правил 
функціонування ринку. Це підвищить рівень довіри до України в світі, а також 
покращить мотивацію міжнародних компаній до участі у функціонуванні 
аграрного ринку.  

Конкурентоспроможність є головним показником стану економіки країни  
і перспектив її розвитку. Під конкурентоспроможністю виробництва зерна слід 
розуміти здатність аграріїв до виробництва і реалізації зерна в умовах 
сформованого рівня конкуренції з такими фінансово-економічними 
результатами, які забезпечать просте або розширене відтворення виробництва. 
Розвинене зернове виробництво забезпечить значні надходження від експорту і 
окремим сільськогосподарським товаровиробникам й державі в цілому. У свою 
чергу, підвищення конкурентоспроможності зерна на вітчизняному і світовому 
ринках сприятиме покращанню ситуації в аграрному секторі економіки країни. 
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METHODS OF LABOR REGULATION IN FOREIGN COUNTRIES 
 

Abroad, labor regulation is an organic component of all enterprises and their 
departments. This is an essential enterprise management function. On the basis of 
labor cost norms, the laboriousness of work and the need for personnel, the volumes 
and terms of implementation of the production program, the size of wages are 
determined, the costs of production are assessed and controlled. Practiced integrated 
design of labor and technological processes associated with the valuation of labor. At 
the same time, modern computers, automated systems of microelement rationing, 
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