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МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА 
 
Актуальність проблеми. Ринок зерна є системоутворюючим інтегрованим ринком 

АПК України, що має значний виробничий та експортний потенціал. За даними 
Держкомстату посівні площі зернових культур складають 58 % загальнодержавних 
посівних площ, частка зерна в загальній вартості продукції рослинництва досягає 40 %. 
Експорт зерна посідає вагоме місце в експорті продукції агропромислового комплексу. 

Зерновий ринок включає в себе практично всі елементи ринкових відносин, 
ефективність його функціонування впливає на рівень розвитку продовольчих ринків 
країни. Мультиплікативний ефект від розвитку зернового ринку дає можливість 
підвищити ефективність функціонування агропромислового комплексу в цілому, оскільки 
стабільне виробництво зерна є важливою складовою формування доходної частини 
бюджету в результаті надходження податків від його переробки та реалізації, 
використання як сировини у харчовій та переробній промисловості. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Питання, пов'язані з дослідженням різних 
аспектів конкурентоспроможності українського зерна, знайшли відображення в багатьох 
наукових працях. Однак вони висвітлюються, як правило, в контексті аналізу 
зовнішньоторговельної діяльності суб'єктів зернового ринку, що не дає змогу 
систематизувати все різноманіття критеріїв конкурентоспроможності зернових культур та 
визначити міру і потенційні можливості їх реалізації. Ця обставина обумовила 
необхідність комплексного дослідження параметрів конкурентоспроможності 
українського зерна та можливостей їх реалізації на регіональному, державному та 
світовому ринках. 

Постановка завдання. Дослідження параметрів конкурентоспроможності 
вітчизняного зерновиробництва та створення дієвого механізму її підвищення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Конкурентоспроможність будь-якого 
товару визначається більш високим порівняно до товарів-конкурентів співвідношенням 
сукупності якісних і вартісних характеристик при їхній відповідності вимогам ринку, що 
забезпечує максимальне задоволення потреб і створює перевагу товару на конкурентному 
ринку [1]. Конкурентні переваги такого товару, як зерно, можна охарактеризувати рівнем 
переваги низки параметрів: економічних, консументних, нормативних, екологічних та 
маркетингових. 

Проведений порівняльний аналіз параметрів конкурентоспроможності зернових 
культур із України та інших провідних зернових держав (зокрема, США, Канади, ЄС) 
показав, що головними у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняної аграрної 
продукції на світовому ринку є економічні критерії (зокрема, низькі експортні ціни) [2]. 
Водночас консументні та нормативні параметри реалізуються частково, тоді як екологічні 
та маркетингові критерії майже не використовуються експортерами у формуванні 
конкурентних переваг українського зерна на світовому ринку, що знижує ефективність, 
гнучкість та стабільність їх зовнішньоекономічної діяльності в довгостроковій 
перспективі. 

За рівнем витрат на виробництво зернових культур за сприятливих погодних умов 
Україна має значні конкуренті переваги на світовому ринку [3]. Серед головних причин 
невисокої собівартості українських зернових слід назвати низький рівень оплати праці 
аграріїв порівняно з розвиненими країнами, мінімальні витрати на внесення добрив, 
практично повну відсутність інвестицій на відновлення родючості ґрунтів, занижений 
розмір орендної плати за землю тощо. 

Низький рівень виробничих витрат, з одного боку, дозволяє експортерам продавати 
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українське зерно за цінами, нижчими світових, з іншого, знижує можливості розширеного 
відтворення в аграрному секторі внутрішнього ринку [4]. 

З іншого боку, незважаючи на природні переваги зернового виробництва, 
недосконалість цінового механізму призводить до подвійних втрат вітчизняних 
зерновиробників: втрат, що виникають внаслідок експорту за цінами, нижчими світових, і 
втрат від реалізації за цінами, що не відповідають ефективним параметрам відтворення 
ресурсного потенціалу зернового господарства. 

Консументні параметри конкурентоспроможності українського зерна, що 
визначають його властивості та якість зернозберігаючих і фумігаційних послуг, сьогодні 
реалізовані наполовину. Складність реалізації цих конкурентних переваг вітчизняного 
зерна обумовлена необхідністю збалансування різновекторних економічних інтересів 
суб'єктів ринку в процесі формування якісних параметрів культур на всіх етапах 
технологічного ланцюга поле - елеватор - порт - споживач. 

Завдання підвищення якості українських зернових обумовлює необхідність 
покращення зернозберігаючих та фумігаційних послуг, вдосконалення систем їх 
стандартизації та сертифікації відповідно до міжнародних норм і стандартів. 
Вдосконалення діючих національних стандартів якості зерна та їх гармонізація з 
міжнародними має велике значення як для виробників, так і експортерів українських 
культур. 

Одним із вагомих нереалізованих конкурентних переваг вітчизняного зерна є його 
екологічна чистота та безпека. Внаслідок економічної кризи, зокрема, дефіциту оборотних 
активів у зерновиробників, в останні роки значно зменшилося використання мінеральних 
добрив, відповідно, призупинилися втрати природної родючості ґрунтів. Сьогодні країна 
має значні площі екологічно чистих чорноземів, які можуть бути переведені на органічне 
землеробство на протязі відносно короткого перехідного періоду 
[5]. 

Маркетингова складова конкурентоспроможності вітчизняних зернових культур 
розвинута недостатньо. Відсутність у багатьох зерноекспортерів довгострокової 
маркетингової стратегії обмежує їх можливості відносно забезпечення ефективного 
просування та збуту товару на зовнішніх ринках, проведення зваженої цінової політики, 
формування сучасної концепції міжнародного продукту. 

Адаптаційний механізм підвищення конкурентоспроможності українського зерна 
необхідно орієнтувати на реалізацію невикористаних конкурентних переваг вітчизняної 
агропродукції, поклавши в його основу такі принципи: 

- системний розвиток всіх параметрів конкурентоспроможності зернових культур, а 
не домінування окремих складових (зокрема, економічних); 

- збалансування різноспрямованих економічних інтересів виробників, експортерів та 
держави в процесі забезпечення та використання конкурентного потенціалу українського 
зернового ринку; 

- реалізація певних конкурентних переваг українського зерна на світовому ринку не 
повинна знижувати конкурентоспроможність вітчизняних зерновиробників та їх продукції 
на внутрішньому ринку. 

Враховуючи наведені принципи, до складових механізму підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняного зерна на внутрішньому та зовнішньому ринках 
можна віднести такі організаційно-економічні заходи: 

— стимулювання національного виробництва високоякісних продовольчих 
зернових культур; 

— цінова підтримка зерновиробників шляхом підвищення ефективності діючого 
механізму державного цінового регулювання; 

— спрямування товарних потоків зерна із непрозорих каналів реалізації до 
організованих збутових систем, зокрема, оптових ринків сільськогосподарської продукції; 

— посилення державного контролю за процесом визначення „класності" зерна на 
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елеваторах шляхом створення та забезпечення функціонування регіональних незалежних 
лабораторій якості зернових культур; 

— посилення державного контролю за експортно-імпортними операціями на 
зерновому ринку України; стимулювання тих експортерів українського зерна, які 
забезпечують конкурентоспроможність продукції на світовому ринку завдяки її високій 
якості, екологічній чистоті та безпеці, за рахунок розвитку систем стратегічного 
маркетингу та логістики; 

— підвищення якості зернозберігаючих та фумігаційних послуг, їх сертифікація 
відповідно до вимог міжнародних стандартів, оптимізація тарифної політики; 

— вдосконалення діючих національних стандартів якості зернових культур з 
урахуванням досвіду стандартизації провідних зернових держав, їх гармонізація з 
міжнародними нормами та стандартами; 

— стимулювання впровадження екологічно чистих технологій у зерновому 
господарстві, створення ринку екологічно чистої аграрної продукції. 

Висновки. Таким чином, проведений аналіз конкурентоспроможності вітчизняних 
зернових культур в розрізі економічних, консументних, нормативних, екологічних та 
маркетингових параметрів дозволив визначити низку проблем у реалізації конкурентних 
переваг даного товару. До таких проблем слід віднести, зокрема, занижені експортні ціни 
вітчизняного зерна, посередню якість та завищені тарифи на зернозберігаючі та 
фумігаційні послуги, високі інфраструктурі витрати зерноекспортерів, недосконалість 
діючих національних стандартів якості зернових культур, нерозвиненість внутрішнього 
ринку органічної агропродукції, систем стратегічного маркетингу і логістики тощо. 

Запропонований механізм підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 
зернових культур передбачає вдосконалення системи управління якістю зерна в 
аграрному, переробному та інфраструктурному секторах ринку, становлення 
рівноправних економічних відносин між суб'єктами даних секторів, підвищення 
ефективності механізму державного регулювання та управління внутрішнім зерновим 
ринком, стимулювання органічного зерновиробництва в Україні. 
 

Анотація 
Проаналізовано головні параметри конкурентоспроможності українського зерна, 

виявлені проблеми реалізації його конкурентних переваг на світовому ринку. 
Обґрунтовані напрями і методи підвищення конкурентоспроможності продукції 
зерновиробництва. 

Ключові слова: параметри конкурентоспроможності, конкурентні переваги, 
зерновиробництво, механізм підвищення конкурентоспроможності 

 
Аннотация 
Проанализированы главные параметры конкурентоспособности украинского зерна, 

выявленные проблемы реализации его конкурентных преимуществ на мировом рынке. 
Обоснованы направления и методы повышения конкурентоспособности продукции 
зернопроизводства. 

Ключевые слова: параметры конкурентоспособности, конкурентные реимущества, 
зернопроизводство, механизм повышения конкурентоспособности 

 
Summary  
The main parameters of competitiveness of the Ukrainian corn are analysed, the exposed 

problems of realization of his competitive edges in the world market. Directions and methods of 
rise of competitiveness of corn products are grounded. 

Keywords: parameters of competitiveness, competitive edges, production of corn, 
mechanism of rise of competitiveness 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки досить важливим є 

планування діяльності підприємства на майбутнє з метою мінімізації витрат та отримання 
максимального прибутку. Процес управління значно ускладнився у зв’язку з наданням 
підприємствам повної господарської та фінансової самостійності. Таке становище 
підприємства як суб’єкта ринкових відносин визначає об’єктивний процес не тільки 
зростання ролі і значення таких функцій управління як облік, контроль, аналіз, 
планування, а й принципового переосмислення їх завдань. Саме тому формування служби 
управлінського обліку є необхідною передумовою успішної роботи підприємств, 
створення оптимальної ринкової інфраструктури, виживання підприємств в умовах 
вільної конкуренції та зростання їх економічного потенціалу. Особливістю управлінського 
обліку є те, що на місце процедурних обліково-економічних завдань висувається нове 
завдання – забезпечення потреб користувачів у такій інформації, яка носить адресний 
характер, а також орієнтація на детальний облік витрат на виробництво і калькулювання 
собівартості продукції з метою пошуків резервів для зниження витрат на одиницю 
продукції. Інформація управлінського обліку орієнтована на задоволення потреб як 
поточного, так і стратегічного управління, на оптимізацію використання ресурсів, 
забезпечення об’єктивної оцінки діяльності внутрішніх господарських підрозділів, а 
також роботи працівників апарату управління. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. визначення місця і ролі управлінського 
обліку в системі контролінгу є предметом полеміки багатьох вчених, таких як 
М.С.Пушкар, С.М.Петренко, І.Є.Давидович, Н.Петрусевич, С.Ф.Голов, Ф.Ф.Бутинець. 
Проте питання важливості функціонування управлінського обліку в структурі системи 
контролінгу підприємства все ще залишається невирішеним.  

Мета статті. Метою даного дослідження є розгляд теоретичних основ та визначення 
практичного застосування управлінського обліку як складової системи контролінгу на 
підприємствах України в умовах ринкової економіки. 

Виклад основного матеріалу. Контролінг – це система управління процесом 
досягнення кінцевих цілей та результатів діяльності підприємства, яка ґрунтується на 
використанні інформації. Управлінський облік – це загальноприйнятий у світовій практиці 
метод забезпечення менеджерів інформацією, орієнтованою на прийняття рішень. 

У науковців існують певні розходження у визначенні сутності управлінського обліку 
та контролінгу. Так, М.Чумаченко, І.Белоусова, Л.Нападовська обґрунтовують доцільність 
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