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О.В. Никишина. Механизм повышения

конк
 

урентоспособности украинского зерна на
внутреннем и внешнем рынках. Проанализиро-
ваны главные параметры конкурентоспособности
украинского зерна, выявлены проблемы реализа-
ции его конкурентных преимуществ на мировом
рынке. Обоснованы направления и методы повы-
шения конкурентоспособности продукции отече-
ственных зернопроизводителей на внутреннем и
внешнем рынках. 

 O.V. Nikishina. The mechanism of increasing
the competitiveness of the Ukrainian grain in the 
internal and external markets. The main parameters 
of competitiveness of Ukrainian grain are analyzed. 
Problems of realizing its competitive advantages in the 
world market are identified. Directions and methods 
of increasing the production’s competitiveness of 
domestic grain manufacturers in the internal and 
external markets are grounded. 

 
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 % [1]. Експорт зерна посідає вагоме місце в експорті продукції агро-
промислового комплексу. Так, у 2005 р. частка товарної групи 10 “Зернові культури” в експорті 
продуктів рослинного походження склала 81,6 %, в експорті сільськогосподарської продукції 
— 45,9 %, у 2006 р., відповідно, 69,4 % і 40,8 % [2]. 

Зерновий ринок включає в себе практично всі елементи ринкових відносин, ефективність 
його функціонування впливає на рівень розвитку продовольчих ринків країни. З урахуванням 
масштабів і повноти елементів економічних відносин зерновий ринок може виступати в якості 
своєрідної моделі розвитку для інших ринків сільськогосподарської продукції, сировини та 
продуктів харчування, а в сучасних умовах перехідного періоду зернове виробництво може 
стати ключовим елементом в організаційно-економічному механізмі виходу АПК із кризового 
стану. Мультиплікативний ефект від розвитку зернового ринку дає можливість підвищити ефе-
ктивність функціонування агропромислового комплексу в цілому, оскільки стабільне виробни-
цтво зерна є важливою складовою формування доходної частини бюджету в результаті надхо-
дження податків від його переробки та реалізації, використання як сировини у харчовій та пе-
реробній промисловості, а також накопичення для самої зернової галузі.  

Наведене свідчить про вагому роль ринку зернових культур у розвитку аграрного сектора 
економіки України. Водночас існуючі тенденції до зниження рентабельності зерновиробництва, 
поглиблення нерівномірності розподілу доходів між товаровиробниками та посередниками, 
посилення залежності аграріїв від зернотрейдерів, які сьогодні контролюють переважну части-
ну товаропотоків зерна та істотно впливають на внутрішню цінову політику, зростання розриву 
між імпортними та експортними цінами зернових культур обумовлюють об’єктивну необхід-
ність пошуку інноваційних шляхів підвищення конкурентоспроможності продукції українських 
зерновиробників як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. 

Питання, пов’язані з дослідженням різних аспектів конкурентоспроможності українського 
зерна, знайшли відображення в багатьох наукових працях. Однак вони висвітлюються, як пра-
вило, в контексті аналізу зовнішньоторговельної діяльності суб’єктів зернового ринку, що не 
дає змогу систематизувати все різноманіття критеріїв конкурентоспроможності зернових куль-
тур та визначити міру і потенційні можливості їх реалізації. Ця обставина обумовила необхід-
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ність комплексного дослідження параметрів конкурентоспроможності українського зерна та 
можливостей їх реалізації на регіональному, державному та світовому ринках. 

Як відомо, конкурентоспроможність будь-якого товару визначається більш високим порі-
вняно до товарів-конкурентів співвідношенням сукупності якісних і вартісних характеристик 
при їхній відповідності вимогам ринку, що забезпечує максимальне задоволення потреб і ство-
рює перевагу товару на конкурентному ринку [3]. Конкурентні переваги такого товару, як зер-
но, можна охарактеризувати рівнем переваги низки параметрів: економічних, консументних, 
нормативних, екологічних та маркетингових (див. рисунок). 

 Виробничі витрати 
Маркетингові витрати 
Ціна зернових культур 

ЕКОНОМІЧНІ 

Властивості зерна 
Якість послуг зі зберігання 
зернових культур 
Якість фумігаційних послуг 
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Міжнародні стандарти 
Державні стандарти 
Вимоги споживачів 
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Головні параметри конкурентоспроможності зернових культур 

Проведений порівняльний аналіз параметрів конкурентоспроможності зернових культур із 
України та інших провідних зернових держав (зокрема, США, Канади, ЄС) показав, що голо-
вними у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняної аграрної продукції на світовому 
ринку є економічні критерії (зокрема, низькі експортні ціни) [4]. Водночас консументні та нор-
мативні 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. Так, середня виробнича собівартість озимої 
пшениці в Харківській області складала в 2002 р. 213,2 грн. (40,0 USD) за тонну, водночас у 
штаті Небраска (США) вона дорівнювала 85,2 USD, в провінції Морресбург (ЮАР) — 96,9 
USD [5]. Серед головних причин невисокої собівартості українських зернових слід назвати ни-
зький 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 украї-
нське зерно за цінами, нижчими світових, з іншого, знижує можливості розширеного відтво-
рення в аграрному секторі внутрішнього ринку. За період 1999/00…2006/07 рр. МР експортна 
ціна 1 т українського зерна перевищувала внутрішню ціну в середньому на 23,4 %, при цьому 
найбільший ціновий розрив спостерігався у 1999/00, 2002/03 та 2005/06 МР (відповідно, 110,4; 
40,9 і 33,9 %) (див. таблицю). Головною причиною значної різниці між внутрішніми та експор-
тними цінами зернових культур є високі інфраструктурні витрати українських експортерів та 
завищена сума їх маржі. Так, рівень маркетингових витрат українських зерноекспортерів скла-
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дає більше 40 USD / т, європейських експортерів — близько 19 USD / т. Водночас в Німеччині 
рівень торгової надбавки зерноекспортерів не перевищує 5 %, тоді як в Україні він не є нижчим 
10 %, тому що враховує вартість пошуку інформації, моніторингу контрактів, податкові та по-
літичні ризики тощо [6]. 

Динаміка цінових співвідношень на зерновому ринку України*

Маркетингові роки 
Показники 1999/ 

2000 
2000/ 
2001 

2001/ 
2002 

2002/
2003 

2003/2
004 

2004/2
005 

2005/2
006 

2006/2
007 

Середній 
показник 

Валовий збір зернових ку-
льтур, млн т 24,58 24,46 39,71 38,80 20,23 41,81 38,02 32,70 32,54 

Внутрішня ціна реалізації, 
USD/т 38,40 80,70 70,70 58,20 100,6 86,10 84,00 126,6 80,66 

Експорт зерна, млн. т 3,14 1,58 9,15 10,70 2,90 11,40 12,60 8,60 7,51 
Експортна ціна, USD/т 80,80 95,40 87,90 82,00 104,2 110,6 112,5 122,9 99,5 
у % до внутрішньої ціни 210,4 118,2 124,3 140,9 103,6 128,5 133,9 97,1 123,4 

Імпорт зерна, млн т 0,57 0,58 0,13 0,68 3,54 0,15 0,16 1,31 0,89 
Імпортна ціна, USD/т 152,0 136,4 169,3 227,3 150,1 159,1 310,1 288,7 199,1 
у % до внутрішньої ціни 395,8 169,0 239,5 390,6 149,2 184,8 369,2 228,0 246,9 
у % до експортної ціни 188,1 143,0 192,6 277,2 144,1 143,9 275,6 235,4 200,1 

 
З іншого боку, експортні ціни українських зернових культур в середньому на 10…30 % ме-

нші світових. Таким чином, незважаючи на природні переваги зернового виробництва, недоско-
налість 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 гос-
подарства. З одного боку, низькі ціни вітчизняного зерна є його вагомою конкурентною перева-
гою на світовому ринку, з іншого, вони руйнують фінансову основу розвитку аграрного сектора 
внутрішнього ринку зерна, знижуючи конкурентоспроможність продукції безпосередніх вироб-
ників і, в кінцевому підсумку, виробничий та експортний потенціал зернової галузі [4]. 

Дані, наведені в таблиці, показують, що в цінових співвідношеннях експорту й імпорту зе-
рнових культур просліджується стійка тенденція: ціна імпорту зерна є значно вищою ціни його 
експорту (в середньому на 100,1 %). Існуюча різниця між імпортними та експортними цінами 
зернових обумовлена як різним рівнем транспортних витрат, так і різною номенклатурою зер-
нової продукції. Як правило, в структурі українського експорту переважає зерно кормової якос-
ті, в той час як в структурі імпорту домінують поставки продовольчого зерна. Водночас екс-
порт української продовольчої пшениці за цінами, нижчими світових, з наступним імпортом 
російської чи казахстанської пшениці за цінами на рівні (чи вище) світових наочно свідчить про 
втрати нашої держави від незбалансованої зовнішньоекономічної політики, а також відсутності 
національної стратегії регулювання ринку зерна, яка б орієнтувалася саме на державні інтереси 
та підтримку вітчизняних зерновиробників. 

Консументні параметри конкурентоспроможності українського зерна, що визначають його 
властивості та якість зернозберігаючих і фумігаційних послуг, сьогодні реалізовані наполовину 
(див. рисунок). Відповідно, невикористаний потенціал консументної складової визначає напря-
ми підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних зерновиробників у коротко-
строковій перспективі. Складність реалізації консументних 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. 

Існуюча в країні тенденція до зниження частки продовольчого зерна в структурі валових 
зборів обумовлена як недостатньою вмотивованістю аграріїв до вирощування високоякісних 
культур, так і відсутністю дієвого механізму збалансування інтересів виробників, елеваторів та 
                                                           

  

* — розраховано за даними Держкомстату України та ІА “АПК-Інформ” 
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експортерів. Наслідком низького рівня доходності та рентабельності зерновиробництва є по-
рушення агротехнологій, недотримання сівозмін, використання низькоякісного насіннєвого ма-
теріалу тощо. З іншого боку, існуючі нерівноправні економічні відносини між суб’єктами агра-
рного, переробного та інфраструктурного секторів внутрішнього зернового ринку, які знахо-
дять свій прояв у завищених тарифах на елеваторні послуги, необ’єктивному визначенні якості 
зернових, їх занижених закупівельних цінах, мотивують аграріїв до зберігання вирощеної про-
дукції у власних складських приміщеннях, що часто призводить до втрати споживчих власти-
востей зерна і, відповідно, його ціни. 

Завдання підвищення якості українських зернових обумовлює необхідність покращення 
зернозберігаючих та фумігаційних послуг, які також впливають на “класність” культур, вдос-
коналення систем їх стандартизації та сертифікації відповідно до міжнародних норм і стандар-
тів. У сучасних умовах нормативна складова конкурентоспроможності українського зерна зна-
ходиться в процесі становлення (див. рисунок). Вдосконалення діючих національних стандартів 
якості зерна та їх гармонізація з міжнародними має велике значення як для виробників, так і 
експортерів українських культур: з одного боку, використання точних методів виміру якісних 
параметрів зернових на елеваторах сприятиме вирішенню проблеми необ’єктивного визначення 
їх класів, і, відповідно, становленню рівноправних економічних відносин між суб’єктами агра-
рного та переробного секторів внутрішнього ринку; з іншого, існування гармонізованих стан-
дартів сприятиме зниженню додаткових витрат експортерів на проведення повторної сертифі-
кації зерна в країнах-експортерах. 

У 2004 р. в Україні був прийнятий новий гармонізований стандарт на пшеницю ДСТУ 
3768:2004 “Пшениця. Технічні умови”. В ньому основним параметром, що ідентифікує якість 
пшениці, визначена масова частка білка в перерахунку на суху речовину. В продовольчому зе-
рні третього класу вміст білка повинен складати не менше 12 %. Практична реалізація поло-
жень ДСТУ 3768:2004 обмежена відсутністю на третині елеваторів як необхідного обладнання 
для точної оцінки якості зерна, так і необхідних умов для роздільного зберігання зернових ку-
льтур не тільки різних класів, а й із різним вмістом білка в межах одного класу. 

Одним із вагомих нереалізованих конкурентних переваг вітчизняного зерна є його екологі-
чна чистота та безпека. Внаслідок економічної кризи, зокрема, дефіциту оборотних активів у 
зерновиробників, в останні роки значно зменшилося використання мінеральних добрив, відпо-
відно, призупинилися втрати природної родючості ґрунтів. Сьогодні країна має значні площі 
екологічно чистих чорноземів, які можуть бути переведені на органічне землеробство на протя-
зі відносно короткого перехідного періоду. Слід відмітити, що деякі агропідприємства вже ор-
ганізовують зерновиробництво таким чином, який дозволяє сертифікацію їх продукції як орга-
нічної. 

Під органічним сільським господарством у світі використовуються великі площі земель: у 
Європі — 5,1, Північній Америці — 1,5, Латинській Америці — 4,7, Австралії — 10,6 млн. га. 
Світовий ринок органічної продукції в 2003 р. оцінювався в 23...25 млрд USD, зокрема, у США 
— 11...13, Європі — 10...11 млрд, при цьому середній темп його зростання складає близько 
10...15 %. Ситуація на світових ринках продовольства свідчить про зростаючу заінтересованість 
споживачів у здоровому та повноцінному харчуванні разом із безпосереднім внеском у збере-
ження природного навколишнього середовища. В багатьох країнах світу, перш за все в США і 
ЄС, уже функціонують важливі ринки органічної сільськогосподарської продукції та харчових 
продуктів, а також створена і успішно функціонує відповідна інфраструктура сертифікації, ма-
ркетингу та реалізації [7]. 

Маркетингова складова конкурентоспроможності вітчизняних зернових культур  розвину-
та недостатньо (див. рисунок). Продаючи високоякісне екологічно чисте українське зерно за 
демпінговими цінами, експортери отримують можливість швидкої його реалізації на зовнішніх 
ринках без додаткових вкладень у розвиток власних збутових систем. Відсутність у багатьох 
зерноекспортерів довгострокової маркетингової стратегії обмежує їх можливості відносно за-
безпечення ефективного просування та збуту товару на зовнішніх ринках, проведення зваженої 
цінової політики, формування сучасної концепції міжнародного продукту. 
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Одним з основних завдань, що стоять перед вітчизняними агропідприємствами на сучас-
ному етапі їх функціонування і розвитку, є нейтралізація негативного ефекту “індукованої не-
конкурентоспроможності”, наслідком якої є масова втрата конкурентоспроможності підприєм-
ствами, викликана вступом України до СОТ, відкритістю вітчизняних ринків для іноземних то-
варовиробників, виникненням психологічного бар’єру недовіри у свідомості споживачів відно-
сно товарів, вироблених українськими продуцентами перед іноземними товарами, тощо. Гаран-
том конкурентоспроможності країни та її регіонів повинні стати адаптаційні механізми щодо 
створення економічно ефективної і соціально захищеної системи виробництва і реалізації това-
рів та послуг [3]. 

Адаптаційний механізм підвищення конкурентоспроможності українського зерна на внут-
рішньому та зовнішньому ринках необхідно орієнтувати на реалізацію невикористаних конку-
рентних переваг вітчизняної агропродукції, поклавши в його основу такі принципи: 

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

збалансування різноспрямованих економічних інтересів виробників, експортерів та держа-
ви 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 внутріш-
ньому ринку. 

Враховуючи наведені принципи, до складових механізму підвищення конкурентоспромо-
жності вітчизняного зерна на внутрішньому та зовнішньому ринках можна віднести такі органі-
заційно-економічні заходи: 

— стимулювання національного виробництва високоякісних продовольчих зернових куль-
тур. Стимулюючими інструментами можуть бути використані як нові (наприклад, дотації за 
“класність” зерна), так і вже діючі дотаційні системи; важливо при цьому забезпечити доступ-
ність, прозорість та справедливість розподілу дотацій між товаровиробниками; 

— цінова підтримка зерновиробників шляхом підвищення ефективності діючого механіз-
му державного цінового регулювання. Так, проведення держзакупівель зерна не за мінімальни-
ми, а за ринковими цінами сприятиме подоланню залежності аграріїв від монопсонічної ціни 
зернотрейдерів, зростанню рентабельності зерновиробництва, інвестицій у його якісний інно-
ваційний розвиток; 

— спрямування товарних потоків зерна із непрозорих каналів реалізації до організованих 
збутових систем, зокрема, оптових ринків сільськогосподарської продукції (ОРСП). Створення 
мережі регіональних ОРСП сприятиме справедливому ціноутворенню, подоланню інформацій-
ної асиметрії ринку, збільшенню обсягів товаропотоків між аграрним та переробним секторами 
внутрішнього ринку зерна, становленню рівноправних економічних відносин між суб’єктами 
даних секторів; 

— посилення державного контролю за процесом визначення „класності” зерна на елевато-
рах шляхом створення та забезпечення функціонування регіональних незалежних лабораторій 
якості зернових культур. Такі лабораторії можуть функціонувати і в складі регіональних ОРСП; 

— посилення державного контролю за експортно-імпортними операціями на зерновому 
ринку України; стимулювання тих експортерів українського зерна, які забезпечують конкурен-
тоспроможність продукції на світовому ринку не за рахунок демпінгових цін, а завдяки її висо-
кій якості, екологічній чистоті та безпеці, за рахунок розвитку систем стратегічного маркетингу 
та логістики; 

— підвищення якості зернозберігаючих та фумігаційних послуг, їх сертифікація відповід-
но 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; 
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— стимулювання впровадження екологічно чистих технологій у зерновому господарстві, 
створення ринку екологічно чистої аграрної продукції. 

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 на внутрі-
шньому та зовнішньому ринках. До таких проблем слід віднести, зокрема, занижені експортні 
ціни вітчизняного зерна, посередню якість та завищені тарифи на зернозберігаючі та фуміга-
ційні послуги, високі інфраструктурні витрати зерноекспортерів, недосконалість діючих націо-
нальних стандартів якості зернових культур, нерозвиненість внутрішнього ринку органічної 
агропродукції, систем стратегічного маркетингу і логістики тощо. 

Завдання підвищення конкурентоспроможності вітчизняного зерна на державному та сві-
товому ринках особливої актуальності та значимості набуває у сучасних економічних умовах, 
коли вступ України до СОТ може викликати ефект „індукованої неконкурентоспроможності” 
вітчизняних агропідприємств, втрату ними частини зернового ринку, падіння доходності та за-
непад зернового господарства. Запропонований механізм підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних зернових культур на внутрішньому та зовнішньому ринках передбачає вдоскона-
лення системи управління якістю зерна в аграрному, переробному та інфраструктурному секто-
рах ринку, становлення рівноправних економічних відносин між суб’єктами даних секторів, 
підвищення ефективності механізму державного регулювання та управління внутрішнім зерно-
вим ринком, стимулювання органічного зерновиробництва в Україні. Перспективи подальших 
досліджень у даному напряму полягають у пошуку інноваційних методів підвищення конку-
рентоспроможності продукції вітчизняних зернопродуктового підкомплексу на внутрішньому 
та зовнішньому ринках. 
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