
27
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 9, 2013

ВСТУП
Зерновий сектор в Україні є стратегічною

галуззю. Він виступає базою та джерелом ста�
лого розвитку вітчизняного агропромислово�
го комплексу і запорукою продовольчої безпе�
ки країни. Рівень рентабельності зернових
культур, що є одними з найприбутковіших у
вітчизняному сільському господарстві, стано�
вить 26%. Наявність попиту на зерно та мож�
ливостей його реалізації за каналами збуту є
однією із важливих умов ефективного функці�
онування зернового ринку. На сьогодні Украї�
на повністю забезпечує свої внутрішні потре�
би у зерні і має можливість його експорту на
світовий ринок.

Поки що аграрний експортний потенціал
України реалізується не в повній мірі, що по�
яснюється її недостатньою інтегрованістю у
зовнішній ринковий простір. Про це свідчить
низька питома вага експорту у вартості вало�
вої продукції сільського господарства, яка ста�
новить лише 12%, тоді як, наприклад, у Польщі
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й Угорщині цей показник становить 25%, а в
Німеччині — понад 50% [3, с. 31].

Умови господарювання на міжнародних
ринках із точки зору різноманіття форм, ме�
тодів і сили конкурентної боротьби, кількості
чинників, які впливають на результати діяль�
ності підприємства, є значно складнішими, ніж
на внутрішньому ринку. Тому виникає не�
обхідність підвищення конкурентоспромож�
ності аграрних підприємств, адже лише конку�
рентоспроможні підприємства здатні виробля�
ти сільськогосподарську продукцію високої
якості й успішно конкурувати з іноземними
товаровиробниками як на внутрішньому, так і
на зовнішньому ринках.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У працях М. Портера, Й. Шумпетера розг�
лядаються в основному теоретичні основи виз�
начення й оцінки конкурентоспроможності.
Проблемам оцінки конкурентоспроможності в
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умовах сучасних реалій присвячено роботи ро�
сійських учених: Г.Л. Азоєва, Р.А. Фатхутдинова,
І.М. Ліфіца, І.А. Спірідонова. Фундаментальні
аспекти конкурентоспроможності окремих
видів сільськогосподарської продукції та кон�
курентоспроможності аграрних підприємств
висвітлені у працях М.П. Канінського, С.М.
Кваші, М.В. Кузубова, М.Й. Маліка, В.Я. Ме�
сель�Веселяка, Д.Г. Черевка, О. О. Школьного
та інших вітчизняних науковців.

Проте, незважаючи на вагомі досягнуті
результати, залишаються проблеми, що по�
требують спеціального наукового аналізу.
Зокрема, недостатньо уваги приділяється
дослідженню оцінки конкурентоспромож�
ності аграрних підприємств у розрізі їх спе�
ціалізації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є комплексне дослідження ме�

тодів оцінки та підвищення конкурентоспро�
можності зернових підприємств на підставі
аналізу тенденцій виробництва зернових та зер�
нобобових у цілому в Україні та світі і, зокре�
ма, в Дніпропетровській області.

РЕЗУЛЬТАТИ
У сучасних умовах на ринку аграрного ви�

робництва велике значення приділяється кон�
куренції. Вона змушує суб'єкти діяльності не
зупинятися на досягнутому, а постійно руха�
тися і самовдосконалюватися. Недарма, Й.
Шумпетер визначав конкуренцію як суперниц�
тво старого з новим, тобто з новими техноло�
гіями, новими формами організації, новими то�
варами тощо [12, с. 234].

Основою конкуренції є конкурентоспро�
можність, як система економічних, організа�
ційних, технологічних, технічних, нормативно�
правових, збутових і екологічних параметрів, які,
в свою чергу, в процесі взаємодії забезпечують
високу якість продукції та стимулюють попит на
ринку.

Що стосується категорії "конкурентоспро�
можність підприємства", то єдиного терміно�

логічного підходу до визначення цього понят�
тя досі немає. Досліджуючи економічну
сутність цієї категорії, можна зробити висно�
вок, що найчастіше це поняття розглядається
як здатність до ефективного використання
внутрішнього потенціалу підприємства з метою
успішного ведення конкурентної боротьби на
ринку [2, с. 3].

На думку Р.А. Фатхутдинова, необхідно
приділити велику увагу стратегічному і тактич�
ному управлінню конкурентоспроможністю.
Стратегічне управління слід розглядати як ос�
нову аналізу зовнішнього та внутрішнього се�
редовищ підприємства; формулювання місії
підприємства; встановлення та ранжування
довгострокових цілей його розвитку. Під так�
тичним управлінням розуміють сукупність мо�
делей і відповідних засобів, які обирає і прак�
тично використовує підприємство проти не�
сприятливого зовнішнього оточення та конку�
рентів і за допомогою якого реалізовується об�
рана стратегія [11, с. 194].

В аграрному виробництві України механізм
реалізації процесу стратегічного управління
знаходиться на стадії становлення. Істотна
більшість підприємств аграрного сектора еко�
номіки хаотично реагує на зміни у зовнішньо�
му середовищі. Обмеженість у ресурсах, зас�
таріла технічна база, недотримання агротехні�
чних вимог виробництва та низький рівень уро�
жайності зернових культур свідчать про домі�
нування економічної складової розвитку над
екологічною та соціальною, що є негативним
для досягнення високого рівня розвитку еко�
номіки країни.

Для формування конкурентоспроможності
зернових підприємств є важливими і внутрішні,
і зовнішні чинники. З одного боку, ефективна
організація виробництва, система управління,
фінансове забезпечення, виробничий потенці�
ал, з іншого — державна підтримка товарови�
робника, інфляційні процеси.

Аналізуючи внутрішній стан зернового під�
комплексу України, слід відмітити, що зернові
культури у структурі посівних площ займають
57% — 15723,8 тис. га (рис. 1).

З табл. 1 видно, що протягом останніх років
в Україні були отримані порівняно високі вро�
жаї зернових культур. Так, виробництво зерна
у 2011 році становило 56,7 млн т, що на 44,3%
більше, ніж у попередньому році. За даними
Державного управління статистики України
виробництвом зернових займається 22960 гос�
подарств різних організаційно�правових форм.
У структурі виробництва валової продукції

Рис. 1. Структура посівних площ України за
2011 р., тис. га
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найбільша частка належить
сільськогосподарським
підприємствам — майже
60% від загального обсягу,
відповідно 40% зерна ви�
робляють господарства на�
селення.

Хоча обсяги виробницт�
ва з року в рік різняться на
20—30%, однак у по�
рівнянні з лідерами�кон�
курентами, наприклад, з США та
Канадою, валовий збір в Україні
менший майже в 7 та 8 разів відпо�
відно. Середня урожайність зерно�
вих в Україні у 2011 році становила
37 ц/га, а наприклад, в США — 68,6
ц/га [8].

Саме тому, для зростання ефективності
сільськогосподарського виробництва, підви�
щення конкурентоспроможності продукції та,
взагалі, для розвитку аграрного сектора еко�
номіки, Національною академією аграрних
наук України були розроблені стратегічні на�
прями розвитку сільського господарства Ук�
раїни на період до 2020 року. Основними стра�
тегічними цілями визнано: збільшення вироб�
ництва зерна у 2015 році до 71 млн т, у 2020 році
— до 80 млн т (у порівнянні з врожаями 39,3 млн
т і 56,7 млн т у 2010 та 2011 роках), підвищення
урожайності зернових культур у 2015 році до
43,8 ц/га, у 2020 році — до 49,4 ц/га (у по�
рівнянні з урожайностями — 26,9 і 37,0 ц/га у
2010 та 2011 роках), збільшення обсягів експор�
ту зерна у 2015 році до 29,0 млн т, у 2020 році —
до 33,5 млн т (у порівнянні з 14,8 млн т у 2011
роком) [9, с. 32].

Аналіз стану розвитку зерновиробництва
агропромислового комплексу Дніпропетровсь�
кої області свідчить, що у структурі посівних
площ зернові та зернобобові культури займа�
ли в 2011 році 69,6% (1179,3 тис. га), що є
більшим на 69 тис. га, ніж у попередньому році.

За даними Управляння статистики станом
на 01.01.2012, на Дніпропетровщині налічуєть�
ся 2870 підприємств, що виробляють зернову
продукцію, зокрема: 409 товариств, 10 коопе�
ративів, 67 державних підприємств, 147 приват�
них підприємств, 2222 фермерських госпо�
дарств тощо.

На господарства населення в середньому за
останні п'ять років припадає третина виробле�
ного зерна (табл. 2).

Конкурентоспроможність господарств на�
селення є низькою, адже вони функціонують в

умовах слаборозвиненої матеріально�техніч�
ної бази, мають малі розміри земельних угідь,
незначні виробничі потужності, низький рівень
залучення інноваційних розробок. А це озна�
чає, що зазвичай зерно є не дуже високої якість
і в основному споживається самими особисти�
ми господарствами селян, часто — досить не�
раціонально [6, с. 15].

Тому господарства населення не можна
вважати конкурентною формою господарю�
вання. Щоб покращити це становище, їх не�
обхідно трансформувати в ефективні вироб�
ничі структури: фермерські господарства і їх
об'єднання (асоціації чи кооперативи). Це
дасть можливість суттєво поліпшити умови
виробництва і збуту продукції, забезпечити
концентрацію виробництва, що дозволить
знизити затрати живої праці та підвищити
ефективність виробництва.

За даними Управління статистики Дніпро�
петровської області, в структурі господарюю�
чих суб'єктів фермерські господарства (пере�
важно з посівною площею 100—1000 га) скла�
дають 77% від загального числа зерновироб�
ників, проте їх вплив на виробництво сільсько�
господарської продукції є менш істотним. Ха�
рактерною ознакою фермерських господарств
є повна відповідальність селянина за результа�
ти своєї діяльності, чого не спостерігається у
сільськогосподарських підприємствах та інших
організаційно�правових форм. Саме тому фер�
мерські господарства вважаються однією з
найперспективніших форм господарювання на
селі. Проте у сучасних умовах сільгоспвироб�
ник вимушений продавати зерно за цінами, які
дають змогу лише на просте відтворення. До�
сить складним для них є також придбання за�
собів виробництва за доступними цінами. По�

 , /   , .  
2010 2011 +,- 2010 2011 +,- 

 26,8 33,5 6,7 16851,3 22323,6 5472,3 
 16,7 20,7 4 464,9 578,9 114 

  19,7 24,7 5 8484,9 9097,7 612,8 
 14,8 18,1 3,3 458,5 505,6 47,1 

  13,7 17,8 4,1 117,1 278,8 161,7 
  45,1 64,4 19,3 11953,0 22837,8 10885 

 
  

15,1 14,6 -0,5 592,3 491,0 -101,3 

Таблиця 1. Динаміка врожайності та виробництва зернових
і зернобобових культур в Україні

 2007 2008 2009 2010 2011
  1298,3 2767,7 2071,3 1847,5 2315,2 

     323,1 700,1 518,8 492,3 628,9 
 373,5 926,2 745,9 861,1 1140,9

Таблиця 2. Виробництво зернових за категоріями
господарств у Дніпропетровській області, тис. т
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зитивно вплинути на таку ситуацію може фор�
мування на базі фермерських господарств сис�
теми обслуговуючих кооперативів, які, зокре�
ма, можуть надавати збутові послуги. Разом з
цим пом'якшується проблема "диспаритету
цін", використовуються відомі переваги спец�
іалізації та кооперації [6, с. 17].

Що стосується великих сільськогоспо�
дарських підприємств із земельними угіддями
1000—5000 га, то їх проблеми підвищення кон�
курентоспроможності пов'язані з обмеженістю
в ресурсах, застарілою технічною базою, недо�
триманням агротехнічних вимог виробництва
та нестабільним рівнем урожайності зернових
культур.

В останні роки в розвитку зернової галузі
сформувалася тенденція до посилення впливу
на ринок цієї продукції крупних виробників —
агрохолдингів, з сільськогосподарськими угі�
ддями понад 1000 га, та витіснення з ринку ма�
лих і середніх виробників зерна. Дедалі зрос�
тає віддаленість малих і середніх виробників
зерна від кінцевих економічних та соціальних
результатів його виробництва. Так, у ряді пуб�
лікацій В.Г. Андрійчука підкреслюється, що
великі агропромислові формування пригнічу�
ють розвиток середніх і малих підприємств і це
загрожує появою двополюсної структури аг�
рарного сектора: на одному полюсі — великі
корпорації (агрохолдинги), що виробляють
продукцію на експорт, на другому — дрібні гос�
подарства населення, що забезпечують продо�
вольчу безпеку країни [1, с. 10].

Загальне внутрішнє споживання зерна в Ук�
раїні у 2011 році становило 26,5 млн т, з яких
6,5 млн т іде на продовольчі потреби і приблиз�
но 20 млн т задовольняє кормовиробництво
тваринницької галузі. Експортна потужність
зернових терміналів України дозволяє вивезти
близько 35 млн т зерна на рік [8].

На сьогодні зростає увага до українського
зерна на світовому ринку, однак воно є менш кон�
курентоспроможним. Це пояснюється низькою
якістю та високою собівартістю української зер�
нової продукції. При визначенні показників
якості оцінюють фізичні, хімічні та технологічні
властивості зерна, а також ознаки свіжості та
дефектності. У свою чергу, показники якості зер�
на визначають його класність (зокрема, пшениці),
а відповідно і ціну, за якою його можна реалізу�
вати.

За даними Чикагської товарної біржі се�
редні експортні ціни на зерно на світовому рин�
ку коливаються від 280—350 $/т. Закупівельні
ціни на зерно в Україні становлять 220—245 $/

т, причому їх рівень суттєво зріс лише останнім
часом. Це пояснюється тим, що з 01.07.2011 на�
брав чинності закон про експортне мито. Те�
пер, для того що б експортувати тонну пшениці,
необхідно заплатити мито в розмірі 9% від її
вартості (але не менше 17 євро/т), за тонну ку�
курудзи — 12% мито (мінімум 20 євро/т), за
тонну ячменю — 14% мито (мінімум 23 євро/т)
[5, с. 145].

Паралельно з цим було скасовано квотуван�
ня експорту пшениці й ячменю. Такі зміни у за�
конодавстві мають на меті обмеження експор�
ту для захисту внутрішнього ринку, але при�
гнічують експортні амбіції вітчизняних товаро�
виробників. Країни Заходу діють у цьому на�
прямі більш прагматично: у випадку власної за�
цікавленості вони лібералізують ринки, а коли
необхідно забезпечити доступ власних товарів
на іноземні ринки — вимагають усунути тор�
говельні бар'єри. У такий спосіб лобіюються
інтереси власного сільського господарства.
Так, імпортне мито на аграрну продукцію в
США, Канаді, ЄС та Японії досягає 100—300%
[10, с. 18].

Країни�лідери світової торгівлі перекону�
ють, що лібералізація торговельного режиму є
необхідною умовою інтеграції у світову еконо�
міку та економічного зростання країни. Не
менш важливою є також підтримка товарови�
робників з боку держави.

На сьогодні США щорічно витрачають на
дотації вітчизняного сільського господарства
50 млрд $, Європейський Союз — ще більше —
300 млрд євро. Для порівняння: в Росії ця циф�
ра становить тільки 1 млрд $, в Україні — ще
менше. Експортні субсидії складають лише 5%
усіх субсидій, які отримують фермери країн ЄС
[3, с. 13]. Зокрема, експортні субсидії викорис�
товують близько 20 країн�членів СОТ, серед
яких США, країни ЄС і Канада.

Якщо переглянути економічну модель роз�
витку сільськогосподарського виробництва
Франції, то видно, що уряд країни зосереджує
свою увагу на професійних об'єднаннях, які
створюються для посилення ринкових позицій
своїх членів.

Завдяки професійним об'єднанням, ферме�
ри Франції створили власні канали просування
продукції до кінцевого споживача. Прикладом
такого об'єднання є SICA Atlantigue зі збуту
зерна, що створена на паї 70 кооперативів та
добровільні внески оптових покупців зерна. Ця
структура працює на неприбуткових засадах
для реалізації та задоволення спільних інте�
ресів виробників зерна й оптових покупців.



31
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 9, 2013

SICA охоплює купівлю�продаж 20% зерна на
ринку Франції [3, с. 8].

Зважаючи на необхідність оптимізації лан�
цюга просування вітчизняної зернової про�
дукції від виробника до споживача, є доречним
переглянути досвід Франції та запозичити його
на майбутнє.

Оцінювання конкурентоспроможності дає
можливість виявити сильні та слабкі сторони
діяльності підприємства для утримання вигід�
них позицій на внутрішньому ринку та для ус�
пішного виходу за його межі.

Важливо наголосити, що нині у вітчизняній
практиці не існує єдиного загальноприйнято�
го підходу щодо оцінки конкурентоспромож�
ності підприємства.

Кількісно оцінити конкурентоспромож�
ність зернових підприємств можна за допомо�
гою окремих показників, котрі можна об'єдна�
ти в такі групи:

1) оцінки ефективності виробничої діяль�
ності (наприклад, урожайність зернових куль�
тур, продуктивність праці, собівартість 1 ц зер�
на, обсяг та норма прибутку, рівень рентабель�
ності);

2) оцінки фінансової діяльності (коефіцієнт
фінансової стійкості та автономності, ко�
ефіцієнт ліквідності тощо);

3) оцінки маркетингової діяльності (наприк�
лад, коефіцієнт соціально�економічної ефек�
тивності зернової продукції, обсяг виробниц�
тва та реалізації зерна за каналами збуту, по�
точні та прогнозні показники кон'юнктури зер�
нового ринку);

4) оцінки конкурентоспроможності про�
дукції зернових підприємств (показники якості
зерна, а саме: вміст клейковини, запах, колір,
вологість, зараженість шкідниками, масова ча�
стка білка, собівартість та ціна 1 ц, рента�
бельність продукції тощо);

5) оцінки інноваційної діяльності (наприк�
лад, обсяг витрат на НДДКР та придбання но�
вих виробничо�управлінських технологій);

6) оцінки управління діяльністю зернових
підприємств (стан розробки та контроль реа�
лізації стратегічних, тактичних, оперативних
планів діяльності тощо).

На основі вказаних показників в еко�
номічній літературі найчастіше виділяють на�
ступні методи оцінки конкурентоспромож�
ності підприємств:

— метод, що базується на аналізі порівняль�
них переваг підприємств�конкурентів;

— метод, що грунтується на теорії ефектив�
ної конкуренції;

— метод, що використовує в якості голов�
ного підходу оцінку конкурентоспроможності
продукції підприємства;

— метод самооцінки;
— SWOT�аналіз;
— інтегральний метод.
Проаналізуємо кожен із перелічених під�

ходів.
При застосуванні методу, що базується на

аналізі порівняльних переваг підприємств�кон�
курентів, необхідно співставити не лише вироб�
ничі витрати, а й частку ринку, яку займає дане
підприємство. Однак такий загальноприйнятий
тест лідерства через частку ринку є, на нашу
думку, оманним в оцінці конкурентоспромож�
ності підприємства, адже не дає змоги комплек�
сно оцінити рівень конкурентоспроможності.

Метод, що грунтується на теорії ефектив�
ної конкуренції, полягає у співставленні оці�
нок діяльності підприємства з показниками
конкурентів та з середньогалузевими значен�
нями. Найбільш докладно процедуру застосу�
вання даного методу описано Ю.Б. Івановим,
який для оцінки конкурентоспроможності
підприємства пропонує використовувати по�
казники конкурентоспроможності товару і
фінансового положення підприємства, а та�
кож характеристику ефективності виробничої
діяльності, організації збуту та просування
товару. Потім вся зважена сукупність показ�
ників зводиться до єдиної величини — коефі�
цієнта конкурентоспроможності підприєм�
ства. Даний метод точніше оцінює конкурен�
тоспроможність, адже охоплює всі напрями
діяльності підприємства. Однак в основу роз�
рахунку покладене експертне оцінювання ва�
гомості показників, а це означає не абсолют�
ну достовірність одержаного результату [4, с.
225].

Метод оцінки конкурентоспроможності
продукції підприємства передбачає, що конку�
рентоспроможність виробника залежить від
конкурентоспроможності його продукції. Ос�
новними її характеристиками є якість та ціна.
Недоліком даного методу є ототожнення
конкурентоспроможності підприємства з кон�
курентоспроможністю продукції. До того ж,
метод не враховує ефективність виробничо�
збутової діяльності підприємства та здебільшо�
го застосовується для підприємств�виробників
тільки одного виду продукції [4, с. 125].

Метод самооцінки включає етап експертної
оцінки всіх показників діяльності підприєм�
ства, що зводяться до загального зваженого
показника. Отримане значення має бути зістав�
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леним із попередньою оцінкою діяльності
підприємства або з аналогічними характерис�
тиками конкурентів. На підставі цього форму�
ють стратегічні й тактичні плани вдосконален�
ня роботи підприємства, які потім мають бути
реалізованими з використанням усіх наявних
заходів та засобів. До недоліків методу необ�
хідно віднести те, що він є досить суб'єктивни�
ми, адже оцінювання діяльності підприємства
за обраними критеріями здійснюється експер�
тами [7, с. 130].

SWOT�аналіз дозволяє виявити сильні та
слабкі сторони підприємства та потенційні не�
безпеки. Недоліком даного методу для зерно�
вих підприємств є відсутність відображення
даних у динаміці, немає можливості зіставлен�
ня та оцінки даних, через що проблеми визна�
чаються, але не вирішуються.

Комплексний підхід до оцінки рівня конку�
рентоспроможності підприємства реалізуєть�
ся шляхом використання методу інтегральної
оцінки, який є найбільш вживаним в сучасній
економічній літературі. Він, хоча і є досить
складним з точки зору алгоритму розрахунку,
проте дозволяє отримати повну та достовірну
інформацію стосовно конкурентних позицій
підприємства на ринку [7, с. 289].

Так, Ю.Б. Іванов [4, с.180], враховуючи
оптимальне сполучення зовнішніх і
внутрішніх факторів, що справляють вплив на
функціонування суб'єктів господарювання,
пропонує виділити три складові діяльності
підприємства для аналізу його конкурентос�
проможності: 1) конкурентоспроможність
продукції; 2) охоплену підприємством част�
ку ринку; 3) власні можливості, що показу�
ють ефективність використання наявних ре�
сурсів та ступінь залежності підприємства від
зовнішніх джерел фінансування.

Р.А. Фатхутдінов для інтегральної оцінки
конкурентоспроможності підприємства в ста�
тиці пропонує формулу, яка враховує вагомість
товару та ринків, на яких він реалізується [11,
с. 300].

Інтегральний метод дозволяє отримати
більш точну оцінку рівня конкурентоспромож�
ності підприємства, оскільки грунтується на ви�
користанні не одного "головного" показника,
а їх сукупності. Разом з тим існують певні труд�
нощі в його застосуванні, а саме, брак необхід�
ної інформації або складність її отримання.

Дослідивши більшість методів, можна ска�
зати, що для оцінки конкурентоспроможності
зернових підприємств найбільш обгрунтованим
є використання комплексного методичного

підходу. Застосування інтегральної оцінки кон�
курентоспроможності сприятиме стратегічно�
му розвитку сільського господарства, що є не�
обхідною складовою зростання української
економіки.

ВИСНОВКИ
1. Конкурентоспроможність підприємства

— це категорія, що характеризує стан підприє�
мства, його здатність до ефективної діяльності
і безпосередньо впливає на його стратегічний
розвиток. В аграрному виробництві України є
необхідність застосування управління страте�
гічною конкурентоспроможністю. Стратегічна
конкурентоспроможність — це потенційна
здатність підприємства конкурувати на ринку
в майбутньому, що забезпечується перспектив�
ними конкурентними перевагами підприємства
згідно проведеної комплексної діагностики
діяльності і суб'єкта господарювання, і його
конкурентів.

2. Характеризувати конкурентоспромож�
ність зернових підприємств дозволяють групи
показників оцінки конкурентоспроможності
продукції, ефективності та якості управління
його виробничою, фінансовою, маркетинговою
та інноваційною діяльністю. Для оцінки конку�
рентоспроможності підприємств на основі цих
показників використовують низку методів, се�
ред яких найбільш обгрунтованим для зерно�
вих підприємств є комплексний підхід, із зас�
тосуванням інтегральної оцінки конкурентос�
проможності, як зведеного показника, що вра�
ховує вагову цінність кожного залученого еле�
мента.

3. Незадовільна конкурентоспроможність
вітчизняних зерновиробників в умовах відкри�
тості ринку пов'язана з низькою якістю украї�
нського зерна, адже наявність на зовнішніх
ринках ідентичної продукції, яка відповідає су�
часним стандартам, не дає можливості украї�
нським товаровиробникам одержувати на�
лежні прибутки. Нестача елеваторних потуж�
ностей, недотримання технологій вирощуван�
ня, збору, сушіння та зберігання зерна щоріч�
но коштує країні мільйони гривень. Важливим
завданням у підвищенні конкурентоспромож�
ності зернових підприємств є забезпечення на�
рощування обсягів виробництва зерна на про�
довольчі цілі, підвищення його класності, ста�
білізації високої врожайності зернових, а та�
кож вдосконалення організації маркетингової
діяльності та оптимізація ланцюга просування
вітчизняної зернової продукції від виробника
до споживача.
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4. Подальші наукові дослідження з розгля�
ду проблеми підвищення конкурентоспромож�
ності зернових підприємств доцільно пов'язу�
вати з обгрунтуванням впливових чинників та
визначенням механізму забезпечення підви�
щення конкурентоспроможності цих підпри�
ємств за рахунок економіко�математичного
моделювання.
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