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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Жорсткі конкурентні умови ведення аграрE

ного бізнесу за сучасних реалій функціонуванE
ня сільськогосподарських товаровиробників
спонукають до пошуку шляхів нарощування
конкурентоспроможності на рівні конкретних
видів сільгосппродукції, окремих структур
агробізнесу, галузей аграрного виробництва та
продуктових підкомплексів.
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ANALYTICAL EVALUATION OF POTENTIAL OPPORTUNITIES
FOR THE IMPROVING COMPETITIVENESS AND INTEGRATION ACTIVITY
OF ENTERPRISES BELONGING TO THE GRAIN PRODUCTS SUBCOMPLEX

У статті проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку зернової галузі у межах основних її виробників та,
зокрема, у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області. Оцінено регулюючі чинники формування які<
сних показників виробництва зерна, серед яких виділено запровадження прогресивних технологій й оновлення та
оптимізацію складу машинно<тракторного парку сільськогосподарських підприємств. Досліджено вплив на обсяг
виробництва зернової продукції та її асортимент стану та розвитку ринку основних її видів та продуктів харчування.
Зроблено висновки щодо необхідності забезпечення планомірної реалізації науково обгрунтованої інноваційно<інве<
стиційної стратегії стійкого розвитку усіх галузей та підсистем зернопродуктового підкомплексу, виведення на но<
вий рівень інтеграційних взаємодій між ними з врахуванням регіональних особливостей.

The article presents the analysis of a current state and development trends of grain production industry within its
main producers and agrarian enterprises of Cherkassy region in particular. Regulating factors for the formation of quality
indexes of grain production were evaluated, among which introduction of progressive technologies, renovation and
optimization of machine and tractor fleet were singled out. The influence on the production volumes of grain products
and its product range, the state and development of the market of its main types and foodstuffs have been studied. It is
concluded that it is necessary to provide systematic implementation of science<based, innovation<investment strategy
of sustainable development of all branches and subsystems of grain product subcomplex, to take integration cooperation
among them to a new level, taking into account regional peculiarities.

Ключові слова: зернопродуктовий підкомплекс, зернова продукція, сільськогосподарські
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Враховуючи стратегічне значення зернопроE
дуктового підкомплексу, продукція якого станоE
вить основу експортного потенціалу вітчизняноE
го аграрноEпромислового виробництва та форE
мує левову частку доходів сільськогосподарських
товаровиробників, а також бюджетів усіх рівнів,
забезпечення його конкурентоспроможності
стає першочерговим завданням господарського,
регіонального та національного рівня.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасний науковий дороE
бок щодо розвитку зернопроE
дуктового підкомплексу є
структурованим та носить чаE
стковий характер. В опубліE
кованих протягом останніх
років працях рідко аналіE
зується та оцінюється цілісE
ний розвиток підкомплексу,
збалансованість його складоE
вих. Натомість поширені пубE
лікації з проблем ефективноE
го функціонування зерновоE
го підкомплексу [1; 2], зерноE
вого господарства [3] отоE
тожнюючи ці поняття та хаE
рактеризуючи їх як зернову
галузь, безвідносно її харакE
теристик як підкомплексу у
складі комплексу вищого поE
рядку.

У результаті узагальнення
теоретичних основ функціонування зернопроE
дуктового підкомплексу та особливостей суE
часного етапу його розвитку слід констатуваE
ти значні відхилення розвитку цієї економічної
системи від реалізації стратегічних принципів
сталого розвитку. ОрганізаційноEекономічна
розрізненість його учасників, відсутність
органів управління є значною перешкодою у
досягненні синергетичного ефекту на регіоE
нальному та національному рівнях.

Отже, залишається низка теоретикоEметоE
дичних проблем, вирішення яких базується на
поглибленому аналізі сучасного етапу розвитE
ку відкритих динамічних систем аграрноEпроE
мислового виробництва, в т.ч. зернового госE
подарства.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є вивчення стану і тенE

денцій розвитку зернового господарства та
формування аналітичної основи для удосконаE
лення системи управлінських рішень з регулюE
вання факторів стійкого розвитку зерновиробE
ництва у сільськогосподарських підприємствах
регіону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Слід підтвердити загальну тенденцію до

значного збільшення валового виробництва
зерна в аграрному секторі України із загальним
темпом зростання за аналізований період

270,2%, з 24459 тис. т у 2000 р., до 66088 тис. т у
2016 р. [4].

Аналогічна тенденція прослідковується у
формуванні та використанні потенціалу зерноE
вої галузі Черкаської області, яка забезпечує
більш ніж 6 % загального виробництва зерна
протягом останніх п'яти років. При цьому в
аналізованому регіоні спостерігається стабільE
ність кількісного фактору виробництва (табл.
1).

Загальна площа посіву зернових та зерноE
бобових в області зросла на 13,8 тис. га. При
цьому товаровиробники наростили площі пшеE
ниці на 19,6 тис. га та кукурудзи на зерно на
28,5 тис. га при значному скороченні площі ячE
меню з 103,3 тис. га в 2012 р. до 69,7 тис. га у
2016 р. Урожайність зернових і зернобобових
культур зросла на 10,8 ц/га і становить у звітноE
му 2016 р. 62,1 ц/га, що на 16 ц/га (34,7 %) вище
загальноукраїнського рівня. Найбільше відносE
не зростання виробництва продукції з 1 га споE
стерігається по ячменю (на 8,5 ц/га), при його
найменшому значенні на початку та у кінці анаE
лізованого періоду (32,3, 40,8 ц/га відповідно)
порівняно з іншими зерновими культурами.

Зернове виробництво — стабільно прибутE
кова галузь сільського господарства, яка забезE
печує сталі надходження виручки сільгосптоE
варовиробникам на рівні, необхідному для
здійснення розширеного відтворення. Це поясE
нює значні темпи нарощування виробництва

Культури 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2016 р. до 
2012 р. (%) 

Зібрана площа, тис. га 
Зернові та 
зернобобові, 
всього 

645,2 655,1 635,7 645,1 659,0 102,1 

в т. ч.  
 пшениця 213,9 207,8 210,2 254,6 233,5 109,2 

 ячмінь 103,3 87,9 81,0 74,0 69,7 67,5
 кукурудза на 
 зерно 302,0 339,4 325,8 296,4 330,5 109,4 

Урожайність з 1 га, ц
Зернові та 
зернобобові, 
всього 

51,3 62,1 58,2 58,1 62,1 121,1 

в т. ч. 
 пшениця 43,6 51,2 50,4 50,5 52,6 120,6 

 ячмінь 32,3 33,8 37,1 40,1 40,8 126,3
 кукурудза на  
 зерно 66,0 78,4 70,2 71,1 75,5 114,4 

Валовий збір, тис. т
Зернові та 
зернобобові, 
всього 

3310,6 4068,5 3699,7 3745,5 4091,7 123,6 

в т. ч. 
 пшениця 933,2 1063,1 1060,1 1285,8 1227,3 131,5 

 ячмінь 333,1 297,4 300,7 296,7 284,9 86,0 
 кукурудза на 
 зерно 1992,0 2662,7 2286,8 2106,2 2495,6 125,3 

Таблиця 1. Динаміка виробництва зернових культур
у Черкаській області

Джерело: розраховано автором на основі [4].
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зернової продукції усіма категоріями госпоE
дарств у перші роки незалежності України.

Основними виробниками зерна в Черкаській
області традиційно є сільськогосподарські
підприємства усіх форм власності та господаE
рювання (табл. 2). Цими підприємствами проE
тягом останніх п'яти років забезпечувалося від
86,2 % (2016 р.), до 88,2 % (2012, 2013 рр.) заE
гального обсягу виробництва зернових та зерE
нобобових культур. Крім того, саме ці товароE
виробники досягають більшої, ніж в середньоE
му по області, урожайності зернових. У 2016 р.
це відхилення становить 4,8 %. У сільськогосE
подарських підприємствах дає результати у
вигляді щорічного зростання урожайності зерE
нових комплекс агротехнічних та організаційE
них заходів. Урожайність у звітному 2016 р. стаE
новить 65,1 ц/га, що на 22,6 % вище, ніж у поE
чатковому 2012 р.

Збільшення виробництва зерна в господарE
ствах населення становить 22,1 % проти початE
ку періоду, а їх частка у загальному виробE
ництві найвища в 2016 р. і становить 13,8 %. Їх
урожайність дещо нижча, ніж в середньому по
району та становить 70,5 % від рівня урожайE
ності сільськогосподарських підприємств.

Останні п'ять років стабільної динаміки
розвитку зернового господарства Черкаської
області зі зростанням обсягів виробництва за
рахунок інтенсивного фактору — урожайності,
досягнуто переважно за рахунок сільськогосE
подарських підприємств, які забезпечують
основну сировинну базу зернопродуктового
підкомплексу області.

Багаторічні дослідження науковців агроноE
мічного напряму довели, що регулюючим чинE
ником формування врожайності зернових з
високим якісним показником, поряд з іншими,
є рівень мінерального живлення цих культур.
Застосування раціональної системи добрив має

передбачати не лише забезпечення вагомих
приростів врожайності, але й отримання екоE
номічного ефекту. При цьому важливою умоE
вою є спрямування системи добрив на відтвоE
рення і збереження родючості грунту [7]. В
сільськогосподарських підприємствах ЧерE
каської області протягом 2012—2016 рр. плоE
ща зернових, удобрена мінеральними добриваE
ми, зменшилась на 5 %, тоді як органічні добE
рива були внесені на площі, більшій у 1,5 раза
(табл. 3).

Групуючи основні фактори впливу на розE
виток вітчизняного зернового господарства,
більшість дослідників доводять визначальну
роль фінансового та обслуговуючого блоків,
що стримують запровадження прогресивних
технологій, й оновлення та оптимізацію машинE
ноEтракторного парку сільськогосподарських
підприємств [8]. Адже матеріальноEтехнічна
база зернової галузі є застарілою, виснаженою
та не відповідає потребам галузі. Як наслідок,
подовження строків виконання технологічних
операцій, що призводять до втрат урожаю на
рівні 7—10 млн т, зростання собівартості зерE
на [9].

Динаміка посівних площ та урожайності
зернових в сільськогосподарських підприємE
ствах області, що формують валові збори проE
дукції галузі, одночасно є похідними від рівня
забезпеченості ресурсами (табл. 4).

Кількість тракторів усіх типів та потужності
в сільськогосподарських підприємствах ЧерE
каської області за останні п'ять років скороE
тилась на 591 од., або на 7,8 %. Одночасно зі
скороченням силових машин спостерігається
така ж тенденція по робочих машинах. Так, у
2016 р. підприємства області використовують
менше сівалок, культиваторів, борін проти
2015 р. відповідно на 9,9, 5,7, 19,1 %. Протягом
досліджуваного періоду лише придбання плугів

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
2016 р. 

значення 
показників 

% до усіх 
категорій 

2016 р. до 
2012 р., % 

Усі категорії господарств
Площа, тис. га 645,2 655,1 635,7 645,1 659,0 100 102,1 
Урожайність з 1 га, ц 51,3 62,1 58,2 58,1 62,1 100 121,1
Валовий збір, тис. т 3310,6 4068,5 3699,7 3745,5 4091,7 100 123,6

Сільськогосподарські підприємства
Площа, тис. га 549,4 554,3 533,1 540,7 555,0 84,2 101,0
Урожайність з 1 га, ц 53,1 64,7 60,3 60,1 65,1 104,8 122,6 
Валовий збір, тис. т 2919,2 3589,2 3213,5 3250,5 3614,0 86,2 123,8

Господарства населення
Площа, тис. га 95,8 100,8 102,6 104,4 104,0 15,8 108,6
Урожайність з 1 га, ц 40,8 47,6 47,4 47,4 45,9 73,9 112,5
Валовий збір, тис. т 391,3 479,3 486,2 495,0 477,7 13,8 122,1 

Таблиця 2. Виробництво зернових і зернобобових культур в Черкаській області за категоріями
господарств

Джерело: розраховано автором з використанням [5; 6].



48
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 9, 2018

перевищувало списання, тому їх кількість
у розпорядженні господарюючих суб'єктів у
2016 р. становить 2881 одиниць проти 2847 в
2012 р.

Синхронно скорочується зальна енергетичE
на потужність технічних засобів (на 6,2 %) та
їх частка, що припадає на 100 га загальної поE
сівної площі (з 203 до 195 кВт).

Скорочення по зернозбиральним та кукуE
рудзозбиральним комбайнам становить 17,2 %.
За нормативного навантаження на 1 комбайн
посівів зернових, колосових і бобових культур
на рівні 110—125 га, у сільськогосподарських
підприємствах досліджуваного регіону це поE
казник у 2016 р. становить 497 га.

Зменшення кількості основних технічних
засобів у сільськогосподарських підприємE
ствах, високий рівень їх зносу, недостатні темE
пи модернізації машинноEтракторного парку,
зниження коефіцієнта технічної готовності
техніки позначається на збільшенні показників

навантаження окремих видів угідь на одиницю
техніки. При цьому спостерігається порушенE
ня якості виконання основних технологічних
операцій, що є неприпустимим за умов запроE
вадження прогресивних ресурсоощадних техE
нологій в основних галузях сільськогоспоE
дарського виробництва. В таких умовах актуаE
лізується питання удосконалення системи маE
теріальноEтехнічного забезпечення суб'єктів
аграрного підприємництва на основі розвитку
розгалуженої мережі підприємств з надання
технічних послуг, налагодженню прямих
зв'язків між виробниками та споживачами маE
теріальних і технічних засобів, створення кооE
перативів зі спільного використання техніки
[11], включення до інтеграційних процесів
відповідних обслуговуючих підприємств та поE
стачальницьких організації на взаємовигідних
умовах [12].

На обсяг виробництва сільськогосподарсьE
кої продукції та її асортимент в сучасних умоE

Таблиця 3. Внесення добрив під зернові культури в сільськогосподарських підприємствах
Черкаської області

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики в Черкаській області.

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2016 р. до 
2012 р., % 

Внесено мінеральних добрив (у 
пож. реч.) під зернові, всього, 
тис. ц 

273,2 254,2 244,6 266,6 283,2 103,7 

Внесено мінеральних добрив на 
1 га посіву зернових, кг 

97 100 103 98 112 115,5 

Площа зернових, удобрена 
мінеральними добривами, тис. га 

248,8 228,8 216,3 245,9 236,7 95,1 

% площі, удобреної 
мінеральними добривами 

88,6 90,5 90,8 90,4 93,6 + 5 в.п. 

Внесено органічних добрив під 
зернові, всього, тис. т 

180,4 211,6 197,7 157,2 156,0 86,5 

Внесено органічних добрив на  
1 га посіву зернових, т 

0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 100,0 

Площа зернових, удобрена 
органічними добривами, тис. га 

5,4 5,8 10,3 6,4 8,4 155,6 

% площі, удобреної органічними 
добривами 

1,9 2,3 4,3 2,3 3,3 + 1,4 в.п. 

Таблиця 4. Наявність техніки в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області

Джерело: розраховано автором з використанням [10].

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
2016 р. 2016 р. до 

2012 р., % на кінець 
року придбано 

Наявність, од.: 
трактори 

7545 7338 6980 6511 6954 195 92,2 

зерно- та кукурудзо-
збиральні комбайни 

1600 1457 1368 1213 1325 32 82,8 

сівалки 3542 3422 3296 3076 3192 69 90,1 
плуги 2847 2899 2821 2710 2881 105 101,2 
культиватори 3132 3195 2998 2792 2953 81 94,3 
борони 16875 16915 14738 13498 13655 73 80,9 
Наявність 
енергетичних 
потужностей, тис. кВт 

1975 1923 1775 1642 1853 - 93,8 

в т. ч. на 100 га 
посівної площі, кВт 

203 198 184 172 195 - 96,1 
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вах вирішальний вплив має стан та
розвиток ринку основних її видів
та продуктів харчування. ДемоноE
полізація заготівельної системи
вітчизняного зернового ринку має
наслідком розширення каналів реE
алізації за рахунок вільного вибоE
ру бізнесEпартнерів серед підприE
ємств переробної промисловості,
можливість формування значних
партій зерна для реалізації на
біржі, організації власної збутової
мережі тощо. За останні п'ять років
сільськогосподарські підприємE
ства Черкаської області скоротиE
ли обсяги реалізації основної проE
дукції зернової галузі з 2605,5 тис.
т у 2012 р. до 2374,0 тис. т у 2016 р.
(табл. 5).

До 2015 р. в регіоні спостеріE
галась тенденція до нарощення
обсягів реалізації зернових та
зернобобових культур з найбільшим за досE
ліджуваний період показником 2730,7 тис. т
у 2015 р. Проте протягом 2016 р. сільськоE
господарські підприємства реалізували на
13,0 % менше зерна ніж в попередньому 2015
р. та майже на 9,0 % — проти початкового
2012 р .  При цьом у слід констатувати
збільшення обсягів переробки зерна на власE
них потужностях з 69,0 тис. т у 2012 р., до
79,5 тис. т у 2016 р. Зростають також запаси
зерна, які підприємства формують на кінець
року. У 2016 р. їх обсяги перевищили рівень
2012 р. на 53,8 % і становлять 761,7 тис. т, або
21,1 % від загального виробництва зернових

і зернобобових культур в сільськогоспоE
дарських підприємствах.

Аналіз структури реалізації зерна дозволяє
робити висновки про її зміни за період з 2012 р.
по 2015 р., коли Державна служба статистики
оприлюднювала такі дані в межах регіонів та
категорій господарств. У звітності за 2016 р.
такі дані відсутні. Проте можна обгрунтовано
стверджувати про стабільно високі відсотки
реалізації товарного зерна через зернотрейE
дерів безпосередньо в сезон його збирання
(86,5 % у 2015 р.), що більшість дослідників хаE
рактеризують як негативну сторону збутової
діяльності господарюючих суб'єктів, називаюE
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Рис. 1. Динаміка рівня товарності зерна в сільськогосподарських підприємствах
Черкаської області

Джерело: складено автором з використанням [13].

Таблиця 5. Динаміка та структура реалізації зерна
сільськогосподарськими підприємствами Черкаської

області

Примітка: * відсутні дані.
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [13].

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
2016 р. 
у % до 
2012 р. 

Реалізовано зерна 
всього, тис. т 

2605,5 2573,0 2356,0 2730,7 2374,0 91,1

у т. ч. переробним 
підприємствам 

144,2 228,7 176,2 234,6 251,7 174,5

населенню в рахунок 
оплати праці 

4,3 5,1 4,5 3,5 -* -

у рахунок орендної 
плати 

111,1 115,8 104,1 107,9 -* -

на ринку та у торго-
вельній мережі 

26,7 22,5 19,8 21,9 -* -

іншим суб’єктам 2319,3 2200,9 2051,5 2362,7 -* -
Середня ціна 
реалізації зерна, грн 

1539,4 1280,7 1863,6 3078,4 3523,0 228,9

Перероблено зерна на 
власних потужностях 
та на давальницьких 
засадах, тис. т 

69,0 63,2 60,3 49,6 79,5 115,2

Наявність зерна на 
кінець року, тис. т 

495,2 627,8 716,5 556,0 761,7 153,8
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чи основними причинами цього необхідність
погашення накопичених значних боргових зоE
бов'язань перед постачальниками сировинних
ресурсів та техніки, а також відсутність розвиE
неної інфраструктури, що забезпечує
стабільність і прозорість ринкового товарообE
міну в процесі руху продукції від виробника до
споживача [19]. Крім того, більшість сільськоE
господарських підприємств не мають власних
зерноочисних та зерносушильних потужносE
тей, приміщень для сушіння та зберігання зерE
на, а недовіра до кооперативної форми органіE
зації аграрного бізнесу у її виробничій та обE
слуговуючій складовій призводить до значних
обмежень щодо реалізації гуртових партій зерE
на на біржі.

У 2016 р. сільськогосподарські підприємства
на 74,5 % збільшили реалізацію зерна переробE
ним підприємствам порівняно з 2012 р. ЗменE
шується обсяг (з 4,3 тис. т у 2012 р., до 3,5 у 2015 р.)
і частка (на 0,1 в. п.) продажу зерна населенню
у рахунок оплати праці. Така ж тенденція споE
стерігається щодо реалізації зерна в рахунок
орендної плати за земельні та майнові паї та
реалізації на місцевих ринках й у власних торE
говельних мережах.

Неврегульованість проблеми недосконалої
цінової політики впливає на характер формуE
вання середніх реалізаційних цін на зерно
сільськогосподарських підприємств, що встаE
новлюються довільно комерційними структуE
рами. Крім того, більшість аграрних товаровиE
робників не мають власної довгострокової марE
кетингової стратегії, не розробляють планів
ефективного просування та збуту основних
видів сільськогосподарської продукції, тому не
мають впливу на формування цін на них (рис.
1).

За прогнозними даними продовольчої
сільськогосподарської організації об'єднаE
них націй стосовно пшениці отримано більш
високий врожай, порівняно із плановим, що
вплинуло на збільшення запасів зерна та конE
куренції серед експортерів, наслідком чого
стала негативна тенденція щодо рівня цін
[14]. Саме ця організація спрогнозувала зниE
ження обсягів реалізації зернових у звітноE
му році, що підтверджується даними сільE
ськогосподарських підприємств Черкаської
області.

ВИСНОВКИ
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