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Постановка проблеми. Важливою частиною про-
голошеного Україною стратегічного курсу на всебічну 
модернізацію господарства у сучасному глобалізова-
ному світі, формування системи нових відповідних 
йому міжнародних економічних відносин, є форму-
вання конкурентоспроможності продовольчої про-
дукції та підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних аграрних підприємств. Велику частку 
продовольчих товарів або сировини для них виробля-
ють малі та середні аграрні підприємства, особисті 
господарства. Проте цілеспрямована робота щодо 
впровадження науково обґрунтованих технологій 
утримання худоби, збалансованого кормовиробни-
цтва, ветеринарного обслуговування, селекції в них 
практично не ведеться. Це призводить до того, що їх 
продукція не відповідає вимогам якості та безпеки 
в межах вимог СОТ та ЄС і є неконкурентоспромож-
ною у значних обсягах. Тому підписання Україною 
угоди про Асоціацію з ЄС  може призвести до втрати 
вагомого джерела сукупного доходу сільських родин, 
маргіналізації населення, перетворення вітчизня-
ного  аграрного ринку на ринок збуту європейських 
продовольчих товарів та продукції сільського госпо-
дарства, зумовить поглиблення кризи в галузі та в 
розвитку сільських територій і створить загрозу про-
довольчій безпеці держави. 

Це вимагає перегляду з боку держави важливості 
зазначених питань та діючих стандартів, направле-
них на посилення конкурентоспроможності аграрних 
підприємств України на вітчизняному та європей-
ському продовольчих ринках. У зв’язку зі стрімкими 
змінами соціально-економічної та політичної ситуа-
ції у регіоні та світі, сучасні виклики й тенденції 

світового розвитку вимагають обґрунтування нових 
методологічних підходів і практичних заходів дер-
жавного регулювання підвищення конкурентоспро-
можності сільськогосподарської продукції вітчизня-
них підприємств на європейському продовольчому 
ринку, що робить дослідження актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Форму-
вання конкурентоспроможності продукції вітчизня-
них агроформувань, їх функціонування на внутріш-
ньому та європейському аграрних ринках отримали 
висвітлення в економічній літературі у роботах таких 
вітчизняних науковців, як П. Бєлєнький, С. Бугіль, 
Н. Голомша, Р. Дудяк, С. Кваша, В. Липчук, 
М. Малік, О. Нужна,  П. Саблук та ін. Проте динаміка 
розвитку сучасного сільськогосподарського виробни-
цтва, посилення конкуренції на аграрному ринку 
вимагає постійних наукових досліджень з метою 
пошуку шляхів удосконалення регулювання діяль-
ності та підтримки вітчизняних товаровиробників.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є визна-
чення чинників та тенденцій зміни конкурентоспро-
можності сільськогосподарської продукції вітчиз-
няних аграрних підприємств на європейському 
аграрному ринку, виявлення причин, які її знижу-
ють та обґрунтування перспективних напрямів дер-
жавного регулювання та підтримки підвищення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У межах обраного Україною євроінтеграційного 
курсу стратегічно важливе значення мають активні 
партнерські відносини в аграрному секторі еконо-
міки з безпосередніми сусідами в регіоні: Польщею, 
Словаччиною, Чехією та Угорщиною – і на двосто-
ронньому рівні, і в межах Вишеградської групи, а 
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також із державами Балтії. Ці країни, які нещодавно 
стали членами Європейського Союзу, демонструють 
постійну готовність брати активну участь у форму-
ванні та реалізації «східної політики» ЄС, надають 
послідовну підтримку європейській інтеграції Укра-
їни та пропозиції щодо засобів та джерел підвищення 
конкурентоспроможності  сільськогосподарської про-
дукції вітчизняних аграрних підприємств на євро-
пейському рівні.

Аграрний сектор займає важливе місце в еко-
номіці України. Значну частку аграрної продукції 
виробляють фермерські господарства та дрібні осо-
бисті господарства. Проте цілеспрямована діяльність  
щодо сортового та гібридного насінництва, впрова-
дження науково обґрунтованих технологій утри-
мання та годівлі худоби, промислової переробки про-
дукції, диверсифікації виробництва та інших видів 
діяльності  не здійснюється або здійснюється у незна-
чних масштабах. Це призводить до нераціональ-
ного використання існуючого виробничо-ресурсного 
потенціалу вітчизняних агроформувань, недостат-
нього рівня конкурентоспроможності їх продукції 
та власне їх як суб’єктів господарювання, соціально-
економічних втрат у цьому важливому секторі еко-
номіки у цілому [1, с. 284]. 

Про низький рівень конкурентоспроможності 
вітчизняної сільськогосподарської продукції на євро-
пейському аграрному ринку свідчать [3, с. 99–104]: 
низька ефективність вітчизняних товаровиробни-
ків порівняно з іншими країнами; невідповідність 
структури українського експорту попиту країн ЄС 
на сільськогосподарську продукцію; невелика частка 
підприємств, сертифікованих згідно з міжнарод-
ними стандартами. Значною мірою перешкоджають 
зміцненню конкурентоспроможності такі чинники, 
як: низький рівень розвитку вітчизняної фінан-
сово-кредитної системи; нерозвиненість інфраструк-
тури аграрного виробництва; недостатня гармоніза-
ція українських стандартів якості з міжнародними; 
недостатність державного цільового фінансування 
науково-прикладних розробок у сфері генетики та 
селекції, біотехнологій, енерго- та ресурсозбере-
ження. 

Відсутність належних заходів регулювання та 
підтримки вказаних процесів з боку органів дер-
жавного управління з метою вирішення цих про-
блем вже призвела до низки загрозливих явищ в 
аграрному секторі економіки України. Серед них 
насамперед необхідно виділити: зменшення обся-
гів валової продукції сільського господарства; забо-
рону експорту українських живих тварин і м’яса 
на ринки країн ЄС; зменшення обсягів експорту 
молока з України в країни ЄС щороку на 50,0% при 
одночасному збільшенні обсягів імпорту на 60,0%. 
За умови збереження існуючого рівня конкуренто-
спроможності вітчизняної сільськогосподарської 
продукції на європейському аграрному ринку та 
відсутності дієвих механізмів державного протекці-
онізму зростає небезпека посилення таких негатив-
них тенденцій [5, с. 94–95]: 

1) виробники аграрної продукції недотримувати-
муть доходи, що призведе до погіршення соціально-
економічних умов життєдіяльності населення  сіль-
ських територій; 

2) надалі зростатиме негативне сальдо зовнішньої 
торгівлі України з країнами ЄС загалом та по сіль-
ськогосподарських і продовольчих товарах  зокрема; 

3) збільшиться частка імпортної продукції в 
сукупному споживанні продуктів харчування в 
Україні. 

Ця проблема актуалізується з огляду на приєд-
нання України до зони вільної торгівлі з ЄС. У разі 
збереження існуючого слабкого рівня державного 
регулювання та підтримки вітчизняних товаровироб-
ників, протекціонізму на вітчизняному аграрному 
ринку це призведе до його перетворення на ринок 
збуту європейських продуктів харчування та продук-
ції сільського господарства, зумовить поглиблення 
кризи в аграрному секторі та розвитку сільських 
територій та створить загрозу продовольчій безпеці 
держави. 

Про низький рівень конкурентоспромож-
ності вітчизняної сільськогосподарської продук-
ції на європейському продовольчому ринку свід-
чить: низька ефективність цієї галузі порівняно 
з іншими країнами; невідповідність структури 
українського експорту попиту країн ЄС на сіль-
ськогосподарську продукцію; невелика частка під-
приємств, сертифікованих згідно з міжнародними 
стандартами; низька якість продукції внаслідок 
того, що 60,0% аграрної продукції виготовля-
ється дрібними приватними господарствами, які 
обмежені фінансовими, матеріальними, техноло-
гічними, інформаційними ресурсами. У виробни-
цтві аграрної продукції зайняті переважно особи 
без належної фахової підготовки, у результаті чого 
виготовлена у цих господарствах продукція втра-
чає конкурентні переваги не лише на зовнішніх, 
але й на внутрішньому ринку.

Значною мірою перешкоджають зміцненню кон-
курентоспроможності вітчизняної продукції  на 
зовнішніх ринках такі причини [4, с. 156]:

– низький рівень розвитку вітчизняної фінан-
сово-кредитної системи, що проявляється у високій 
вартості банківських кредитів та позик  (невеликі 
суми на 2–3 роки під 24% річних у гривнях, у той 
час, як фермерам у країнах ЄС надаються кредити 
терміном до 20 років під 2–3% річних);

– нерозвиненість виробничої інфраструктури, що 
призводить до збільшення вартості аграрного вироб-
ництва, значних втрат продовольчої продукції під 
час її транспортування та зберігання;

– недостатня гармонізація українських стандар-
тів якості з міжнародними;

– низька капіталізація вітчизняних малих аграр-
них підприємств, яка обмежує їх можливості щодо 
залучення додаткових коштів для розвитку бізнесу;

– переважно низький рівень спеціалізації сіль-
ськогосподарських підприємств, які виробляють 
10–20 найменувань продукції. Фермери країн ЄС 
обмежуються виробництвом лише 2–3 видів сіль-
ськогосподарської продукції;

– недостатність державного цільового фінансу-
вання науково-прикладних розробок в аграрному 
секторі, що зменшує продуктивність сільськогоспо-
дарського виробництва;

– недостатня активність державної підтримки та 
контролю відтворення родючості ґрунтів, що призво-
дить до збільшення частки ґрунтів, які є непридат-
ними для ведення сільського господарства тощо.

Зарубіжний досвід свідчить, що важливим аспек-
том регулювання є підвищення інформованості як 
споживачів, так і виробників сільськогосподарської 
продукції. Так, у Німеччині ще в 2009 р. були від-
криті сайти (веб-сайті Федерального Міністерства 
захисту прав споживачів, продуктів харчування та 
сільського господарства), де в онлайн режимі спожи-
вачі та виробники отримують необхідну інформацію. 
Ця інформація розміщена під егідою Федерального 
інституту оцінки ризиків, який працює за фінансо-
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вої підтримки міністерства із правом публікування 
результатів своїх незалежних досліджень та інфор-
мації для кожного споживача. Аналогічні сайти є у 
Великобританії.

В Україні, на жаль, цей досвід не впроваджу-
ється. Враховуючи його важливість та дієвість, 
виникає потреба його використання. З цією методою 
нами проведене власне інтернет-опитування з метою 
вивчення громадської думки щодо ефективності 
контролю за якістю та безпечністю продуктів хар-
чування, зокрема сільськогосподарських. Результати 
показали, що більшість респондентів, майже 90,0%, 
вважають, що контроль за якістю безпеки продукції 
зараз є нижчим, ніж 20 років тому. 

Так, в Україні державними зусиллями створення 
веб-сайту для широкого кола громадськості та спо-
живачів не здійснюється. За ініціативою громад-
ських організацій було створено веб-сайт agroin.org, 
на якому висвітлюються інноваційні процеси в агро-
продовольчій сфері, а також  належна увага приді-
ляється інформуванню про якість продовольчої про-
дукції. З огляду на інтеграцію України до ЄС, на 
нашу думку, необхідно здійснити такі заходи держав-
ної підтримки підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних аграрних підприємств та продовольчої 
продукції:

1) всебічна підтримка сільгосптоваровиробників в 
орієнтації на споживача;

2) стимулювання забезпечення цінової доступ-
ності аграрної продовольчої  продукції для всіх соці-
альних груп населення;

3) поширення використання «нішової» спеціалі-
зації виробництв, що може забезпечити країну висо-
коякісними сільськогосподарськими продуктами 
харчування та ефективний експорт;

4) розвиток органічного землеробства саме на базі 
малих аграрних підприємств та господарств насе-
лення як найбільш відповідного структурі їх агро-
ресурсного потенціалу;

5) використання маркетингових стратегій органі-
зації виробництва та збуту продовольчої продукції; 

6) створення дорадчих та консалтингових струк-
тур, обслуговуючих кооперативів з метою забезпе-
чення ефективної діяльності вітчизняних товарови-
робників у сегменті малого та середнього агробізнесу.

З метою розвитку структури вітчизняного аграр-
ного ринку в умовах посилення євроінтеграційних 
процесів, конкурентної боротьби, наповнення його 
конкурентоспроможною продукцією вітчизняного 
виробництва та сприяння виходу цієї продукції на 
європейський і світовий аграрний ринок необхідно 
здійснити основні завдання регулювання вказаних 
процесів [2, с. 15]:

– визначення механізмів вдосконалення дер-
жавної підтримки створення та впровадження 
нових екологічно чистих, ресурсозберігаючих тех-
нологій вирощування, поглибленої переробки сіль-
ськогосподарської сировини та виготовлення з неї 
конкурентоспроможної вітчизняної продовольчої 
продукції;

– здійснення цінової політики в сільському госпо-
дарстві на основі поєднання вільного ціноутворення, 
державного регулювання та сприяння зростанню 
доходів сільськогосподарських товаровиробників;

– вжиття заходів щодо узгодження системи сер-
тифікації сільськогосподарської продукції в Україні 
та норм, що регламентують санітарний, ветеринар-
ний та фітосанітарний контроль, з міжнародними 
стандартами та вимогами, зокрема прискорити роз-
роблення та впровадження узгоджених із міжнарод-

ними державних стандартів і систем якості, забезпе-
чивши необхідне фінансування цих заходів;

– здійснення заходів щодо впровадження у сіль-
ськогосподарських підприємствах, що виробляють 
продовольчі товари, міжнародних систем забезпе-
чення безпеки харчових продуктів та продовольчої 
сировини;

– залучення інвестицій у сільськогосподарські та 
переробні підприємства з метою випуску конкуренто-
спроможної продукції;

– підготовка висококваліфікованих фахівців для 
здійснення названої діяльності в аграрному секторі 
економіки.

Так, на виконання обґрунтованих заходів Наці-
ональною торгово-промисловою палатою України 
спільно з компанією «Беарз Логістік Центр» реалі-
зується проект «Украгроринок», який передбачає 
створення мережі з шести гуртових ринків сіль-
ськогосподарської продукції в різних адміністра-
тивних областях країни. Зокрема, у Херсонській 
області створюється єдиний торгово-маркетинговий 
майданчик, де буде сконцентрована вся інформація 
про наявність продовольчих товарів, про попит на 
них, про аграрне виробництво в регіоні, тобто ство-
рюється єдина логістична система регіону. Центром 
цієї логістичної системи буде Регіональний інформа-
ційно-маркетинговий центр, який буде створений за 
допомогою Проекту «USAID Агроінвест». 

Пріоритетним напрямом підвищення конкурен-
тоспроможності сільськогосподарської продукції 
та вітчизняних товаровиробників в Херсонській 
області є розвиток інфраструктури аграрного ринку, 
адже функціонування об’єктів для зберігання пло-
доовочевої продукції дає можливість здійснювати 
реалізацію овочів та картоплі в зимовий період за 
цінами, більш ніж у два рази нижчими від ринкових.  
Сьогодні в області діють 49 об’єктів для зберігання 
овочів та картоплі загальною ємністю 155,8 тис. т 
овочевої продукції та 950 тис. т картоплі. Спри-
яючи зміцненню інтеграції товаровиробників і 
обслуговуючих кооперативів, створенню і розви-
тку ефективних маркетингових каналів збуту для 
малих і середніх виробників, проект «USAID Агро-
інвест» надає грантову підтримку розвитку логіс-
тичних потужностей. 

Уже надано грантову підтримку 10 підприєм-
ствам агробізнесу, в складі яких є гуртово-роздріб-
ний «Новий ринок» Голопристанського району, 
гуртовий ринок в с. Чорнянка у складі коопера-
тиву «Чорняночка» та ТОВ «Херсонський оптовий 
ринок». Приклади побудови та діяльності гуртових  
ринків сільськогосподарської продукції свідчать 
про очевидність вигоди від їхнього функціонування. 
Вони є важливим напрямом підвищення конкурен-
тоспроможності підприємств і продукції сільського 
господарства країни.

Висновки. Підвищення конкурентоспромож-
ності вітчизняної сільськогосподарської продукції та 
аграрних підприємств на європейському аграрному 
ринку значною мірою визначається не лише захо-
дами державного регулювання, але й менеджерами та 
фахівцями вітчизняних сільськогосподарських під-
приємств та маркетингово-логістичних формувань. 
Сучасний аграрний продовольчий ринок – це «ринок 
покупця», який насичений однорідною продукцією і 
функціонує в умовах гострої конкуренції між товаро-
виробниками, посередниками та продавцями за кін-
цевого споживача. Головне призначення державного 
регулювання  полягає в тому, щоб взаємо узгодити 
маркетингові цілі вітчизняних сільськогосподар-
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ських підприємств з їх ресурсними можливостями, 
вимогами споживачів, використати слабкі позиції 
конкурентів та свої конкурентні переваги на євро-
пейському аграрному продовольчому ринку.
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БІОЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ  
ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ ТА ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО 

Здійснено порівняльний аналізу енергетичної ефективності вирощування пшениці твердої ярої та тритикале ярого за впливу 
норм висіву, способу посіву і комплексного внесення сечовини з кристалоном. Показано, що комплексне підживлення посівів 
обох культур сечовиною одночасно з кристалоном в рекомендованій дозі, що забезпечить найвищі показники біоенергетичної 
ефективності. Виконано обґрунтування напрямів покращення біоенергетичних показників продукції.

Ключові слова: агрозаходи, злакові, біоенергетична ефективність, норми висіву, підживлення посівів.

Рожков А.А., Севидова И.А. БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВ-НОСТЬ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ПШЕНИЦЫ ТВЕРДОЙ ЯРОВОЙ И ЯРОВОГО ТРИТИКАЛЕ

Сделан сравнительный анализ энергетической эффективности выращивания пшеницы яровой и ярового тритикале при 
влиянии норм высева, способа посева и комплексного внесения мочевины с кристалоном. Показано, что комплексная под-
кормка посевов обеих культур мочевиной одновременно с кристалоном в рекомендуемой дозе, что обеспечит найвысшие 
показатели биоэнергетической эффективности. Выполнено обоснование направлений улучшения биоэнергетических пока-
зателей продукции.

Ключевые слова: агромероприятия, злаковые, биоэнергетическая эффективность, нормы высева, подкормка посевов.

Rozhkov A.O., Sievidova I.O. BIOENERGETIC EFFICIENCY OF AGROTECHNICAL MEASURES OF CULTIVATION OF DURUM 
SPRING WHEAT AND SPRING TRITICALE

The article deals with the comparative analysis of energy efficiency of durum spring wheat and spring triticale under the influence 
of seeding rates, method of sowing and urea complex with crystalon. It is shown that the comprehensive fertilization of crops of both 
cultures with urea and crystalon at the recommended dose will provide the highest indicators bioenergetic efficiency. The author carried 
out the justification of directions improving the bioenergetic performance of production.

Keywords: agronomic measures, cereals, bioenergetic efficiency, seeding rate, fertilizing crops.

Постановка проблеми. Підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва спрямоване на 
прискорення темпів розвитку агропромислового сек-
тора та перетворення його на конкурентоспроможну 
систему. Технології вирощування польових культур 
мають передбачати насамперед збереження родю-
чості ґрунтів і на їх тлі забезпечувати реалізацію 
біологічного потенціалу посівів, зниження витрат 
на виробництво одиниці продукції та підвищення її 
конкурентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Все 
більшу увагу дослідників привертає біоенергетична 
оцінка ефективності технологій вирощування різних 

сільськогосподарських культур, ефективності окре-
мих агрозаходів та ін. [1].

Питанням виявлення енергоощадних варіантів 
(сортів, технологій, агрозаходів) пов’язаних з оцін-
кою співвідношення кількості енергії, накопиченої 
рослинами, та витрат антропогенної енергії. Питан-
ням виявлення енергоощадних варіантів оцінка є 
універсальною і дозволяє порівнювати енергоємність 
будь-якого агрозаходу у різних умовах, саме цьому 
присвячені праці вітчизняних і закордонних уче-
них [2–6]. 

У роботах розкриваються теоретичні узагаль-
нення й практичні рекомендації з раціональної орга-


