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ВСТУП
У сучасних умовах ринкової економіки вітчиз�

няна галузь сільського господарства знаходиться
у тяжкому стані. Це пояснюється цілою низкою
факторів впливу як з боку рівня державного уп�
равління, так і з боку окремих виробників сільсько�
господарської продукції, а також конкурентного
тиску на світовому рівні. Недостатньо ефективна
політика в галузі сільського господарства підви�
щує все більшу ймовірність досягнення продоволь�
чої кризи, залежність країни від імпорту окремих
видів продукції, неконкурентоспроможність сіль�
ськогосподарських виробників, а також знищен�
ня окремих підгалузей сільського господарства. В
таких умовах виникає потреба у здійсненні оцін�
ки стану конкурентного середовища діяльності
сільськогосподарських підприємств з метою виз�
начення факторів формування конкурентних пе�
реваг у досягненні конкурентоспроможності та
ринкової позиції підприємств на певному ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Питання дослідження та оцінки рівня конку�
ренції, конкурентного середовища висвітлені у
багатьох працях вітчизняних та закордонних нау�
ковців, а саме: С. Б. Авдашева [1], Г.Л. Азоєва [2],
Н. А. Дроботько [3], Е. Карапетяна [4], А. І. Пляс�
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кіної [5], С.І.Савчука [6], І. В. Смоліна [7], В. Чир�
кова, І. Б. Яціва [9] та ін. Зокрема, в галузі сільсько�
го господарства А.О. Шепіцен розробив систему
комплексної оцінки конкурентного середовища
сільськогосподарських підприємств, яка грун�
тується на аналізі ступеня концентрації на ринках
основних видів продукції та показників ефектив�
ності їх виробництва [8, с. 6 — 8]. Таким чином, із
підвищенням конкуренції на різних рівнях ієрархії
ринкових відносин виникає необхідність оцінки
умов функціонування сільськогосподарських
підприємств та пошуку шляхів формування і роз�
витку їх конкурентних переваг на певному сегменті
ринку.

Метою статті є оцінка конкурентного середо�
вища діяльності сільськогосподарських підпри�
ємств на певному сегменті ринку у визначенні фак�
торів формування їх конкурентних переваг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Конкурентне середовище діяльності аграрних

підприємств відзначається певною територіальною
особливістю виробництва та ринку збуту, на яко�
му здійснюється конкуренція і формування кон�
курентних переваг [8]. Дослідження показують, що
переважно територіальні межі формування кон�
курентних переваг та конкурентного суперницт�
ва сільськогосподарських виробників визначають�
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ся регіональними рівнями. Це
дозволить виявити стан кон�
курентного середовища,
розмір попиту, тенденції
зміни виробництва сільсько�
господарської продукції,
стан ресурсної та природної
бази, рівень розвитку ринко�
вої інфраструктури, рівень
економічного розвитку
сільськогосподарських ви�
робників за складовими по�
тенціалу, наявних конкурен�
тних переваг та резервів їх
підтримки і розвитку. Такий
підхід сприяє обранню раці�
ональні стратегії досягнення
конкурентних переваг та
стійкої позиції на ринку.

Характеристику конку�
рентного середовища на ринку сільськогоспо�
дарських виробників Миронівського району Киї�
вської області, де функціонує 28 підприємств, виз�
начаємо за допомогою системи комплексної оцін�
ки, запропонованої А. О. Шепіценим [8, с. 7]: по�
казник концентрації (CR) — характеризує частку,
яка припадає на n найбільших фірм на певному
ринку. Для аграрної сфери доцільно робити роз�
рахунки для 3�х, 4�х та 8�ми найбільших під�
приємств на ринку; коефіцієнт Герфіндаля —
Гіршмана (HHI), що визначає характер розподілу
часток підприємств на ринку; коефіцієнт Лінда (L),
який визначає міру нерівномірності між лідирую�
чими підприємствами на ринку; коефіцієнт варі�
ації (V) часток підприємств, що дасть змогу виз�
начити міру однорідності сукупності. Для поглиб�
лення дослідження оцінки інтенсивності конку�
ренції нами розраховані: індекс Розенблюта (IR),
який дозволяє враховувати ранг підприємства і
розраховується із використанням порядкового
його номера в сукупності від максимуму до мініму�
му; коефіцієнт концентрації Лоренца (L) та ко�
ефіцієнт концентрації Джині (G), що характери�
зують рівень найбільших виробників на ринку [2,
с. 93].

Таким чином, із даних табл. 1 бачимо, що ко�
ефіцієнт варіації перевищує граничне значення
(33%) і вказує на значну неоднорідність ринкових
часток сільськогосподарських підприємств у ди�
наміці за обсягом виручки. Протягом 2004—2005
років розрахунки показників концентрації, індек�
су Герфіндаля — Гіршмана та Розенблюта вказу�
ють на незначний рівень монополізації. Проте у
2006—2009 роках всі розраховані показники пере�
вищують граничне значення і вказують на знижен�
ня інтенсивності конкуренції досліджуваного рин�
ку. Так, розрахований коефіцієнт Лінда для п'яти
сільськогосподарських підприємств вказує, що
протягом 2004—2009 років існують наступні ліде�
ри: у 2004 р. — 1) СТОВ "Агросвіт"; 2) ДП "Атлан�
тик Фармз"; 3) ДП "ДГ "Еліта" МІП ім. Ремесла

УААН"; 4) ТОВ ім. О.Г. Бузницького; у 2005 р. —
1) СТОВ "Агросвіт"; 2) ЗАТ "Зернопродукт МХП";
3) ДП "Атлантик Фармз"; 4) ТОВ ім. О.Г. Бузниць�
кого; протягом 2006 — 2009 років явними лідера�
ми виступають три підприємства: 1) ЗАТ "Зерно�
продукт МХП"; 2) СТОВ "Агросвіт"; 3) ДП "Атлан�
тик Фармз". Такий стан конкурентного середови�
ща говорить про значний розрив між рівнем рин�
кових часток підприємств лідерів та аутсайдерів і
вимагає від останніх підвищеного рівня адаптив�
ності управлінської системи до зовнішнього сере�
довища та можливостей формування і розвитку
конкурентних переваг через інноваційні моделі
розвитку.

Для поглибленого дослідження нами проведе�
ний аналіз конкурентного середовища на окремих
ринках сільськогосподарської продукції Мироні�
вського району, який є значним виробником про�
дукції рослинництва: зернових культур, особливо
озимої пшениці та ярого ячменю, площа яких у
2009 році відповідно до інших культур сягала май�
же 17,7% та 18,2% відповідно; сої, кукурудзи, со�
няшнику, які займали майже 17,6%, 13,5% та 7%
посівної площі відповідно. Виробництвом молока
та яловичини займаються лише декілька сільсько�
господарських підприємств, що пояснюється не
недостатньо сприятливою політикою сільського
господарства з боку держави та низькою рента�
бельністю їх виробництва.

Дані табл. 2 свідчать, що у 2004—2005 роках,
незначні показники концентрації, коефіцієнта
Джині, Лоренца підтверджують низький рівень
монополізації,  а коефіцієнт Герфіндаля —
Гіршмана, Лінда та Розенблюта вказують на на�
явність вільної конкуренції. Але у 2006—2009
роках, спостерігається тенденція у динаміці до
збільшення показників, що свідчить про підви�
щення рівня монополізації та виділення явних
лідерів, які зможуть впливати на розвиток кон�
куренції у галузі. Динаміка зміни коефіцієнта
варіації у бік збільшення свідчить про неод�

Таблиця 1. Динаміка стану конкурентного середовища діяльності
сільськогосподарських підприємств Миронівського району

Київської області за обсягом доходу

Джерело: розраховано за даними досліджуваних господарств.

  
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
, % 

CR3 54,00 53,78 72,77 71,94 76,11 81,1
CR4 59,21 61,02 77,27 76,06 79,18 83,01 
CR8 76,96 79,11 88,32 85,88 87,59 89,18 

  

L2 5,7450 5,1000 11,708 12,568 14,635 24,320
L3 1,638 1,616 3,727 3,554 4,430 5,989 
L4 0,729 0,781 1,705 1,593 1,909 2,460
L5 0,4105 0,4725 0,9722 0,9039 1,7246 1,2871 

  – 
 HHI 1442,9 1247,9 2712,5 2998,3 3541,0 4225,9 

  IR 1,6051 1,5629 0,7836 0,8946 0,7711 0,5437 
  

, % L 43,28 49,29 57,03 58,73 54,07 71,66 

  
, % G 45,03 52,57 58,18 60,10 54,09 73,33 

 , % V 109,67 115,73 110,78 110,93 113,86 111,00 
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норідність сукупності та негативного впливу на
розвиток конкуренції.

Характер конкурентного середовища та ефек�
тивності виробництва озимої пшениці у період
2004—2009 років має неоднозначний характер,
однак в цілому спостерігається тенденція до зни�
ження рентабельності виробництва в середньому
у 3 рази, помітно знижується ринкова частка
підприємств другої та четвертої груп, а також
кількість виробників, що отримують значні при�
бутки, за винятком третьої групи господарств у
2009 році (табл. 3). Урожайність за період 2004—
2009 років приймає амплітудний характер із різким
спадом у 2006 році та підвищенням за період 2007—
2008 років, але у 2009 році спостерігається різке
зменшення за винятком третьої групи.

Собівартість виробництва прямує до підвищен�
ня, що можна пояснити збільшенням вартості ма�
теріальних витрат, диспаритетом цін на промис�
лову та сільськогосподарську продукцію, впливом
різних погодних умов, невідповідності системи ме�
неджменту та можливостей тощо. Ціна реалізації
продукції по групах господарств за аналізований
період 2004—2009 років змінилася у бік збільшен�
ня в середньому у 1,7 разів, лише у 2008 році спос�
терігаємо незначне зменшення. Прибуток на 1 га
посіву у динаміці прямує до різкого спаду, особ�
ливо у 2006 та 2008 роках по всіх групах госпо�
дарств, значного збитку зазнала перша група
(616,39 грн.) у 2009 році.

Такі зміни в конкурентному середовищі на рин�
ку озимої пшениці сприяли зниженню конкуренції
і її рух до монополістичної, появі явних лідерів,
які займають значну частку ринку попри відносно
невисоку ціну реалізації, збільшенні собівартості
виробництва та зниження отриманого прибутку на
1 га посіву.

Нами були проведені аналогічні дослідження
конкурентного середовища на ринку ярого ячменю,
сої, кукурудзи, соняшнику, яловичини, свинини та

молока за період 2004 — 2009
років. Зроблено висновок про
те, що із 2004 року спостері�
гається поступовий рух конку�
рентного середовища
сільськогосподарської про�
дукції до монополістичної
конкуренції від: стану вільної
конкуренції на ринку ярого
ячменю та озимої пшениці; не�
значного рівня монополізації
на ринку сої, соняшнику та
яловичини; монополізованого
ринку кукурудзи, свинини та
молока. У 2009 році конкурен�
тне середовище на ринку яро�
го ячменю та сої характери�
зується деяким зниження по�
казників концентрації, Герфі�
ндаля�Гіршмана, коефіцієнта
варіації, що говорить про по�

зитивну тенденцію розвитку конкуренції на даних
ринках та відносно рівномірний розподіл ринкових
часток підприємств. Всі інші ринки сільськогоспо�
дарської продукції у 2009 році відзначаються мо�
нополістичною конкуренцією, якій притаманна ви�
сока міра концентрації, коефіцієнта Герфіндаля —
Гіршмана, коефіцієнта варіації, а також існування
декількох підприємств, що мають велику частку
ринку і зможуть впливати на подальший стан кон�
куренції у галузі. Динаміка економічної ефектив�
ності сільськогосподарських підприємств у Миро�
нівському районі щодо виробництва ярого ячменю
за період 2004—2009 років в середньому по підприє�
мствах знизилась у 4,5 рази, сої — у 4,3 рази, со�
няшника у 2,5 рази, однак підвищилась економічна
ефективність виробництва кукурудзи у 2 рази.

Щодо високих показників коефіцієнта Герфі�
ндаля — Гіршмана, коефіцієнтів концентрації на
ринку виробництва яловичини, свинини та моло�
ка, то можна пояснити це тим, що існує невелика
кількість виробників даної продукції. Із проведе�
ного дослідження динаміки економічної ефектив�
ності сільськогосподарських підприємств вироб�
ництва яловичини, молока та свинини можна зро�
бити висновок, що галузь знаходиться у глибоко�
му кризовому стані, рівень збитку у 2009 році в се�
редньому на 1 ц продукції становив 600,0 грн., 13,0
грн. та 94,1 грн. відповідно. Тенденції до зменшен�
ня збитковості та підвищення прибутковості на 1
ц продукції та 1 га посіву сприяють підсиленню
конкурентного середовища та збільшенню потен�
ційних конкурентів виробництва відповідних видів
продукції.

ВИСНОВОК
Проведені дослідження конкурентного сере�

довища сільськогосподарських підприємств Миро�
нівського району вказують на стрімкий рух до мо�
нополістичної конкуренції, де виділені явні ліде�
ри, визначено значний перерозподіл ринкових час�

  
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 2 3 4 5 6 7 8

 , 
% 

CR3 33,80 44,34 68,89 81,79 75,00 90,05
CR4 40,90 49,44 72,47 83,77 77,84 91,69 
CR8 62,37 67,53 83,67 90,42 86,62 94,81 

  

L2 2,1875 3,4224 10,093 22,005 14,031 40,190 
L3 0,6796 1,0621 2,8232 5,5198 3,4860 10,1666
L4 0,3313 0,4684 1,2025 2,2032 1,4683 4,4241
L5 0,1946 0,2645 0,6653 1,1875 0,7711 2,4444 

 -
 HHI 692,54 921,46 3102,64 5613,64 4310,78 7098,03

  IR 2,7701 2,4388 0,9970 0,3198 0,6957 -0,0758 
  

, % L 32,66 37,20 50,20 70,58 60,70 79,72 

  
, % G 43,32 41,40 50,20 70,58 60,71 79,72 

 , % V 73,71 98,01 115,74 118,57 115,84 120,64 

Таблиця 2. Динаміка стану конкурентного середовища обсягів
виробництва озимої пшениці сільськогосподарських
підприємств Миронівського району Київської області

Джерело: розраховано за даними досліджуваних господарств.
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ток між підприємствами ліде�
рами та аутсайдерами, що
значно ускладнює конкурен�
цію для останніх, помітно
знижуються показники
ефективності виробництва
сільськогосподарської про�
дукції. Сьогодні надається
прерогатива якісним харак�
теристикам, тобто якісної,
безпечної, екологічної та ко�
рисної сільськогосподарсь�
кої продукції, що не завжди
відзначається низькою ціною
та собівартістю виробництва.
Тому для втримання наявної
частки на ринку та подальшо�
го розвитку сільськогоспо�
дарським виробникам, окрім
зниження собівартості ви�
робництва та ціни продукції,
потрібно шукати шляхи до
формування конкурентних
переваг через адаптивні ме�
тоди управління, організації,
збуту продукції, інституційні
зміни, систему інноваційного
розвитку, екологічного роз�
витку, соціального розвитку,
нарощування конкурентного
потенціалу, підвищення якос�
ті продукції, підвищення іміджу та формування
ефективного портфеля стратегій згідно місії і
цілей підприємств, вимог споживачів та інших
суб'єктів за інтересами в динамічних ринкових
умовах. Лише цілеспрямованість векторів еконо�
мічного, екологічного та соціального розвитку
сільськогосподарських підприємств, формування
їх конкурентних переваг дасть змогу досягти кон�
курентоспроможності вітчизняної галузі сільсько�
го господарства як на національному, так і світо�
вому рівні, а також відродження сільських тери�
торій. Такий напрям руху, в першу чергу, має бути
сформований та закріплений на рівні державного
управління через ефективну систему стимулюван�
ня, гарантії захисту прав власності та механізми
підтримки сільськогосподарського виробника.

Література:
1. Авдашева С. Б. Конкуренции и антимоно�

польное регулирование: учеб. пособие для вузов /
С.Б. Авдашева, В.А. Аронин, И. К. Ахполов; под
ред. А.Г. Цыганова. — М. Логос, 1999. — 368 с.

2. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества
фирмы / Г.Л. Азоев, А. П. Челенков; Государствен�
ный университет управления, Национальный фонд
подготовки кадров. — М.: Тип "НОВОСТИ", 2000.
— 256 с.

3. Дроботько Н.А. Напрямки оцінки концент�
рації ринків / Н.А. Дроботько // Економіка роз�
витку. — 2005. — №4. — С. 15—17.

4. Карапетян Е. Підходи до оцінки інтенсив�
ності конкурентного середовища / Е. Карапетян,
О. Карапетян // Наука молода. — 2006. — №5. —
С. 100—104.

5. Пляскіна А.І. Оцінка конкуренції та конку�
рентоспроможності суб'єктів харчової промисло�
вості / А.І. Пляскіна // Актуальні проблеми еко�
номіки. — 2006. — № 3. — С. 52—59.

6. Савчук С.И. Основы теории конкурентоспо�
собности: монография / С.И. Савчук; под ред. ака�
демика НАН Б. В. Буркинского. — Мариуполь:
Рента, 2007. — 520 с.

7. Смолін І.В. Аналітичний комплекс дос�
лідження інтенсивності ринкової конкуренції / І.В.
Смолін; офіційний сайт Антимонопольного комі�
тету України [Електронний ресурс]. — Режим до�
ступу: http//www.kmu.gov.ua/ams/control/uk/
publish/article?showHidden=1&art_id=58453�
&cat_id=47051&ctime=1202807670886.

8. Шепіцен А.О. Стратегія забезпечення кон�
курентоспроможності підприємств агарного сек�
тора економіки: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. економічних наук: спец. 08.06.01 —
"Економіка, організація і управління підприєм�
ствами" / А.О. Шепіцен; Національний аграрний
університет. — К., 2004. — С. 20.

9. Яців І.Б. Вимірювання конкуренції в аграрному
секторі / І.Б. Яців [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http//www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
Dtr_ep/2009_3/files/EKON_03_2009_Jatsiv.pdf .
Стаття надійшла до редакції 04.05.2011 р.

 

   
 ,% 

 
 

 
 

 
,%

 

, 
/

 

 1
 

, 
.  

 1
 

, 
. 

 
 1

 
 

, 
. 

1 2 3 4 5 7 8 9

2004 

I  45,18 19 2,71 36,92 39,05 40,51 195,64
II 45,19 – 98,32 2 5,23 42,50 18,92 44,88 733,62 
III 98,33 – 151,47 1 12,25 52,29 37,80 125,14 1959,91 
IV  151,48 3 8,57 50,28 11,63 41,65 1136,88 

2005 

I  19,84 19 3,50 41,35 34,80 44,15 -107,52 
II 19,85 – 82,49 8 4,56 44,63 25,32 48,20 369,31 
III 82,50 – 145,15 - - - - - - 
IV  145,16 1 4,58 40,08 18,91 40,83 742,14 

2006 

I  -23,03 2 0,55 18,36 49,22 51,41 -281,50
II -23,04 – (-6,52) 3 1,02 28,14 59,81 55,41 -278,56
III -6,53 – 9,98 13 0,87 24,17 85,88 50,94 44,36 
IV  9,99 8 10,50 32,21 49,72 54,02 513,65 

2007 

I  28,83 19 4,08 25,82 90,97 71,55 101,56 
II 28,84 – 64,88 4 2,45 34,73 40,88 75,88 550,92 
III 64,89 – 100,92 1 2,57 27,30 39,11 75,62 1020,25 
IV  100,93 2 3,86 29,95 54,24 136,99 1949,87 

2008 

I  1,81 10 1,04 34,99 72,43 69,44 -185,37 
II 1,82 – 28,58 5 1,03 43,14 62,03 79,22 201,82 
III 28,59 – 55,35 3 2,12 47,67 29,64 75,46 699,23 
IV  55,36 6 12,70 39,03 34,23 99,66 951,87 

2009 

I  -2 2 0,76 34,22 128,25 78,63 -616,39 
II -2 – 21,5 15 0,63 25,81 73,40 72,17 292,05 
III 21,5 – 45,0 3 28,44 50,99 37,08 77,69 821,05 
IV  45,0 4 0,92 27,66 51,43 101,57 1005,49

Таблиця 3. Динаміка оцінки конкурентного середовища на ринку
озимої пшениці Миронівського району Київської області

Джерело: розраховано за даними досліджуваних господарств.


