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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конкуренція є однією з важливих вимог

ефективного розвитку будь�якої галузі народ�
ного господарства, але особливого значення
вона набуває в сільському господарстві. Адже
конкуренція досягається при рівності суб'єктів
ринкових відносин, причому не лише серед то�
варовиробників, але й у взаємовідносинах ви�
робників, постачальників, споживачів з вироб�
ничими структурами, інфраструктурою ринку,
державними органами та іншими суб'єктами
ринку.

Конкурентне середовище в агропромисло�
вому комплексі значною мірою визначається
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У статті здійснено дослідження міжгалузевих і специфічних чинників, що впливають на стан конкурентного се6
редовища агропромислового комплексу, уточнено їх перелік. Виявлено, що оцінка конкурентного середовища галу6
зей агропромислового комплексу та структури ринку має свої принципові відмінності, що дало можливість узагаль6
нити методику оцінки структури цього ринку та аналізу конкурентного середовища. Систематизовано фундамен6
тальні принципи оцінки конкурентоспроможності продукції агропромислового ринку регіону такі, як: системності
та комплексності; інтегральності; урахування специфіки виробництва; ієрархічності показників; врахування особ6
ливостей різних сегментів ринку; інформаційної забезпеченості; безперервності. Розроблено схему оцінки конку6
рентоспроможності продукції агропромислового ринку, основою якої є аналіз умов, що впливають на формування
попиту певного сегменту ринку. Обгрунтовано деякі конкретні заходи щодо створення сприятливих умов розвитку
конкурентного середовища агропромислового ринку регіону.

Research of inter6branch and specific factors that influence on the state of competition environment of agroindustrial
complex is carried out in the article, their list is specified. It is educed that the estimation of competition environment of
industries of agroindustrial complex and market structure has the fundamental differences, that gave an opportunity to
generalize methodology of estimation of structure of this market and analysis of competition environment. Fundamental
principles of estimation of competitiveness of products of agroindustrial market of region are systematized such, as: to
the system and complexity; integralness; taking into account of specific of production; ierarchicalness of indexes; taking
into account of features of different market segments; informative material well6being; to continuity. The chart of
estimation of competitiveness of products of agroindustrial market, basis of that is an analysis of terms that influence on
forming of demand of certain market segment, is worked out. Some concrete measures are reasonable in relation to
creation of favourable terms of development of competition environment of agroindustrial market of region.
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станом дцієї галузі та номенклатурою про�
дукції. Аграрне виробництво має ряд особли�
востей, що здійснюють вплив на конкуренцію
як необхідну умову регулювання ринкових про�
цесів. Найважливішими з них є такі: біологічна
природа ресурсів, котрі використовуються у
виробництві; територіальна розосередженість
виробництва; спеціалізація виробництва; за�
лежність від погодно�кліматичних умов; се�
зонність вегетаційного та виробничого циклів;
незавершеність відновлення об'єктів АПК
тощо.

Все це свідчить про необхідність розвитку
конкуренції як однієї з головних умов ефектив�
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ного функціонування галузі, виявлення важелів
впливу на динаміку конкурентного середови�
ща як найважливішої характеристики сільсько�
го господарства. В зв'язку з цим стійкість
сільськогосподарського виробництва є ниж�
чою, ніж в інших галузях, що характеризує на�
явність в галузі високого рівня підприємниць�
ких ризиків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам формування конкурентного се�
редовища в АПК і його центральній ланці —
сільському господарству, зокрема, присвячено
праці таких вчених, як: Азоев Г., Базилевич В.,
Брітченко І., Буднікевич І., Готра В., Карачи�
на Н., Кліменко М., Кубіній Н., Мікловда В.,
Перцата Л., Омельяненко Т. й інших. Питання
формування конкурентних переваг висвітлені в
наукових працях таких зарубіжних учених, як:
Арістов О., Данько Т., Дойл П., Ламбен Ж.�Ж.,
Масютін С., Мінцберг Р., Портер М., Стрік�
ленд А.Дж., Томпсон А. та інших.

Актуальність дослідження пояснюється
тим, що ефективність використання агропро�
мислового потенціалу, як вичерпного ресурсу,
має державну важливість й вимагає інстру�
ментів створення максимально сприятливих
умов для підприємницької ініціативи в регіонах
і здатності до роботи на відкритих глобальних
ринках за умов жорсткої конкуренції. В умо�
вах зміни політичної ситуації на світовій арені
та введення санкцій, що обмежують вільну зов�
нішньоекономічну діяльність між державами,
виникають нові завдання і цілі, які ставляться
перед агробізнесом країни та регіону зокрема.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є маркетинговий аналіз

конкурентного середовища агропромислового
ринку регіону та окреслення проблем форму�
вання ефективного його формування.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
В АПК, де спостерігаються великі відмін�

ності всередині кожної галузі, виділяють три
види конкуренції: внутрішньогалузеву, міжга�
лузеву та міжрегіональну, оскільки комплекс
і, перш за все, сільське господарство займають
положення, що не дозволяє на рівних умовах
брати участь у міжгалузевій конкуренції. Якщо
внутрішньогалузева конкуренція проявляєть�
ся у вигляді різноманіття форм господарюван�
ня, в результаті чого виробляється однотипна
продукція (послуги), то при взаємодії з підпри�
ємствами, які виробляють засоби виробництва

та переробляють сировину, сільські товарови�
робники стикаються з монополістами, котрі
диктують ціни на свою продукцію.

У процесі дослідження міжгалузевих і спе�
цифічних чинників, що впливають на стан кон�
курентного середовища АПК, необхідно уточ�
нити їх перелік, а в подальших дослідженнях
оцінити ступінь та тривалість їх впливу. До
міжгалузевих належать економічні, адміністра�
тивні та організаційні фактори. До економіч�
них факторів, які впливають на рівень конку�
ренції в АПК, відносять: цінову політику дер�
жави, податкову і кредитну системи, обмежен�
ня щодо попиту з боку населення та замов�
ників, високі терміни окупності інвестицій,
рівень інфляції, фінансову нестабільність тощо.
Організаційні чинники залежать від ступеня
розвиненості ринкової інфраструктури АПК,
особливо її матеріально�технічного (машинно�
тракторний парк, складське і тарне господар�
ство, ремонтно�будівельні організації, об'єкти
сервісного обслуговування) та інформаційно�
комунікаційного комплексу з метою формуван�
ня єдиного інформаційного простору галузе�
вого ринку. Адміністративні чинники пов'язані
з утворенням організацій (підприємств) АПК і
з відповідними процедурами їх реєстрації [1; 2].

З метою конкурентного розвитку галузі важ�
ливим фактором є об'єктивна оцінка сучасного
стану конкурентного середовища галузі та галу�
зевого ринку за величиною відповідних індексів і
коефіцієнтів. Від типу галузевого ринку, ступеня
його насиченості, кількості та потужності кон�
куруючих підприємств залежать інтенсивність
конкуренції та її форми. Специфічними для АПК
є соціально�демографічні, природно�кліматичні,
ресурсні чинники, розміщення продуктивних сил,
а також географічні та продуктові кордони га�
лузевого ринку, які доцільно виділити в окремий
етап оцінки конкурентного середовища і дослі�
дити з іншими факторами.

На нашу думку, оцінка конкурентного се�
редовища галузей АПК і структури ринку має
свої принципові відмінності (таблиця 1).

Так, на першому етапі виконується аналіз і
оцінка типу конкурентного середовища галу�
зевого ринку, що передбачає вивчення харак�
теристики моделей конкуренції (олігополія,
монополія, монополістична конкуренція, дос�
конала конкуренція). На другому етапі здійс�
нюється аналіз та оцінка структури конкурен�
тного середовища на ринку АПК. На третьому
етапі виконується оцінка інтенсивності конку�
ренції та розробка рекомендацій щодо форму�
вання конкурентного середовища на ринку
АПК.
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Як відомо, конкурентоспроможність про�
дукції (робіт, послуг) є багатоаспектним понят�
тям, що характеризує відповідність певним еко�
номічним параметрам (рівень цін на послуги,
сервісне обслуговування, розмір коштів у за�
мовників), технічним (сфера застосування, при�
значення, стан транспортних засобів) і норма�
тивним (відповідність стандартам, нормати�
вам). Під конкурентоспроможністю продукції
(робіт, послуг) розуміють можливість про�
дукції (робіт, послуг) бути виділеними покуп�
цями з інших аналогічних груп, які пропону�
ються підприємствами�конкурентами, завдяки
більш високим споживчим властивостям і еко�
номічним параметрам, нижчим цінам на їх
придбання та нижчим витратам на їх споживан�
ня. На рівень конкурентоспроможності про�
дукції (робіт, послуг) мають істотний вплив такі
чинники: ступінь задоволення попиту на про�
дукцію (роботи, послуги); місткість існуючих і
потенційних сегментів ринку; наявність конку�
рентів; соціально�демографічні характеристи�
ки продукції (робіт, послуг); рівень постачаль�
ницько�збутової мережі та після продажного
сервісного обслуговування [4, с. 220].

Фундаментальними принципами оцінки
конкурентоспроможності продукції агропро�
мислового ринку регіону є:

— системності та комплексності — оцінка
взаємодії комплексу внутрішніх і зовнішніх
чинників конкурентоспроможності;

— інтегральності, що забезпечує поглиб�
лення та конкретизацію зв'язків між чинника�
ми конкурентоспроможності продукції АПК;

— урахування специфіки виробництва,
відповідно до якого система оцінки має місти�
ти показники, що характеризують специфічні
галузеві особливості АПК й враховують їх
вплив на конкурентоспроможність продукції;

— врахування особливостей різних сег�
ментів ринку продукції АПК, який грунтуєть�
ся на максимально точному визначенні запитів
споживачів цього регіону (сегменту ринку) і як�
найповнішому їх задоволенні;

— квазістабільності ринкової кон'юнктури —
в кожен конкретний момент часу структура
платоспроможного попиту цілком визначена і
дозволяє здійснювати сегментацію споживачів
за значимістю (важливістю) окремих показ�
ників якості продукції АПК;

— ієрархічності показників, які відносять�
ся до системи оцінки та мають бути ранжиру�
вані від загального до окремого (узагальнюючі
показники характеризують інтегральну харак�
теристику основних напрямів підвищення кон�
курентоспроможності продукції АПК, індиві�
дуальні показники — доповнюють загальну
картину за рахунок оцінки впливу на досліджу�
ваний процес специфічних особливостей);

— інформаційної забезпеченості — систе�
ма повинна містити показники, розрахунок
яких може бути забезпечений статистичною
звітністю, що відповідає вимогам повноти, до�
стовірності та своєчасності;

—безперервності — враховує можливе ко�
ригування показників системи або включення
до неї додаткових показників по мірі надход�
ження нових даних про продукцію АПК або про

Таблиця 1. Оцінка структури ринку АПК і аналізу конкурентного середовища

Джерело: узагальнено автором на основі [1; 3; 4].

Вихідна інформація 
Показники, які використовуються для оцінки 
структури ринку АПК і аналізу конкурентного 

середовища 
Очікуваний результат 

І етап.
Аналіз і оцінка типу конкурентного середовища на ринку АПК 

Характеристики моделей 
конкуренції (олігополія, 
монополія, монополістична 
конкуренція, досконала 
конкуренція) 

Порівняння характеристик моделей конкуренції 
з фактичними параметрами ринку 

Визначення типу конкурентного 
середовища 
 

ІІ етап. 
Аналіз і оцінка структури конкурентного середовища на ринку АПК 

Дані про структурні елементи 
конкурентного середовища ринку: 
наявність послуг-замінників, 
замовники, постачальники та 
бар'єри входу на ринок 

Надання послуг-замінників, різниця в ціні й 
характеристика попиту в АПК. Прибутковість 
замовників (клієнтів), еластичність попиту на 
надання послуг в АПК, рівень доступності 
інформації замовникам 

Оцінка поточного стану структури ринку 
в АПК 

ІІІ етап.
Оцінка інтенсивності конкуренції та розробка рекомендацій щодо формування конкурентного середовища на ринку АПК 

Дані щодо кількості організацій й 
підприємств АПК на цьому 
сегменті ринку, обсяги послуг, що 
надаються 

Показники, що визначають характер розподілу 
ринкових часток: частки ринку; коефіцієнти 
відносної частки ринку. Показники, що 
визначають ступінь інтенсивності конкуренції 
на ринку: коефіцієнт відносної концентрації, 
коефіцієнт Герфиндаля-Гіршмана та інші 

Оцінка узагальнюючих показників 
концентрації на ринку та ступеня 
інтенсивності конкуренції. Потім 
обгрунтовується необхідність і характер 
державного регулювання процесів 
формування конкурентного середовища  



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 22, 2017

45

конкурентне середовище, що оточує його [1;
5; 6].

Основою оцінки конкурентоспромож�
ності продукції АПК є аналіз умов, що впли�
вають на формування попиту певного сег�
менту ринку (рис. 1).

Конкурентна стратегія розвитку підпри�
ємств АПК є основою завоювання ринкових
позицій та отримання користі від реалізації
конкурентних переваг, найважливіші з яких
полягають в наступному:

1) стратегія лідерства у витратах (со�
бівартості) дає перевагу, яка грунтується на
встановленні оптимальної структури витрат
(наприклад, за рахунок вигідного місця роз�
ташування, економії за рахунок поліпшен�
ня організації праці та інші), що дозволяє за�
лучати додаткові сегменти споживачів;

2) диференціація виробництва означає, що
підприємства АПК прагнуть до унікальності і
винятковості в аспектах, важливих для спожи�
вачів (доступність, надійність, сервіс та інше);

3) диверсифікація виробництва з метою
розширення ринкової активності підприємств
АПК, які використовують свої фінансові ре�
сурси не лише для підтримки та розвитку ос�
новного бізнесу, але й на освоєння нових видів
послуг, створення нових виробництв;

4) створення нових ринків, які сприяти�
муть використанню новітніх технологій,
зміні потреб клієнтів, появі нових можливо�
стей та інструментів для розміщення фінан�
сів і управління ризиками (створення агро�
промислового кластера, формування єдино�
го інформаційного простору, тощо);

5) стратегія фокусування полягає в зо�
середженні зусиль не на групі сегментів, а на
певному виді послуг (чи окремому регіоні) з
метою вибору перспективного сегменту галу�
зевого ринку, що дозволяє його обслуговува�
ти ефективніше, ніж конкуренти;

6) стратегія синергізму характеризує ситу�
ацію в діловій практиці, коли сукупний резуль�
тат перевершує суму окремих ефектів [4].

Потрібний системний підхід, який стимулю�
ватиме нарощування обсягів виробництва АПК
і такий, що забезпечить заходи підтримки не�
обхідного рівня розвитку інфраструктурних
потужностей. Найбільш ефективними інстру�
ментами в умовах подолання кризи є держав�
но�приватне партнерство, консолідація ринку
та створення спільних компаній.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дало можливість

обгрунтувати деякі конкретні заходи щодо

створення сприятливих умов розвитку конку�
рентного середовища на агропромисловому
ринку регіону:

— розвиток системи оптово�роздрібних про�
довольчих ринків і захист інтересів сільсько�
господарських товаровиробників на цих ринках
шляхом вільного надання торгових місць й обме�
ження присутності на них посередницьких осіб;

— розширення практики прямої реалізації
виробниками сільськогосподарських і продо�
вольчих товарів населенню;

— сприяння розвитку інфраструктури тор�
гівлі продовольчого ринку;

— створення умов для реалізації населен�
ню продукції безпосередньо сільгоспвиробни�
ками, у тому числі шляхом розширення ярмар�
кової торгівлі, а також розвиток сільськогос�
подарських споживчих ринків;

— надання підтримки машинно�технічних
станцій, що дозволить господарюючим су�

Джерело: розроблено автором.

Рис. 1. Схема дослідження
конкурентоспроможності продукції

агропромислового ринку
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б'єктам, які не мають відповідного технічного
оснащення, вести бізнес в сільськогосподарсь�
кому виробництві;

— розвиток ринку послуг зі зберігання про�
дуктів сільськогосподарського виробництва;

— розвиток державного та муніципально�
го замовлення, забезпечення прозорих проце�
дур розподілу ресурсів;

— використання кооперації в організації
процесів виробництва, збуту, переробки про�
дукції.

Кінцевою метою стратегії розвитку будь�
якого регіону є досягнення стійкого соціаль�
но�економічного розвитку, що забезпечує мак�
симальне задоволення потреб населення у мак�
симально комфортних умовах проживання і
ведення господарської діяльності.
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