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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
Однією з найважливіших причин ниніш�

нього кризового стану вітчизняних підпри�
ємств аграрного сектору є те, що вони вияви�
лися не готові до конкуренції із західними
підприємствами на відкритих внутрішніх і
зовнішніх ринках. Низька конкурентоздатність
продукції призводить до погіршення фінансо�
во�економічного стану вітчизняних аграрних
підприємств.
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EVALUATION CRITERIA AND FACTORS INFLUENCING TO IMPROVING
THE COMPETITIVENESS OF MEAT AND DAIRY PRODUCTS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

На сьогоднішній день сільськогосподарські підприємства галузі м'ясо!молочного скотарства перебувають у кри!
зовому стані. Основною причиною є те, що вони досі не готові до ринкових умов господарювання, не можуть гідно
конкурувати як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Наслідком є засилля імпортної м'ясо!молочної про!
дукції не завжди високої якості. Для багатьох вітчизняних підприємств галузі м'ясо!молочного скотарства зміст кон!
куренції зводиться до того, щоб бути схожими на своїх конкурентів. Це додає їм впевненості в собі. Але наслідувати
іншим — значить позбавитися будь!якої своєї конкурентної переваги. Деякі підприємства, володіючи певною конку!
рентною перевагою, не роблять зусиль для того, щоб не втратити її. Для відновлення втрачених позицій товарови!
робники повинні правильно оперувати критеріями та визначати фактори впливу на конкурентоспроможність про!
дукції, комплексний розвиток яких можливий тільки за рахунок освоєння сучасних технологій виробництва про!
дукції, контролю якості, використанні при виробництві сучасної техніки й устаткування. Важливе значення при цьо!
му має мотивація персоналу, що бере участь у реалізації проектів з модернізації виробництва.

Today, agricultural enterprises in meat and dairy industry are in crisis. The main reason is that they are still not
ready to market conditions, can not worthily compete both in domestic and foreign markets. The consequence is that the
dominance of imported meat and dairy products are not always of high quality. For many domestic enterprises sector
dairy and meat content is reduced to a competition to be similar to its competitors. It gives them confidence. But others
follow — so get rid of any of its competitive advantage. Some companies, with a competitive advantage, do not make
efforts in order not to lose it. To restore the lost positions producers must operate correctly criteria and determine impacts
on competitiveness, complex development of which is only possible through the development of modern technologies of
production, quality control, use in the production of modern technology and equipment. Important in this case is motivated
personnel taking part in projects to modernize production.

Ключові слова: м'ясомолочна продукція, сільськогосподарські підприємства, критерії та
фактори конкурентоспроможності, конкуренція.

Key words: meat and dairy products, agricultural enterprises, criteria and factors of compe
titiveness, competition.

Також внаслідок низької конкурентоспро�
можності продукції та високого рівня інфляції
знижується обсяг виробництва. Скорочення ж
обсягів виробництва, в свою чергу, призвели до
недовантаження виробничих потужностей, а
отже, до росту частки постійних витрат у
структурі собівартості продукції. А оскільки
конкуренція з західними товарами змусила аг�
рарні підприємства при формуванні ціни оріє�
нтуватися на ринкові ціни, то дана ситуація
призвела до появи збитків із усіма наслідками,
що випливають з цього. Тобто втрата конкурен�
тоспроможності для будь�якого підприємства
є прямим шляхом до банкрутства.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У загальному сенсі дослідженням проблеми
конкурентоспроможності займались М. Портер,
Р. Хендерсон, П. Зав'ялов, В. Павловою, Р. Фат�
хутдінов, О. Юданов, а підвищенню конкурентос�
проможності сільськогосподарської продукції
була приділена увага В.Г. Андрійчука, В.П. До�
линського, С.М. Кваші, М.Й. Маліка, Л.Д. Пав�
ловської, П.Т. Саблука, О.О. Школьного,
О.М. Шпичака та інших. У свою чергу слід виді�
лити праці дослідників, що стосуються дослід�
ження конкурентоспроможності м'ясо�молочної
продукції: І.В. Свиноус, П.Р. Пуцентейло,
М.К. Пархомця, В.М. Микитюка, П.К. Канінсько�
го, Л.П. Червінської. Але більша частина дослід�
жень лише констатує стан галузі та робить про�
гнози розвитку, не вдаючись до внутрішнього ме�
ханізму впливу на конкурентоспроможність.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дане дослідження присвячене дослідженню

критеріїв та факторів впливу на конкуренто�

спроможність, що здатні покращити позиції
вітчизняного м'ясо�молочного скотарства на
ринку та забезпечити розвиток сільськогоспо�
дарських підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для багатьох вітчизняних підприємств га�
лузі м'ясо�молочного скотарства зміст конку�
ренції зводиться до того, щоб бути схожими на
своїх конкурентів. Це додає їм впевненості в
собі. Але наслідувати іншим — значить позба�
витися будь�якої своєї конкурентної переваги.
Деякі підприємства, володіючи певною конку�
рентною перевагою, не роблять зусиль для
того, щоб не втратити її.

Наявність конкурентної переваги не повин�
на зупиняти подальший пошук вдосконалення
стратегії розвитку підприємств аграрного
бізнесу. Для сучасного етапу розвитку ринку
наявність саме своєї конкурентної переваги
може стати вирішальним при виборі спожива�
ча і для виживання будь�якого підприємства.

Рис. 1. Ключові фактори конкурентоспроможності підприємства галузі
м'ясо9молочного скотарства

Джерело: розробка автора.
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Для більшості підприємств галузі досить
складно перебороти відставання від світових та
й наших вітчизняних аграрних лідерів, які зай�
няті, у виробництві та переробці м'ясо�молоч�
ної продукції. Значній кількості підприємств
агробізнесу без підтримки органів державної,
регіональної та місцевої влади загрожує про�
цедура банкрутства. Загальновизнано, що біль�
шість аграрних підприємств відносяться до со�
ціальнозначущих, бо на них виробляються про�
довольство і сировина для харчової і перероб�
ної промисловості. Отже, для власників аграр�
них підприємств перед прийняттям стратегіч�
них рішень навіть на рівні підприємства, необ�
хідна детальна оцінка його конкурентоспро�
можності за всіма факторами. Ця обставина
визначає наявність різних факторів, що форму�
ють конкурентноздатність підприємства. З ог�
ляду на існуючий у галузі дефіцит інвестицій�
них ресурсів — однієї з головних причин низь�
кої конкурентноздатності, можна виділити на�
ступні ключові фактори конкурентноздатності
галузі м'ясо�молочного скотарства сільсько�
господарських підприємств (рис. 1).

Отже, сьогодні у нашій країні недооціню�
ють проблеми конкурентоспроможності про�
дукції і підприємства в цілому. У більшості ви�
падків при оцінці конкурентоспроможності
виробу кількісному аналізу піддаються тільки
деякі критерії конкурентоспроможності: ціна,
технічні та якісні характеристики. Робиться це,
в основному, для продукції, що йде на задово�
лення потреб споживача [1].

Як показує практика,
комплексний розвиток всіх
факторів, що роблять вплив
на конкурентноздатність
підприємства, можливий
тільки за рахунок освоєння
сучасних технологій вироб�
ництва продукції, контролю
якості, використанні при ви�
робництві сучасної техніки й
устаткування. Важливе зна�
чення при цьому має мотива�
ція персоналу, що приймає
участь у реалізації проектів
по модернізації виробницт�
ва.

У силу того, що підприє�
мство є учасником не тільки
ринку товарів, але й ресурсів,
праці, капіталу й інших
ринків, поряд із власниками
підприємства, його конку�
рентноздатність також важ�

лива для споживачів, постачальників, праців�
ників, менеджерів, а також кредиторів й інвес�
торів. При цьому для кожної із цих груп заці�
кавлених осіб конкурентноздатність сільсько�
господарського підприємства виражається по�
своєму. Це пояснюється багато в чому тим, що
підприємства звикли працювати на "ринку про�
давця" і за основу оцінки приймають якісні ха�
рактеристики товару. Поняття конкурентоспро�
можності аграрного підприємства не потрібно
замінювати поняттям його фінансового стану та
платоспроможністю. Фінансовий потенціал аг�
рарного підприємства є лише одним з його фак�
торів конкурентоспроможності, що виконує, як
правило, роль обмеження. Але підприємство
може мати досить високий рівень розвитку тех�
нології, трудові ресурси високої кваліфікації і
при цьому низький рівень фінансового потенці�
алу, що став результатом неправильно розроб�
леної стратегії ведення конкурентної боротьби
інших неправильних управлінських рішень [2].

Управління конкурентоспроможністю про�
дукції, що випускається, на сучасному етапі
розвитку ринку можливе тільки з позиції при�
вабливості для споживача. Управління конку�
рентоспроможністю продукції галузі м'ясо�мо�
лочного скотарства повинно керуватись на�
ступними аспектами:

— визначення параметрів конкурентоспро�
можності;

— оцінка рівня конкурентоспроможності
для власної продукції і продукції, що випус�
кається конкурентами;

Рис. 2. SWOT9аналіз українського м'ясо9молочного скотарства
Джерело: узагальнено автором.
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— визначення необхідного рівня конкурен�
тоспроможності;

— доведення існуючих характеристик про�
дукції до необхідного рівня на основі контро�
лю і регулювання;

— прогнозування рівня конкурентоспро�
можності залежно від темпів науково�техніч�
ного прогресу, розвитку ринків, соціальних і
політичних змін.

Ситуація в галузі м'ясо�молочного скотар�
ства ускладнюється через специфіку галузі, яка
полягає в наступному:

1) продукція галузі — це здебільшого кінце�
вий продукт, призначений для задоволення
потреб населення у продовольстві і різних га�
лузей економіки у сировині, тому такий фак�
тор, наприклад, як мода, не превалює в оцінці
конкурентоспроможності товару;

2) продукція м'ясо�молочного скотарства —
це, як правило, товар швидкого користування,
що не вимагає великих витрат споживача в про�
цесі її приготування до вживання;

3) підприємства з виробництва продукції
м'ясо�молочного скотарства є своєрідним ба�
рометром загальногосподарської кон'юнктури,
вони першими реагують на економічні спади й
останніми на підйоми. Реакція на економічний
підйом повинна полягати в пропозиції на ри�
нок продукції, що відповідає вимогам спожи�
вачів;

4) виробництво продукції характеризуєть�
ся досить тривалим виробничим циклом, тому
підприємства даної галузі відчувають потребу
в тривалому кредитуванні і сильно страждають
в умовах високого рівня інфляції;

5) для підвищення якості продукції та ефек�
тивності управління підприємствами в галузі
м'ясо�молочного скотарства необхідно розро�

бити механізми заохочення переходу під�
приємств аграрного сектора на міжнародні
стандарти якості.

Конкретні рекомендації не можуть бути
для всіх підприємств стандартними, у кожно�
му конкретному випадку на підприємстві по�
винна розроблятися система управління кон�
курентоспроможністю, що оптимально пра�
цюватиме з урахуванням усіх специфічних ха�
рактеристик і особливостей даного підприєм�
ства. Необхідно мати всю систему факторів
конкурентоспроможності продукції, їх взає�
мозв'язок і взаємодію між собою, щоб побу�
дувати систему управління конкурентоспро�
можністю продукції. Інтегральне розуміння
конкурентоспроможності підприємства як
сукупності факторів вимагає більш широкого
підходу до проблем управління конкурентос�
проможністю [3].

Для відродження втрачених потужностей та
вирішення проблем в галузі м'ясо�молочного
скотарства слід вжити наступних заходів (табл.
1):

Основою стабілізації і нарощування чисель�
ності м'ясної та молочної худоби, підвищення
її продуктивності та ефективності розведення
стане функціонування економічного механіз�
му, який забезпечить окупність затрат її влас�
никам.

Конче необхідно у невідкладному порядку
вжити ряд заходів, що мінімізують кризові яви�
ща в АПК і забезпечать його виведення на нові
інноваційні перспективи. Серед них: пролонга�
ція кредитів, що їх отримали в комерційних бан�
ках підприємства галузі, і надання нових кре�
дитів; збільшення видатків на фінансування
бюджетних програм і здійснення фінансової
підтримки підприємств галузі через механізм

Таблиця 1. Основні напрями вирішення проблем у м'ясо9молочному скотарстві

Джерело: узагальнено автором.
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здешевлення кредитів бюджетної, тварин�
ницької і рослинницької дотації, здешевлен�
ня придбання техніки; відновлення фінансу�
вання за бюджетними програмами з частко�
вою компенсацією вартості складної сільгос�
птехніки вітчизняного виробництва; відтво�
рення та підвищення родючості грунтів, зде�
шевлення вартості страхових премій; виділен�
ня за рахунок стабілізаційного фонду додат�
кових коштів на підтримку фермерських гос�
подарств [4].

Проблеми конкурентоспроможності веден�
ня молочного і м'ясного скотарства, порівня�
но із іншими видами сільськогосподарської
діяльності в частині окупності витрат та при�
бутковості ведення бізнесу, зумовлюють збе�
реження негативної тенденції скорочення чи�
сельності поголів'я великої рогатої худоби і
обсягів виробництва продукції [5].

Стабілізаційні тренди, які спостерігаються
в галузі скотарства за останні роки, потребу�
ють застосування перспективних інноваційних
підходів для поглиблення процесів відроджен�
ня великотоварного виробництва, збільшення
чисельності поголів'я молочних і м'ясних порід
великої рогатої худоби, суттєвого підвищення
продуктивності тварин та зменшення витрат
ресурсів на одиницю продукції.

ВИСНОВКИ
Необхідно забезпечити формування опти�

мальної моделі конкурентоспроможного та
високоефективного інноваційно�інвестиційно�
го розвитку скотарства на основі врахування
інтересів виробника продукції, переробної про�
мисловості і споживача з метою раціонально�
го використання наявного ресурсного потен�
ціалу галузі.

Серед перспективних напрямів підвищення
конкурентоспроможності скотарства на основі
інноваційних технологічних рішень слід окре�
мо виділити:

— використання автоматизованих систем
доїння корів, зокрема роботів�доярів DeLaval,
Lely Astronaut A4, RDS Futureline та обладнан�
ня даного типу інших фірм�виробників;

— біоенергетичної переробки органічних
відходів на основі системи когенераційної ути�
лізації біогазу з виробництвом електричної і
теплової енергії та біодобрив;

— застосування підвісних кормороздавачів
для годівлі великої рогатої худоби, процес ке�
руваннями якими є автоматизованим;

— розведення високопродуктивних порід
великої рогатої худоби молочного і м'ясного
напрямку продуктивності з врахуванням по�

годно�кліматичних умов, територіального роз�
міщення і зональної спеціалізації аграрного
виробництва;

— використання товаровиробниками спе�
ціальних молочних автоматів, що дозволить
організувати новий прямий канал збуту про�
дукції, і в перспективі суттєво зменшити част�
ку впливу посередницької ланки на ринку та
встановити рівновигідну ціну на продукцію.
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