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Розглянуто основні проблеми конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання. ВиF
значено і проаналізовано чинники, які формують належний рівень конкурентоспроможність продукції підприємства.

На основі проведеного опитування споживачів продукції птахівництва в досліджуваному регіоні було визначено
основні чинники та характеристики продукції в формуванні її конкурентоспроможності на основі думки спожиF
вачів. Як свідчать результати опитувань, до споживання курятини мають прихильність споживачі всіх вікових катеF
горій і різного соціального статусу. За даними опитуваннями такими характеристиками є: якість, імідж підприємF
ства, ціна, упаковка, асортимент продукції, реклама.

The main problems of competitiveness of enterprises in modern economic conditions are considered. The factors,
which form the proper level of competitiveness the enterprise's products, are determined and analyzed.

On the basis a survey conducted by consumers of poultry products in the studied region, the main factors and
characteristics of the product were determined in the formation of its competitiveness on the basis of consumers' opinion.
According to the results the surveys, consumers of all age categories and different social status have a commitment to
chicken consumption. According to surveys, such characteristics are: quality, company image, price, packaging, product
range, advertising.
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стійно розвивається і змінюється, є аналіз його
конкурентоспроможності, з метою визначен�
ня тенденцій її зміни. Важливість дослідження
полягає в тому, що високий рівень конкурен�
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тоспроможності підприємства є гарантом
одержання високого прибутку. В сучасних умо�
вах існує багато невирішених проблем пов'яза�
них з конкурентоспроможністю продукції
підприємств галузі птахівництва, а також існує
безліч чинників, які передовсім впливають на
формування її належного рівня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі оцінювання конкурентоспро�
можності підприємств на внутрішніх і світових
ринках присвячено багато праць вітчизняних і
зарубіжних вчених, зокрема В.В. Арестенка [3,
с. 11], І.З. Должанського [1], Р.М. Журила [6 с.
126], М.І. Книша [2], Л.В. Нагірної [8, с. 136],
С.В. Позняка [9, с. 8], Н.В. Тарнавської [14, с.
32], Ю.М. Хвесика [15, с. 32] і інших. Зазначені
науковці формують свої пропозиції щодо виз�
начення пріоритетних чинників у забезпеченні
належного рівня конкурентоспроможності
підприємства в сучасних умовах.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Проблема конкурентоспроможності під�
приємств є непересічною і актуальною пробле�
мою економіки, яка потребує проведення по�
стійних досліджень і розроблення прогресив�
них заходів по підвищенню конкурентоспро�
можності підприємств враховуючи різні аспек�
ти і чинники, що на неї впливають.

Опис основного матеріалу дослідження.
Найпершою проблемою є трактування самого
терміна "конкурентоспроможність". Існує ба�
гато підходів щодо визначення конкуренто�
спроможності, проте кожен вчений в своїй
праці вдосконалює існуюче трактування і на�
водить власне.

О.В. Прокопенко [11 с. 22] зазначає, що
важливою є проблема оцінки конкурентоспро�
можності підприємств, яка необхідна для ефек�
тивного управління конкурентоспроможністю
підприємств на міжнародних ринках. У праці
науковець вдосконалив графоаналітичну мо�
дель, яка найбільш часто застосовується для
оцінки конкурентоспроможності, і вдоскона�
лено методику оцінки конкурентоспромож�
ності на міжнародних ринках.

Н.М. Грущинська [5, с. 53] вважає, що важ�
ливою проблемою розвитку національного
ринку України є перехід від застарілої системи
стандартизації до існуючої системи міжнарод�
них стандартів. Для вирішення даної проблеми
автор пропонує впроваджувати в Україні ті
стандарти, які використовуються на більшості

експортних ринків світу, а не створювати власні
стандарти якості. Це буде важливим кроком
для України на шляху приєднання до ЄС, і дасть
змогу місцевим виробникам виробляти більш
конкурентоспроможну продукцію для внут�
рішніх і зовнішніх ринків і полегшить експорт
продукції на світові ринки.

Цю ситуацію ми спостерігаємо в процесі
переорієнтації підприємств на зовнішні ринки,
зокрема Азії і Африки, які мають свої специ�
фічні особливості.

П.М. Купчак стверджує, що в умовах зрос�
тання відкритості внутрішнього ринку вітчиз�
няним споживачам постійно пропонується ши�
рокий асортимент продовольчих товарів, при
цьому продукція швидко змінюється, вдоско�
налюється її зміст і упаковка. Тому не розви�
ваючи свій інноваційний потенціал, виробники
не будуть здатні відповідати сучасним вимогам
ринку та конкурувати з більш сприйнятливими
до нововведень конкурентами [17].

Значна роль у конкурентній боротьбі нале�
жить інноваціям, оскільки в сучасних умовах
глобалізації інноваційний розвиток стає визна�
чальним чинником досягнення економічного
лідерства, важливим інструментом у конку�
рентній боротьбі. Це зумовлено тим, що інно�
вації є матеріальною основою підвищення
ефективності виробництва, якості і конкурен�
тоспроможності продукції, зниження витрат і
виступають найважливішою умовою еконо�
мічного зростання на якісно новій основі [12,
с. 26].

Варто зазначити, що українські підприєм�
ства недостатньо уваги приділяють інновацій�
ним розробкам, тому більшість вітчизняних
товаровиробників є неконкурентоспроможни�
ми не лише на міжнародному, а й на вітчизня�
ному ринку. Споживачі проявляють більший
попит на кращий товар, при виробництві якого
підприємства зважають на їхні побажання. Є
такі підприємства, які постійно покращують
свої товари — удосконалюють упаковку, роз�
ширюють асортимент, підвищують якість про�
дукції, що й робить їх конкурентоспроможні�
шими і полегшує доступ до зовнішніх ринків.

З таких інноваційних чинників варто зазна�
чити перехід на відгодівлю птиці без антибіо�
тиків, для цього потрібно використовувати без�
печні натуральні корми у процесі годівлі птиці,
використовувати натуральні антибіотики, як от
молоко кролів, вживання якого зменшує падіж
птиці з перших днів життя. Іншим чинником
можна назвати виробництво органічної про�
дукції птахівництва. Такий метод передбачає
вирощування птиці в умовах наближених до
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природних, а саме птиця має змогу випасатися
на траві, їсти лише натуральні корми та інші
чинники.

У рамках виставки "Птахівництво 2016"
одна з найбільших українських компаній на тва�
ринницькому ринку ГК "АгроВет Атлантик"
представила своїх нових технічних директорів
із напряму "Птиця" — Гаррі Ваала та Мері�Енн
Бонгартс. Експерти мають багаторічний досвід
на європейському ринку птиці, а їхня робота у
нас покликана вивести українське птахівницт�
во на новий технологічний рівень розвитку.
Експерти у рамках заходу провели семінар, де
розповіли про рішення у годівлі птиці, які ба�
зуються на відсутності антибіотиків і водночас
забезпечують виробничу прибутковість. Вони
виділили кілька основних моментів, на які слід
звернути увагу фермерам�птахівникам Украї�
ни, щоб розвивати свою діяльність, правильно
та ефективно годувати птицю і мінімізувати
використання антибіотиків, а згодом повністю
від них відмовитися [21].

Н. Кирич [7, с. 47] зазначає, що хоча конку�
рентоспроможність підприємства є його внут�
рішньою справою. Варто враховувати, що біль�
шість керівників не мають теоретичних і прак�
тичних навиків ведення конкурентної бороть�
би, тому державі потрібно здійснити реаліза�
цію державної галузевої конкурентної політи�
ки. Ця політика дасть змогу проводити конку�
рентну боротьбу враховуючи особливості га�
лузі і відповідно до даних особливостей роз�
робляти конкурентні стратегії. За допомогою
такої політики держава зможе контролювати
стан конкуренції на ринках різних галузей.

Смерічевська С.В. [13, с. 36] значну увагу
приділяє проблемі невизначеності ринкових
умов у яких функціонують підприємства. Вона
визначає шляхи подолання даної проблеми за
рахунок системного управління конкурентос�
проможністю підприємств. Адаптивне управ�
ління дасть змогу враховувати структуру, про�
цеси, технології, ресурси, положення, які не�
обхідні для зниження невизначеності зовніш�
нього середовища, а також для створення знач�
них конкурентних переваг у бізнес�середовищі
функціонування підприємства. Запропоноване
адаптивне управління конкурентоспроможні�
стю підприємств дасть змогу уникнути значних
ризиків.

А от Василькова Н.В. [18, с. 154] зосеред�
жує увагу на роль екологічних питань у визна�
ченні конкурентоспроможності підприємств.
Екологічний або "зелений" маркетинг мало
досліджений у сучасних наукових працях, про�
те значна увага підприємств приділяється пи�

танням екологічної безпеки продуктів. Це
може бути виробництво, яке не шкодить дов�
кіллю, чи використання для продуктів упаков�
ки, яка не спричинить шкоду довкіллю. Загалом
автор вважає, що екологічний маркетинг є про�
цесом розробки, просування і продажу товарів
на основі їхніх екологічних і якісних переваг
для споживачів.

Нині багато підприємств намагається бути
в "тренді" і формувати власні концепції соціаль�
ної відповідальності перед суспільством. Важ�
ливо коли ці аспекти соціальної відповідаль�
ності фірми реалізуються повною мірою, а не
лише формально зазначені в документації.

Враховуючи те, що об'єктом дослідження в
даній роботі виступають аграрні підприємства
галузі птахівництва, то тут є свої окремі про�
блеми, багато з цих проблем пов'язані зі всту�
пом України до СОТ і входженням до зони
вільної торгівлі з ЄС.

З вступом України до СОТ значна частина
вітчизняних товаровиробників і переробників
аграрного сектору втратили конкурентні по�
зиції на внутрішньому ринку, цьому посприя�
ли жорсткі умови СОТ для сільського госпо�
дарства України. Варто зазначити, що вироб�
ники та експерти дізналися про ці умови тільки
після вступу України до СОТ. Проводячи пе�
реговори щодо створення зони вільної торгівлі
з Європейським союзом інформація про ці пе�
реговори і їх зміст є майже відсутніми, що не
дозволяє оцінити як може вплинути на ринки
сільськогосподарських товарів входження Ук�
раїни до зони вільної торгівлі.

Більшість науковців основними чинниками
конкурентоспроможності підприємства вважа�
ють ціну і якість продукції, збутову політику і
рекламу. Деякі вчені додають до даного пере�
ліку й інші чинники, які чинять значний вплив
на конкурентоспроможність.

Так, Вишневська Н.М. вважає, що не остан�
нє місце серед вище вказаних чинників конку�
рентоспроможності займає торгова марка. На
сьогоднішній день торгова марка є "уособлен�
ням знаку якості і вираженням певної мароч�
ної ідеї" [16]. Основним завданням торгової
марки є підтримання високого іміджу виробни�
ка і підтвердження високої якості продукції
підприємства. Споживачі з більш прихильні до
товарів відомих торгових марок, що і підвищує
їх рівень конкурентоспроможності за рахунок
брендового статусу.

Порівнюючи товари досліджуваних у цій
роботі підприємств можна сказати, що продук�
ція торгової марки "Наша Ряба" має значно
вищий рівень конкурентоспроможності саме
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завдяки своїй відомій торговій марці. Продук�
ція ТОВ "ВКФ Варто" має значний попит на те�
риторії західної України за рахунок власної
впізнаваної серед споживачів торгової марки
"Снятинська птиця". А от інші досліджувані
підприємства СТзОВ "Корнич", Городенківсь�
ка птахофабрика "Інтербізнес", ТОВ "М'ясний
дім" не мають власної запатентованої торгової
марки. Продукція цих підприємств є якісною і
реалізується на ринку Івано�Франківської об�
ласті і сусідніх областей, має стабільний попит,
але при насиченні ринку продукцією і функці�
онуванні на ринку спеціалізованих магазинів,
які реалізують продукцію конкретних товаро�
виробників (наприклад "Наша Ряба", "Гаврилів�
ські курчата") важко підтримувати належний
рівень власної конкурентоспроможності за
відсутності торгової марки.

Проблема підвищення конкурентоспро�
можності аграрних підприємств є найбільш го�
строю і актуальною в сучасних умовах. Голом�
ша Н.Є. [4, с. 68] вважає, що сільське господар�
ство є однією з провідних галузей України і
тому розвиток конкурентоспроможного аграр�
ного товаровиробника дасть змогу покращити
конкурентний статус України на міжнародно�
му ринку. Виробництво інноваційної, еколо�
гічно чистої і якісної сільськогосподарської
продукції дозволить повернути не лише вітчиз�
няних споживачів, але й експортувати цю про�
дукцію на міжнародні ринки, створивши бренд
української продукції аграрного виробництва.
Це ми спостерігаємо з міжнародних рейтингів
конкурентоспроможності вітчизняних товаро�
виробників продукції птахівництва у світі. Так,
в 2013 році Україна ввійшла в 10 світових ви�
робників продукції птахівництва і впродовж
аналізованого періоду зберігає свої позиції в

десятці найбільших виробників, щороку покра�
щуючи свої рейтинги.

Досліджуючи проблему підвищення конку�
рентоспроможності аграрних підприємств Н.О.
Петрова [20, с. 165] у своїй праці зазначає, що
конкурентоспроможність підприємств напря�
му залежить від рівня конкурентоспромож�
ності сільськогосподарської продукції. Науко�
вець вважає, що підвищенню конкурентоспро�
можності продукції буде сприяти введення на
сільськогосподарських підприємствах нових
систем контролю якості, а саме НАССР — Си�
стема аналізу небезпечних факторів та визна�
чення критичних точок контролю.

Така система управління якістю ефективно
використовується на українських підприєм�
ствах, які планують здійснювати і здійснюють
експорт своєї продукції за кордон. Оскільки за
системою НАССР підприємства повинні вдос�
коналити виробництво своєї продукції, забез�
печити виробництво екологічно чистих і без�
печних продуктів харчування.

Також важливою проблемою конкуренто�
спроможності сільськогосподарських підпри�
ємств є висока собівартість аграрної про�
дукції, а саме продукції тваринництва. Великі
витрати йдуть на корми, відсоток яких стано�
вить у середньому по підприємствах галузі
птахівництва 60—70%, значні кошти витрача�
ються на закупівлю племінної птиці для реп�
родукції птахів.

Для вирішення цієї і інших проблем конку�
рентоспроможності аграрних підприємств не�
обхідно підвищувати інвестиційну приваб�
ливість сільського господарства України. Це
потрібно робити, щоб залучати іноземні інвес�
тиції для підвищення ефективності їх діяль�
ності.

Таблиця 1. Вплив якості продукції на показники конкурентоспроможності
підприємства

Джерело: згруповано авторами.

№ 
 

Показники та чинники 
конкурентоспроможності Вплив якості 

1 Безпосередні чинники 
виробництва 

Без належного рівня якості основних елементів виробничого процесу 
неможливо виготовити високоякісну продукцію 

2 Стабільний попит на продукцію Без якісно-гарантійних показників виробів продукція не може 
користуватися стабільним попитом, адже буде не конкурентоспроможною 

3 Компетентність керівництва 
підприємства 

Від компетентності керівництва залежить політика підприємства у сферах 
його діяльності, в тому числі і врахування першочергової важливості 
дотримання стандартів якості продукції для забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства 

4 Імідж підприємства Формується в першу чергу виробництвом якісної продукції 
5 Фінансовий стан Виробництво високоякісної продукції еквівалентне збільшенню її 

виробництва з меншими загальними витратами суспільної праці 
6 Наявність передової технології 

та виробничих потужностей 
Якість виробничих потужностей визначає якість продукції, що 
виготовляється, а відтак і конкурентоспроможність підприємства вцілому 

7 Наявність висококваліфікованих 
кадрів 

Якість підготовки кадрів визначає якість продукції, що виготовляється 

8 Вид і рівень реклами Якість рекламних і маркетингових заходів розширює коло споживачів 
9 Сервісне обслуговування Якість обслуговування розширює споживчий ринок підприємства 
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Необхідно зазначити, що державна політи�
ка України мало спрямована на розвиток
вітчизняного товаровиробника, який зможе
бути конкурентоспроможним на внутрішніх і
світових ринках, що негативно впливає на еко�
номіку держави.

Держава повинна спрямовувати свою діяль�
ність на просування власних товарів, створен�
ня фінансової і законодавчої підтримки для
національних підприємств, частковим обме�
женням імпорту неякісних товарів з�за кордо�
ну для підвищення частки вітчизняних товарів
на ринках.

Зазначимо, що якість є основним чинником,
який безпосередньо впливає на конкуренто�
спроможність продукції підприємства.

Слідуючи за О.С. Пономарьовою і Г.Ю. Ку�
черуком [10, с. 7] ми пропонуємо для розумін�

ня значення якості продукції розглянути по�
казники конкурентоспроможності, де можна
наочно побачити якою мірою рівень якості про�
дукції впливає на кожен показник.

Для цього розглянемо таблицю 1 [10, с. 8].
На нашу думку, ці показники є найбільш

важливими при визначенні конкурентоспро�
можності підприємства і мають значний вплив
на неї.

На основі проведеного опитування спожи�
вачів продукції птахівництва в досліджувано�
му регіоні, було визначено основні чинники та
характеристики продукції в формуванні її кон�
курентоспроможності на основі думки спожи�
вачів. Нами було проведено опитування 120
респондентів різної вікової категорії від 18 до
72 років. Як свідчать результати опитувань, до
споживання курятини мають прихильність спо�

Тушка куряча; 19,8Серце; 5,8Шлунок ; 4,7

Печінка; 29,1

Шия; 4,7

Спинка; 4,7

Крило; 22,1

Ніжка; 10,5

Гомілка; 31,4

Стегно; 50

Четвертина; 10,5

Філе ; 61,6

Рис. 1. Структура споживання конкретних видів продукції птахівництва

Джерело: побудовано авторами на основі даних таблиці 2.

Вид 
продукції 

Кількість 
споживачів даного 
виду продукції, 

осіб 

Частка 
споживачів 
даного виду 
продукції, % 

Тушка 
куряча 

17 19,8 

Філе  53 61,6
Четвертина 9 10,5 
Стегно 43 50
Гомілка 27 31,4
Ніжка 9 10,5
Крило 19 22,1
Шия 4 4,7
Спинка 4 4,7
Печінка 25 29,1 
Шлунок  4 4,7
Серце 5 5,8

Джерело: визначено і розраховано авторами на основі проведеного анкетування споживачів продукції

Таблиця 2. Результати опитування споживачів щодо їх вподобань при купівлі продукції
птахівництва
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живачі всіх вікових категорій і різного со�
ціального статусу. За даними опитуваннями та�
кими характеристиками є: якість, імідж
підприємства, ціна, упаковка, асортимент про�
дукції, реклама.

Розглянемо і проаналізуємо ці характерис�
тики на прикладі продукції досліджуваних
підприємств Івано�Франківської області і ре�
зультатів опитування.

Результати опитування споживачів про�
дукції птахівництва свідчать про те, що 48,8 %
споживачів надають перевагу продукції куп�
леній в спеціалізованих магазинах, 34,9 % у су�
пермаркетах, 12,8 % в на ринку, а 3,5 % в міні�
маркетах.

Щодо відповіді на питання "В якому вигляді
ви купуєте продукцію птахівництва: охолодже�
ному чи замороженому?", то 89,5 % респон�
дентів відповіли, що надають перевагу купівлі
охолодженої продукції, а 10,5 % замороженої
продукції. Як бачимо, вітчизняні споживачі, як
і європейські, надають перевагу охолоджений
продукції. Така продукція завжди свіжа і доз�
воляє менше часу приділяти на її підготовку для
приготування страв споживачами.

Аналізуючи прихильність споживачів до
конкретних позицій в асортименті продукції
птахівництва, то на рисунку 1 можемо спосте�
рігати як розподілилися думки опитаних осіб
у відсотковому значенні.

Споживачі мали змогу обирати кілька варі�
антів відповіді на питання про види продукції,
яку вони купують найчастіше і результати опи�
тування в кількісному і відсотковому значенні
ми можемо побачити в таблиці 2.

Найбільшу перевагу споживачі надають при
купівлі курячого філе 53 відповіді або 61,6 % та
стегна — 43 відповіді або 50 %. Багато спожи�
вачів віддали свої голоси за гомілку — 27 осіб
або 31,4%, печінку — 25 осіб або 29,1%, крило —
19 осіб або 22,1, тушку курячу — 17 осіб або
19,8%. Дещо менше споживачі віддають пере�
вагу при купівлі ніжки та четвертини по 9 осіб
або 10,5 %. Найменшу кількість вподобань спо�
живачів дісталося серцю — 5 осіб або 5,8 % та
решті продуктів: шиї, спинці та шлунку по 4 осо�
би зазначили їх в своїх анкетах або 4,7 %.

Такими чинниками формування рівня кон�
курентоспроможності продукції розглянемо
результати аналізу параметрів оцінки якості
продукції. Споживачі назвали основні органо�
лептичні показники: колір, запах, пружність
м'яса, зовнішній вигляд. Серед кількісних ха�
рактеристик було зазначено ціну продукції.

Щодо міжнародної конкурентоспромож�
ності підприємств, то виходячи з розглянутих

поглядів науковців можна запропонувати вра�
ховувати вплив наступних чинників:

— конкурентоспроможність товарів під�
приємства на зовнішньому і внутрішньому рин�
ках;

— вид виробленого товару;
— місткість ринку (кількість щорічних про�

дажів);
— легкість доступу на ринок;
— однорідність ринку;
— конкурентні позиції підприємств, що вже

працюють на даному ринку;
— конкурентоспроможності галузі;
— можливість технічних нововведень у га�

лузі;
— конкурентоспроможність регіону і краї�

ни.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Підсумовуючи вищесказане можна зазна�
чити проблеми, які випливають із проведеного
аналізу діяльності і конкурентоспроможності
досліджуваних підприємств.

Основні проблеми конкурентоспромож�
ності:

— трактування категорії "конкурентоспро�
можність";

— вдосконалення методики оцінки конку�
рентоспроможності підприємств;

— підвищення конкурентоспроможності
підприємств;

— підвищення конкурентоспроможності
персоналу;

— конкурентоспроможність підприємств;
— проблема брендингу підприємства;
— якості і стандартизації продукції.
У науковій літературі присвячено багато

праць дослідженні питань аналізу і поясненню
впливу чинників на конкурентоспроможність
продукції підприємств. Нами ж було розгляну�
то ті, які формують конкурентоспроможність
продукції підприємств галузі птахівництва.
Основними з них є якість, безпечність про�
дукції, наявність запатентованої торгової мар�
ки, ціна, витрати виробництва, особливості збу�
ту продукції, реклама.
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