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АНОТАЦІЯ 

Котелевець Д.О. Удосконалення механізму управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)». – Запорізький 

національний університет Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 

2018.   

Дисертаційна робота присвячена дослідженню та розробці теоретико-

методичних та практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму 

управління конкурентоспроможністю переробних підприємств. 

У першому розділі «Теоретико-методичні засади механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємств з перероблення сільськогосподарських 

продуктів» здійснено теоретико-методичне дослідження та надано авторське 

визначення поняття «конкурентоспроможність підприємств переробної 

галузі», розвинуто науково-теоретичні положення сутності поняття 

«управління конкурентоспроможністю переробних підприємств», 

удосконалено модель формування конкурентного потенціалу переробних 

підприємств, визначено та доповнено класифікацію макро- і мікрофакторів за 

рестриктивним і експансіоністським впливом на конкурентоспроможність 

підприємств. 

Встановлено, що передумовою ефективного функціонування 

переробних підприємств є забезпечення високого рівня 

конкурентоспроможності. За сучасних умов розвитку 

конкурентоспроможність постає головним інструментом, який дозволяє 

функціонувати підприємствам в умовах кризи, своєчасно реагувати на дію 

чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, досягати бажаних 

результатів економічного розвитку, скоротити вірогідність банкрутства, 

підвищити інноваційно-інвестиційний потенціал.  
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Враховуючи різноманіття підходів вітчизняних та зарубіжних вчених до 

визначення сутності «конкурентоспроможність підприємств» було розвинуто 

авторське трактування дефініції «конкурентоспроможність підприємств 

переробної галузі» під якою розглянуто спроможність господарюючого 

суб‘єкта переробляти сільськогосподарську продукцію з використанням 

наявних ресурсів підприємства в умовах необхідності мінімізувати вплив 

рестриктивних факторів макро- та мікросередовища для збереження і 

підвищення свого конкурентного стану на ринку.  

Узагальнення існуючих підходів до визначення дефініції «управління 

конкурентоспроможністю» сприяло узагальненню та розвитку науково-

теоретичних положень щодо сутності поняття «управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств», яке автором 

запропоновано розглядати як комплекс методів, інструментів, механізмів, 

направлених на забезпечення реальної та потенційної спроможності 

господарюючого суб‘єкта протягом довгого часу домінувати над 

конкурентами, постійно удосконалюючи, розвиваючи ключові бізнес-процеси 

у відповідності з розробленою стратегією та тенденціями на ринку, 

спираючись на ефективне використання наявних ресурсів з урахуванням 

нестабільних вимог зовнішнього середовища та довгострокове 

співробітництво з партнерами.  

Визначено, що конкурентний потенціал господарюючого суб‘єкта є 

багатовимірним, має низку соціально-економічних критеріїв та впливає на 

управління конкурентоспроможністю підприємства. Проведені дослідження 

компонентів конкурентного потенціалу дозволили удосконалити модель 

формування конкурентного потенціалу переробних підприємств з метою 

своєчасного визначення зовнішніх і внутрішніх можливостей підприємства в 

конкурентному середовищі, формування конкурентної позиції на ринку. 

Встановлено, що на діяльність переробних підприємств впливають 

численні фактори, які забезпечують їх конкурентоспроможність. Проведений 

комплексний аналіз факторів впливу на конкурентоспроможність підприємств 
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олієжирової галузі дав змогу систематизувати їх за ознакою характеру впливу 

(рестриктивного, експансіоністського) на формування конкурентних переваг з 

визначенням наступних факторів: фінансові; інноваційно-інвестиційні; 

організаційно-економічні; соціально-трудові. Класифікацію макро- і 

мікрофакторів за рестриктивним і експансіоністським впливом на 

конкурентоспроможність підприємств олієжирової галузі розширено з метою 

зменшення негативної дії загроз на формування конкурентних переваг 

підприємств та зміцнення їх конкурентних позицій.  

У другому розділі «Аналіз конкурентоспроможності переробних 

підприємств в АПК» досліджено тенденції розвитку та визначено 

ефективність виробництва олійних культур і продукції їх переробки в Україні, 

здійснено аналіз ресурсного забезпечення агровиробництва в Україні та 

визначено його вплив на формування конкурентних переваг переробних 

підприємств, удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання рівня 

конкурентоспроможності підприємств олієжирової галузі, проведено оцінку 

конкурентоспроможності підприємств.  

В результаті проведених досліджень встановлено, що виробництво 

олійних культур і продукції їх переробки в Україні за 1990-2016 рр. мало 

тенденцію до зростання та відбувся інтенсивний розвиток підприємств 

олієжирової галузі. Зокрема, врожайність олійних культур підприємств з 

1990 р. по 2016 р. зросла з 15,3 до 22,5 центнерів з гектара, що свідчить про 

рекордний приріст у 47%. На основі проведено аналізу було з‘ясовано, що 

підприємства олієжирової галузі України мають тенденцію до активного 

розвитку, збільшення виробничих потужностей, обсягів переробки та експорту 

основних олійних культур, але підвищується вплив конкуренції на 

внутрішньому ринку на цінову кон‘юнктуру.  

У контексті аналізу ресурсного забезпечення підприємств 

агровиробництва в Україні було визначено, що на рівень ефективного та 

конкурентного функціонування підприємств олієжирової галузі впливають 

якість насіння, технічний рівень виробництва, забезпеченість та 
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кваліфікованість трудових ресурсів, можливість реалізації виробленої 

продукції.  

Проведений аналіз методів управління конкурентоспроможністю 

показав, що більшість із них дозволяють врахувати вплив факторів 

оточуючого середовища, не мають практичного застосування та характерним є 

обмежена сфера використання, тобто дані методи не позбавлені недоліків. 

Доведено доцільність використання удосконаленого науково-методичного 

підходу до оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств 

олієжирової галузі, який ґрунтується на визначенні фінансової, організаційно-

економічної та соціально-економічної підсистем задля розрахунку загального 

рівня конкурентоспроможності. Науково-методичний підхід апробовано на 

ПрАТ «Пологівський олiйноекстракцiйний завод», ДП «Сангрант Плюс», 

ПАТ «Запорізький олійно-жировий комбінат».  

У третьому розділі «Основні напрями удосконалення механізмів 

управління конкурентоспроможністю переробних підприємств» сформовано 

механізм управління конкурентоспроможністю переробних підприємств через 

процес трансформації їх конкурентних переваг в конкурентоспроможність та 

формування системи забезпечення конкурентоспроможності господарюючих 

суб‘єктів, визначено пріоритетні напрямки підвищення 

конкурентоспроможності переробних підприємств олієжирової галузі на 

основі формування мікрокластерного механізму міжгалузевих зв‘язків 

виробників олієжирової продукції, розроблено пропозиції щодо розвитку 

концептуальних положень з метою підвищення конкурентоспроможності 

переробних підприємств.  

Дослідження показали, що більшість переробних підприємств не готові 

до ведення конкурентної боротьби за умови фінансової кризи, погіршення 

економічного становища, відсутності інновацій, послаблення конкурентних 

позицій та потребують впровадження інструментів управління їх 

конкурентоспроможністю.  

Для формування механізму управління конкурентоспроможністю 
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переробних підприємств використано порівняльний аналіз або еталонне 

зіставлення, що дозволило оцінити діяльність підприємств, порівняти 

отримані показники з показниками конкурентів, застосувати досвід 

підприємств щодо зміцнення конкурентних позицій. Даний механізм дозволив 

розробити заходи щодо адаптації підприємств до мінливих умов оточуючого 

середовища та сприяв зміцненню конкурентних позицій в умовах кризи.  

Встановлено, що механізм управління конкурентоспроможністю 

переробних підприємств реалізується через процес трансформації їх 

конкурентних переваг в конкурентоспроможність та формування системи 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Сформовано 

концептуальну модель стратегічної адаптації конкурентних переваг 

підприємств з перероблення сільськогосподарської продукції.  

Визначено, що фактори, які впливають на формування конкурентних 

переваг переробних підприємств також впливають на процес їх стратегічної 

адаптації. З‘ясовано, що сукупність адаптації конкурентних переваг 

переробних підприємств визначають шляхи досягнення намічених цілей та 

результати стратегічної адаптації конкурентних переваг залежать від 

ефективності використання організаційно-економічних механізмів реалізації 

стратегії.   

Система забезпечення конкурентоспроможності підприємств 

спрямована на оцінку фінансово-господарської діяльності, 

конкурентоспроможності, зростання капіталізації бізнесу та реалізується на 

тактичному, оперативному, стратегічному рівнях з метою формування 

конкурентного потенціалу.  

За результатами проведених досліджень визначено, що передумовою 

підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств Запорізької 

області є створення олієжирового мікрокластеру шляхом об‘єднання 

домогосподарств, сільськогосподарських підприємств, фермерських 

господарств з метою виробництва та реалізації якісної продукції. Узагальнено 

та запропоновано схему мікрокластеру виробників олієжирової продукції 
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Запорізької області, особливістю якого є концентрація міжгалузевих зв‘язків 

навколо переробних підприємств та який охоплює досить широку групу 

підприємств. 

Обґрунтування пріоритетних напрямків підвищення 

конкурентоспроможності переробних підприємств олієжирової галузі на 

основі формування мікрокластерного механізму міжгалузевих зв‘язків 

виробників олієжирової продукції дало змогу отримати економічний, 

соціальний ефекти.  

У роботі розроблено концептуальні положення підвищення 

конкурентоспроможності переробних підприємств, які реалізуються в межах 

регіону з метою підвищення їх конкурентоспроможності. Сформовані 

концептуальні положення охоплюють наступні складові: концептуальні 

положення, які направлені на підвищення конкурентоспроможності самих 

підприємств та створення сприятливого середовища функціонування 

підприємств переробної галузі.  

Серед концептуальних положень направлених на підвищення 

конкурентоспроможності підприємств переробної галузі визначено напрями: 

відновлення та розвиток виробничого потенціалу, розвиток олієжирового 

ринку, налагодження економічних відносин, покращення інвестиційної 

політики, екологізація виробництва продукції. Визначено, що дані положення 

спрямовані на підвищення ефективності виробництва, формування кадрового 

потенціалу, регулювання економічних відносин між учасниками ринку, 

доступність інформації, зростання попиту на продукцію, створення умов щодо 

залучення інвестиційних ресурсів, партнерство в сфері реалізації інноваційних 

проектів, застосування податкових пільг, субсидій для розвитку сільського 

господарства, впровадження екологічно безпечних технологій.   

Використання сформованих концептуальних положень на підприємствах 

машинобудування дозволило створити сприятливе мікро- та макросередовище 

для їх розвитку, покращити умови функціонування і показники діяльності, 

підвищити рівень конкурентоспроможності, зміцнити конкурентні позиції на 



8 

ринку.  

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств, конкурентний потенціал, 

конкурентні переваги, механізм управління, мікрокластер.  
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SUMMARY 

Kotelevets, D.O. The mechanism for improvement of processing enterprise 

competitiveness management. -  Qualifying scientific work as a manuscript.  

Thesis for a PhD degree in Economics (major: 08.00.04 ―Economics and 

Company Management‖ (by industry). - Zaporizhzhya National University of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhya, 2018. 

The thesis is devoted to the research and development of theoretical, 

methodological and practical recommendations for improving the mechanism of 

competitiveness management of processing enterprises. 

In Chapter 1:‗Theoretical and methodological foundations of the 

competitiveness management mechanism of agricultural processing enterprises‘, 

theoretical and methodological research is carried out; the author‘s definition of 

‗the competitiveness management mechanism of processing enterprises‘, scientific 

and theoretical ideas of the concept ‗the competitiveness management of 

processing enterprises‘ are developed, a model of building up competitive 

opportunities of processing enterprises is improved, the classification of 

macrofactors and microfactors by their restrictive and expansionary impact on the 

competitiveness of enterprises are defined and complemented.  

It has been established that the efficient functioning of processing enterprises 

is ensured with a high level of competitiveness. Under current conditions of 

development, competitiveness is the main tool that allows enterprises to operate in 

a crisis, react promptly to external and internal factors, achieve the desired results 
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of economic development, reduce the probability of bankruptcy, and increase the 

innovation and investment potential. 

Taking into account the diversity of domestic and foreign scientists‘ 

approaches to the definition of the "competitiveness of enterprises" concept, the 

author's interpretation of the definition of "competitiveness of enterprises in the 

processing industry" has been developed, according to which the latter is 

considered as the ability of the business entity to process agricultural products 

using existing resources of the enterprise to minimize the influence of restrictive 

factors of macro- and microenvironment to preserve and enhance its competitive 

position in the market if required. 

The generalization of existing approaches to defining the term of 

"competitiveness management" has contributed to the consolidation and 

development of scientific and theoretical provisions regarding  the concept of ‗the 

competitiveness management of processing enterprises‘, which the author proposed 

to consider as a set of methods, tools, and mechanisms aimed at ensuring the real 

and potential long-term capacity of the entity to dominate its competitors, while 

constantly improving and developing key business processes in compliance with 

developed strategies and market trends, basing on the effective use of available 

resources, and taking into account the unstable environment requirements and long-

term cooperation with partners. 

It has been determined that the competitive potential of a business entity is 

multidimensional, it has a number of social and economic criteria and affects the 

competitiveness management of the enterprise. The conducted research of 

competitive potential components have made it possible to improve the model of 

competitive potential formation of processing enterprises in order to promptly 

determine external and internal opportunities of the enterprise in a competitive 

environment, and create its competitive position in the market. 

It has been found that performance of processing enterprises is affected by 

numerous factors, which ensure their competitiveness. Comprehensive analysis of 

the factors influencing the competitiveness of fat-and-oil enterprises made it 
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possible to systematize them by the factors (restrictive or expansionary) affecting 

the formation of competitive advantage with determination of the following 

factors: financial, innovative and investment, organizational and economic, social 

and labor. The classification of macro- and microfactors by restrictive and 

expansionary influence on the competitiveness of the fat-and-oil industry 

enterprises has been extended in order to reduce the negative impact of threats on 

the formation of competitive advantages of enterprises and the strengthening of 

their competitive positions. 

In Chapter 2: "Analysis of the competitiveness of agribusiness processing 

enterprises" the development trends were investigated and the effectiveness of oil 

crops production and their procession in Ukraine were determined, the resource 

supply of agricultural production in Ukraine was analyzed and its impact on the 

formation of competitive advantages of processing enterprises was determined, 

scientific and methodological approach to the assessment of competitive level of 

the fat-and-oil industry enterprises was improved, the assessment of the 

competitiveness of enterprises was carried out. 

As a result of the conducted research, it was found that the production of oil 

crops and their products in Ukraine over the period between 1990 and 2016 tended 

to increase and fat-and-oil enterprises experienced an intensive development. In 

particular, the oil crops yield from 1990 to 2016 rose from 15.3 to 22.5 centners per 

hectare, which indicates a record increase of 47%. On the basis of the analysis, it 

was determined that the enterprises of the fat and oil industry of Ukraine tend to 

actively develop, increase production, processing and export capacities of the 

major oil crops, but the competition in the domestic market affects the pricing to a 

greater extent. 

The resource supply analysis of Ukraine‘s agricultural production showed 

that the level of efficient and competitive functioning of the fat-and-oil industry is 

affected by the quality of seeds, the technical level of production, human resource 

endowment, qualification of the personnel, marketing feasibility of the products. 

The analysis of the competitive management methods showed that most of 
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them allow to account for the influence of environmental factors, have no practical 

application and are characterized by a limited scope of use, therefore these methods 

are not flawless. The applicability of the  advanced scientific and methodical 

approach to assessing the level of competitiveness of enterprises in the fat-and-oil 

industry, based on the determination of financial, organizational, economic and 

socio-economic subsystems for the purpose of calculating the overall level of 

competitiveness, has been proved. The scientific and methodical approach has been 

tested on PJSC "Pologovsky Oil Extraction Plant", Subsidiary enterprise "Sungrant 

Plus" , PJSC "Zaporizhzhya oil and fat plant". 

In Chapter 3: ‗Major focal points of improvement of processing enterprise 

competitiveness management mechanisms‘, the author formulated the 

competitiveness management mechanism of processing enterprises through the 

transformation of their competitive advantages into competitiveness and building 

up the system of ensuring business entity‘s competitiveness. The priority areas of 

enhancing the competitiveness of processing enterprises in the fat-and-oil industry 

have been defined on the basis of formation of microcluster mechanism of 

intersectoral connections of fat-and-oil producers. Conceptual ideas relating to the 

improvement of competitiveness of processing enterprises have been developed. 

The research has shown that most processing enterprises are not ready to 

compete in the face of the financial crisis, deteriorating economic situation, lack of 

innovation, weakening of competitive positions and the need to implement tools to 

manage their competitiveness. 

In order to form a mechanism for managing the competitiveness of 

processing enterprises, comparative analysis or benchmarking was used, which 

made it possible to evaluate the performance of enterprises, compare the obtained 

data with the data of competitors, apply the experience of enterprises to strengthen 

competitive positions. This mechanism allowed for the development of measures to 

adapt enterprises to changing environmental conditions and contributed to 

strengthening of the competitive position in a down economy. 

It has been established that the mechanism of managing the competitiveness 
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of processing enterprises is realized through the process of transformation of their 

competitive advantages into competitiveness and the formation of a system for 

ensuring the competitiveness of enterprises. The conceptual strategic adjustment 

model of the competitive advantages of agricultural processing enterprises has been 

formulated. 

It is determined that factors affecting the formation of competitive 

advantages of processing enterprises also influence the process of their strategic 

adjustment. It has been revealed that the combination of adaptation of competitive 

advantages of processing enterprises is determined by the ways of achieving the set 

goals, and the results of strategic adjustment of competitive advantages depend on 

the effectiveness of the use of organizational and economic mechanisms for 

implementing the strategy. 

The system for ensuring the competitiveness of enterprises is aimed at 

assessing financial and economic activities, competitiveness, growth in business 

capitalization, and is implemented at the tactical, operational, and strategic levels in 

order to form a competitive potential. 

Based on the results of the conducted research, it was determined that the 

creation of fat-and-oil microcluster by combining households, agricultural 

enterprises, and farms in order to produce and sell quality products is a prerequisite 

for increasing the competitiveness of processing enterprises in Zaporizhzhya 

region. The scheme of the fat-and-oil producers‘ microcluster in Zaporizhzhya 

region has been generalized and proposed. The main feature of the scheme is the 

concentration of intersectoral connections around processing enterprises, which 

covers quite a large group of enterprises. 

The justification of the priority areas of increasing the competitiveness of the 

fat-and-oil industry processing enterprises based on the formation of the 

microcluster mechanism of the fat-and-oil producers‘ intersectoral connections 

made it possible to obtain economic and social effects. 

The research has developed conceptual ideas for improving the 

competitiveness of processing enterprises, which are implemented within the 
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region in order to increase their competitiveness. The formulated conceptual ideas 

cover the following components: conceptual ideas aimed at increasing the 

competitiveness of enterprises themselves and creating positive environment for 

the functioning of the processing industry as a whole. 

The following directions were identified among the conceptual ideas aimed 

at increasing the competitiveness of enterprises in the processing industry: recovery 

and development of production capacity, development of the fat-and-oil market, 

establishment of economic relations, improvement of investment policy, making 

the production processes greener. It is determined that these provisions are aimed at 

increasing the performance of production, formation of personnel potential, 

regulation of economic relations between market participants, accessibility of 

information, growth in demand for products, laying the groundwork investment 

generation, partnership in the field of implementation of innovative projects, 

application of tax privileges and subsidies for the development of agriculture, 

implementation of environmentally-friendly technologies. 

The application of formulated conceptual ideas at machine-building plants 

made it possible to create a favourable micro and macro-environment for their 

development, improve business practices and operational performance, increase 

their competitiveness, and strengthen competitive positions in the market. 

Key words: competition, competitiveness, competitiveness management of 

processing enterprises, competitive potential, competitive advantages, management 

mechanism, microcluster. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах сьогодення переробні підприємства є 

рушійною силою розвитку вітчизняної економіки та їх діяльність відбувається 

за умов поглиблення кризових тенденцій, загострення проблем щодо їх 

виживання. Ефективне функціонування переробних підприємств перебуває під 

впливом численних факторів, які формують несприятливі умови розвитку 

даних підприємств, тобто: нестабільність політичної обстановки; складність 

фінансово-економічного становища; неефективність податкової системи; 

збройне протистояння; знецінення національної валюти тощо. Водночас 

діяльність переробних підприємств ускладнюється також внутрішніми 

проблемами, серед яких: дефіцит сировини; нераціональне використання 

фінансових ресурсів; зношеність основних засобів; недостатність виробничих 

потужностей; диспаритет цін; зниження рівня інноваційної активності; 

нерозвиненість інфраструктури. Вищенаведені зовнішні та внутрішні фактори 

впливають не лише на діяльність переробних підприємств, але й на рівень їх 

конкурентоспроможності. Конкурентні позиції підприємств на внутрішньому 

та зовнішньому ринках залежать від досягнутого рівня якості товарів, 

сформованого іміджу, взаємозв‘язків з партнерами, підтримки з боку органів 

державної влади.  

Водночас конкурентоспроможність переробних підприємств є 

вирішальним фактором, який визначає перспективи їх розвитку, а також 

економічний та соціальний розвиток країни в цілому. Проте відсутні 

інструменти, методи, механізми, які б сприяли підвищенню, зміцненню 

конкурентних позицій переробних підприємств. Тому потреба формування 

механізму, який би забезпечив управління конкурентоспроможністю 

переробних підприємств, зміцнення конкурентних позицій, налагодження 

функціонування в довгостроковій перспективі є актуальною.  

Дослідженню теорії конкурентоспроможності, питанням визначення 

конкурентних позицій переробних підприємств присвячені праці вітчизняних 
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вчених Д. Бабміндри, М. Бондарчук, О. Гудзинського, Н. Гуржій, 

О. Зборовської, Н. Каткової, М. Маліка, М. Мальчик, В. Месель-Веселяка, 

Т. Мостенської, О. Нужної, Б. Пасхавера, Т. Пуліної, П. Саблука, І. Червена, 

А. Череп, Н. Шмиголь, О. Шпичака та ін.  

Проблеми розвитку олієжирової галузі розглянуті в наукових 

дослідженнях відомих економістів, а саме: В. Андрійчук, П. Гайдуцький, 

В. Гончаров, В. Мельник, Т. Олійник, А. Фаїзов та ін.  

Поряд з цим, окремі питання щодо дослідження теоретико-методичних 

питань удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю 

переробних підприємств залишились поза увагою. Загалом існує потреба в 

дослідженні класифікації факторів впливу на рівень конкурентоспроможності, 

визначенні методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності 

переробних підприємств. Також не розкритими залишаються питання щодо 

розробки моделей визначення конкурентних позицій, механізму управління 

конкурентоспроможністю та відсутні пропозиції до зміцнення конкурентних 

позицій. Невирішені питання актуалізують тему дослідження, а також 

визначили мету, завдання, об‘єкт, предмет і логіку дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно з тематикою науково-дослідних робіт кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування Запорізького національного 

університету за темою «Механізм вдосконалення процесу управління 

інвестиційно-інноваційним розвитком регіону» (номер державної реєстрації 

0116U004852). Особисто автором проведено оцінку конкурентоспроможності 

переробних підприємств, удосконалено модель формування конкурентного 

потенціалу переробних підприємств, науково-методичний підхід до оцінювання 

рівня конкурентоспроможності підприємств олієжирової галузі.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

дослідження та розробка теоретико-методичних та практичних рекомендацій 

щодо удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю 

переробних підприємств.  
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Відповідно до мети дослідження в роботі поставлено наступні завдання: 

– удосконалити трактування поняття «конкурентоспроможність 

підприємств переробної галузі»;  

– узагальнити та розвинути науково-теоретичні положення щодо 

сутності поняття «управління конкурентоспроможністю переробних 

підприємств»; 

– удосконалити модель формування конкурентного потенціалу 

переробних підприємств; 

– розширити класифікацію макро- і мікрофакторів за рестриктивним і 

експансіоністським впливом на конкурентоспроможність підприємств 

олієжирової галузі;  

– дослідити сучасний стан ресурсного забезпечення та 

конкурентоспроможність підприємств олієжирової галузі;  

– удосконалити науково-методичний підхід до оцінювання рівня 

конкурентоспроможності підприємств олієжирової галузі; 

– сформувати механізм управління конкурентоспроможністю 

переробних підприємств через процес трансформації їх конкурентних переваг в 

конкурентоспроможність та формування системи забезпечення 

конкурентоспроможності господарюючих суб‘єктів;  

– визначити пріоритетні напрямки підвищення конкурентоспроможності 

переробних підприємств олієжирової галузі на основі формування 

мікрокластерного механізму міжгалузевих зв‘язків виробників олієжирової 

продукції;  

– розробити пропозиції щодо розвитку концептуальних положень 

підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств.  

Об’єктом дослідження є процес удосконалення механізму управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств.   

Предметом дослідження є теоретико-методичні та науково-практичні 

засади щодо удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю 

переробних підприємств. 
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Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою 

дисертаційного дослідження є наукові розробки, викладені у працях 

вітчизняних та зарубіжних вчених з управління конкурентоспроможністю 

підприємств, фінансів підприємства, розробки механізму зміцнення 

конкурентних позицій. Для досягнення визначеної мети в роботі було 

застосовано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів: історичного 

узагальнення – для аналізу існуючих наукових підходів до визначення поняття 

«конкурентоспроможність підприємства» та удосконалення трактування 

«конкурентоспроможність підприємств переробної галузі» (підрозділ 1.1); 

метод узагальнення наукового досвіду та термінологічного аналізу – для 

узагальнення та розвитку науково-теоретичних положень щодо сутності 

поняття «управління конкурентоспроможністю переробних підприємств» 

(підрозділ 1.1); метод аналізу і синтезу, економічного узагальнення, 

моделювання – для дослідження компонентів конкурентного потенціалу та 

удосконалення моделі формування конкурентного потенціалу переробних 

підприємств, класифікації факторів впливу на конкурентоспроможність 

підприємств (підрозділ 1.2); метод системного аналізу – для дослідження 

методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності переробних 

підприємств (підрозділ 1.3); метод статистичного аналізу – для оцінки 

ефективності виробництва олійних культур і продукції їх переробки в Україні 

(підрозділ 2.1); метод порівняння, системного аналізу, коефіцієнтний метод – 

для визначення ресурсного забезпечення агровиробництва в Україні, 

використання методичних підходів до оцінювання рівня 

конкурентоспроможності переробних підприємств (підрозділи 2.2, 2.3); метод 

порівняння та логічного узагальнення, економіко-математичний – для 

дослідження процесу формування механізму управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств, системи забезпечення 

конкурентоспроможності господарюючих суб‘єктів та їх використання на 

підприємствах (підрозділ 3.1); економічного моделювання та експертних 

оцінок – для дослідження діяльності мікрокластеру з виробництва олієжирової 
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продукції, визначення основних напрямів підвищення конкурентоспроможності 

переробних підприємств олієжирової галузі (підрозділ 3.2); метод гуртування, 

аналізу, синтезу, дедукції та індукції – для розробки концептуальних положень 

направлених на підвищення конкурентоспроможності та концептуальних 

положень щодо створення сприятливого середовища функціонування 

переробних підприємств (підрозділ 3.3).  

Інформаційним підґрунтям дисертаційного дослідження стали 

законодавчі та нормативно-правові акти України, офіційні статистичні та 

аналітичні матеріали Державної служби статистики України, звітні дані 

переробних підприємств олієжирової галузі, статті зарубіжних і вітчизняних 

вчених, матеріали науково-практичних конференцій, мережа Інтернет, 

результати власних напрацювань і спостережень. Економічні розрахунки 

виконані із застосуванням сучасних методик і комп‘ютерних технологій 

обробки статистичних матеріалів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні та 

удосконаленні теоретико-методичних підходів і практичних рекомендацій 

щодо удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю 

переробних підприємств.   

У процесі дослідження одержано такі найсуттєвіші результати:  

удосконалено: 

– модель формування конкурентного потенціалу переробних 

підприємств, яка, на відміну від існуючих, враховує сукупність зовнішніх і 

внутрішніх можливостей підприємства по відношенню до конкурентного 

середовища, реалізація яких створює конкурентні переваги і забезпечує стійку 

конкурентну позицію на ринку господарюючих суб‘єктів з подальшою  

розробкою стратегічної поведінки;   

– науково-методичний підхід до оцінювання рівня 

конкурентоспроможності підприємств олієжирової галузі, який, на відміну від 

існуючих, відрізняється послідовністю і завершеністю процесу аналізу, 

розглядає конкурентоспроможність як систему, поетапно визначає рівень 
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стійкості її підсистем (фінансової, організаційно- та соціально-економічної) та 

дає можливість в узагальненому вигляді представити діяльність 

господарюючого суб‘єкта на ринку і визначити загальний рівень його 

конкурентоспроможності;  

– механізм управління конкурентоспроможністю переробних 

підприємств через процес трансформації їх конкурентних переваг в 

конкурентоспроможність та формування системи забезпечення 

конкурентоспроможності господарюючих суб‘єктів, який, на відміну від 

існуючих, передбачає проведення заходів, що сприятимуть адаптації 

підприємств до нестабільних умов навколишнього середовища, дозволить 

мобілізувати потенціал і забезпечить їх стійке положення на ринку в кризовий 

період;  

– обґрунтовано пріоритетні напрямки підвищення 

конкурентоспроможності переробних підприємств олієжирової галузі на основі 

формування мікрокластерного механізму міжгалузевих зв‘язків виробників 

олієжирової продукції, що, на відміну від існуючих, дозволяє на якісно новому 

рівні об‘єднувати потенціал, інновації, фінансові й інвестиційні ресурси, 

забезпечуючи отримання економічного та соціального ефектів;  

– концептуальні положення підвищення конкурентоспроможності 

переробних підприємств, які, на відміну від існуючих, було поділено на 

концептуальні положення, які направлені на підвищення 

конкурентоспроможності самих підприємств (відновлення виробничого 

потенціалу, розвиток агропродовольчого ринку, удосконалення економічної та 

інвестиційної політики, екологізація виробництва) та концептуальні положення 

створення сприятливого середовища функціонування підприємств переробної 

галузі (розвиток територій і людського потенціалу, удосконалення ключових 

економічних інститутів в умовах інноваційного розвитку, реалізація 

інноваційної моделі розвитку), що реалізуються в межах регіону, забезпечують 

підвищення конкурентної позиції на ринку, дозволить створити сприятливі 

умови для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств;  
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набули подальшого розвитку:   

– трактування дефініції «конкурентоспроможність підприємств 

переробної галузі» як спроможність господарюючого суб‘єкта переробляти 

сільськогосподарську продукцію з використанням наявних ресурсів 

підприємства в умовах необхідності мінімізувати вплив рестриктивних 

факторів макро- та мікросередовища для збереження і підвищення свого 

конкурентного стану на ринку;  

– визначення сутності поняття «управління конкурентоспроможністю 

переробних підприємств», яке запропоновано розглядати як комплекс методів, 

інструментів, механізмів, направлених на забезпечення реальної та потенційної 

спроможності господарюючого суб‘єкта протягом довгого часу домінувати над 

конкурентами, постійно удосконалюючи, розвиваючи ключові бізнес-процеси у 

відповідності з розробленою стратегією та тенденціями на ринку, спираючись 

на ефективне використання наявних ресурсів з урахуванням нестабільних 

вимог зовнішнього середовища та довгострокове співробітництво з партнерами;  

– розширено класифікацію макро- і мікрофакторів за рестриктивним і 

експансіоністським впливом на конкурентоспроможність підприємств 

олієжирової галузі, що дає змогу мінімізувати дію загроз на формування 

конкурентних переваг підприємств та дозволить підвищити рівень 

конкурентоспроможності переробних підприємств.   

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 

доведені до рівня конкретних науково-методичних рекомендацій, спрямованих 

на удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю переробних 

підприємств. Основні результати дослідження знайшли практичне 

використання у діяльності ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» (довідка 

№483 від 10.04.2017 р.), ПрАТ «Пологівський олiйноекстракцiйний завод» 

(довідка №861/1/04 від 14.04.2017 р.), ТОВ «Мелітопольський 

олiйноекстракцiйний завод» (довідка №1107/1/01 від 19.04.2017 р.), 
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ДП «Сангрант Плюс» (довідка №68/04/17-4 від 27.04.2017 р.), ТОВ «Ясенсвіт» 

(довідка №ЯС-11/10/17-1286 від 11.10.2017 р.).   

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються у навчальному процесі економічного факультету 

Запорізького національного університету при викладанні дисциплін «Економіка 

підприємства», «Фінанси підприємств», «Фінансове управління та планування 

підприємств», «Стратегічне управління» (довідка №01-14/160 від 20.10.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до вирішення 

наукового завдання обґрунтування теоретичних і методичних положень та 

практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств. Усі наведені в науковій 

роботі результати, що виносяться на захист, отримані особисто автором. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, які викладені у дисертаційній 

роботі, отримані автором самостійно.  

Апробація результатів дисертації. Наукові положення основних 

результатів дослідження та їх практичне застосування обговорювалися та 

одержали схвалення на міжнародних науково-практичних конференціях: 

XIIІ Mezinarodni Vedecko-prakticka konference «Vedecke pokrok na prelomu 

tysyachaletyich ved – 2017» (м. Прага, Чехія, 22–30 травня 2017 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Модернізація економіки та фінансової 

системи країни: актуальні проблеми та перспективи» (м. Запоріжжя, 26 травня 

2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції для студентів, 

аспірантів та молодих учених «Економічна система в умовах інтеграційних 

процесів: стан та перспективи» (м. Київ, 26–27 травня 2017 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні шляхи стабілізації фінансово-

економічного стану країни» (м. Львів, 26–27 травня 2017 р.); XIII International 

scientific and practical conference «Trends of modern science – 2017» (м. Шеффілд, 

Великобританія, 30 травня – 7 червня 2017 р.); Міжнародній науково-
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практичній конференції «Сучасний фундамент розвитку національної 

економіки» (м. Київ, 2–3 червня 2017 р.).  

Публікації. За результатами наукового дослідження особисто автором 

опубліковано 14 наукових праць загальним обсягом 5,03 друк. арк., у тому 

числі 7 статей у наукових фахових виданнях України, з них 6 статей у 

виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття у 

виданні України, яке включене до міжнародних наукометричних баз даних, 6 

тез доповідей за матеріалами конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 189 

найменувань, 4 додатків. Загальний обсяг роботи становить 234 сторінки, з 

них 170 сторінок займає основний текст. Робота містить 51 рисунок 

та 14 таблиць. 



31 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ 

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ З 

ПЕРЕРОБЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ 

 

 

1.1. Соціально-економічна сутність конкурентоспроможності 

переробних підприємств та процесу управління нею 

 

У сучасних умовах розвитку національної економіки запорукою 

ефективного функціонування підприємств в аграрній сфері є забезпечення 

належного рівня їх конкурентоспроможності. Актуальність вирішення цієї 

проблеми обумовлена необхідністю, в умовах кризи, ризику та невизначеності, 

суб‘єктам господарювання не лише виживати, але і досягати оптимального 

поєднання бажаних темпів економічного зростання. 

Конкурентоспроможне підприємство має ряд переваг як в частині 

залучення інвестицій, так і в отриманні кредитів, формуванні кваліфікованих 

кадрів тощо. Чим вищий рівень конкурентоспроможності господарюючого 

суб‘єкта, тим більша його незалежність від трансформації кон‘юнктури, а, 

отже, тим нижча вірогідність банкрутства. 

Важливість забезпечення конкурентоспроможності підприємств аграрної 

сфери в довгостроковій перспективі підкреслюється і низкою базових 

законодавчих і нормативно-правових актів, серед яких, зокрема, Господарський 

і Податковий кодекси України, Закон України «Про державно-приватне 

партнерство», Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 

2020 р., Концепція розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 

2013-2018 рр. та інші, в яких визначаються основні засади здійснення 

підприємницької діяльності в аграрній сфері, а також співпраці між органами 

державної влади, місцевого самоврядування та приватним сектором 

(Господарський кодекс України, Податковий кодекс України, Закон про 

державно-приватне партнерство, Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 
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2020», «Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства в 

Україні на 2013-2018 роки»). І це не випадково, оскільки, аграрно-промисловий 

комплекс займає значне місце в забезпеченні продовольчої безпеки країни, 

збереженні, ефективному використанні та відтворенні виробничого потенціалу 

держави. 

На нашу думку, представлені аргументи доводять необхідність 

проведення поглиблених науково-методичних і прикладних досліджень 

управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств, розробки 

сучасних методів та інструментів ефективного управління нею. 

Ретроспективний аналіз основних підходів до вирішення питання 

підвищення конкурентоспроможності господарюючих суб‘єктів, галузей, 

комплексів засвідчує актуальність цієї проблеми впродовж багатьох років і 

різноманітність поглядів на її вирішення. 

Ми вважаємо, що в науково-методологічному плані неможливе розкрити 

соціально-економічну сутність дефініції «конкурентоспроможність 

підприємства», без глибокого дослідження взаємозв‘язку цього поняття з таким 

невід‘ємним елементом ринкових відносин, яким є конкуренція. 

Погоджуємося з думкою вчених про те, що «виникнення перших ознак 

конкуренції пов‘язане з розвитком товарно-грошових відносин початку III – IV 

ст. до н.е., а також таких економічних і соціальних явищ, як накопичення, 

міновий обмін, суперництво, досліджених в роботах учених того часу, в числі 

яких Ксенофонт, Сократ, Платон, Аристотель, взаємовідносин, що оцінювали 

систему, на ринку «заради грошей» як негативну» (Должанський, 2006). 

До XVIII ст. вчені-філософи та політичні діячі схилялися до ідеї 

протиставлення економіки і хрематистики. Активне несхвалення та 

монополізація державою приватної торгівлі стали наслідком захисту від 

суперництва з продуцентами-підприємцями. 

Більш сучасний вигляд конкуренція отримала в епоху Пізнього 

Середньовіччя і Відродження, що пояснювалося зміною феодального 

суспільства буржуазним. Мануфактурне виробництва Нового часу 
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засновувалося на великих ремісничих цехах. В цих умовах розвивалося 

суспільство, яке характеризувалося досить сильним суперництвом на ринку між 

цехами, а також боротьбою за політичну владу. 

Також зазнавала змін і форма конкуренції. Наприклад, ремісничі цехи 

почали гарантувати якість виробленої продукції або наданих послуг, мали вже 

власний торговий знак. Досить активно розвивалася рекламна діяльність як 

могутнє знаряддя у боротьбі за прихильність споживача – друкувалися перші 

каталоги з продукцією та створювалися рекламні проспекти.  

У кінці XVIII – середині XIX ст. промислова революція сприяла 

становленню нового індустріального суспільства, коли у виробництво 

впроваджувалися машини замість ручної праці, відбувався перехід від 

мануфактури до заводів і фабрик. Жага до суперництва сприяла збільшенню 

обсягів виробництва та торгівлі як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

ринках Європи та США. 

На нашу думку, саме індустріалізація виробництва і зростання ролі 

торгового суперництва сприяли формуванню системи знань про ринкову 

конкуренцію, і стали основою новітніх теоретичних досягнень в галузі 

дослідження конкуренції та конкурентоспроможності господарюючих 

суб‘єктів.  

Погоджуємося з вченими, які вважають, що «зміни в економіці в кінці 

XIX – початку XX ст., які характеризувалися сталим дефіцитом 

платоспроможного балансу більшості європейських країн, разом з 

уповільненням експортної активності і збільшенням могутності монополій, 

належним чином показали важливість втручання держави в процес 

функціонування ринку» (Должанський, 2006). 

ХХ ст. охарактеризувалося подальшими дослідженнями економістів та 

вчених соціально-економічної сутності конкуренції, а також удосконаленню 

механізмів її дії.  
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Отже, можна зробити висновок, що теорія ринкової конкуренції 

розвивалася одночасно із становленням товарного, а потім і великого 

капіталістичного виробництва. 

Проблеми конкурентоспроможності почали досліджуватися у ХVIII 

столітті класиками політичної економії. Поняття «конкурентоспроможність» 

вперше з‘явилося в англомовній економічній літературі в 70 роках ХХ століття 

завдяки активному використанню даного терміну професором Гарвардської 

школи бізнесу Майклом Портером (Портер, 2006). В Україні дослідженнями в 

галузі конкурентоспроможності почали приділяти увагу в другій половині ХХ 

століття.  

Сутність та визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства» 

як економічної категорії в наукових працях вчених представлено по-різному. В 

(табл. 1.1.) систематизовано погляди різних вчених на сутність данного поняття 

і переважно воно розглядається з економічного аспекту. 

Аналіз економічних джерел та досвід вітчизняних і зарубіжних 

підприємств свідчать, що «досягнення конкурентоспроможності підприємства 

забезпечується встановленням цілей для системи, встановленням рамок 

функціонування системи, постійними змінами в структурі виробництва та 

управління, розробці показників для кожного об‘єкта та рівня управління, 

збалансованістю стратегій підприємства. (Саблук, 1997, Саблук, 2002, 

Арестенко, 2012, с. 22-28). 

Це говорить про те, що конкурентоспроможність підприємства 

визначається його здатністю в умовах невизначеності розвиватись та виробляти 

товари, що задовольняють вимогам споживачів, за умови оптимального 

використання ресурсів. 

На основі проведеного аналізу підходів вітчизняних та зарубіжних 

вчених-економістів до розуміння сутності категорії «конкурентоспроможність», 

можна визначити три основні підходи.  

Перший підхід прив‘язує конкурентоспроможність до якісних 

характеристик діяльності суб‘єкта та визначає її як суперництво на ринку.  
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Таблиця 1.1 

Сутність та визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства» 

як економічної категорії в наукових поглядах вчених 

Автор і джерело 

 

Сутність та ознаки 

 

Фатхутдінов Р.А. 

(2008)  

Здатність випускати конкурентоздатну продукцію 

Градів А.П.  (2005)  

 

Порівняльна перевага по відношенню до інших фірм даної галузі усередині 

країни і за її межами 

Туровец О.Г. 

(2004) 

  

Сукупність виробничо-технічних і організаційно-економічних характеристик 

що дозволяють проектувати, проводити 

і збувати товари, привабливіші для споживачів 

Яновський A.M.  

(1996)   

  

Конкурентостійкість і можливість адаптації до умов конкуренції, що 

змінюються 

Марков В.Д. ,  

Кузнецова С.А.  

(1999)   

Положення на ринку, що дозволяє фірмі долати сили конкуренції і привертати 

покупців 

Т. Коно (1987) 

  

Частка ринку, здатність розвитку (виробничі і збутові потужності), стратегія 

«продукт-ринок», потенціал вищого керівництва 

Іванов Ю.Б.  (2008) Здатність до реалізації конкурентних переваг, які дозволяють йому ефективно 

розвиватися порівняно з іншими підприємствами  

на внутрішньому та зовнішньому  ринках 

Шинкаренко В. Г.  

(2003) 

Динамічна характеристика здатності підприємства адаптуватися до змін 

зовнішнього середовища й забезпечувати при цьому певний рівень  

конкурентних переваг 

Єрмолов М.В.  

(1990) 

 

Конкурентоспроможність виробника представляє собою відносну 

характеристику, яка відображає відмінності процесу розвитку даного 

виробника від виробників-конкурентів як за ступенем задоволення своїми 

товарами чи послугами конкретної суспільної потреби, так і за ефективністю 

виробничої діяльності. Але проаналізувавши це визначення стає зрозумілим, 

що воно не відображає основну характеристику конкурентоспроможності – 

здатність конкурувати. 

Ільїна В.А.  (2010) Конкурентоспроможність підприємства включає сукупність внутрішніх 

факторів, обумовлених рівнем використання його науково-технічного, 

виробничого, кадрового потенціалу, потенціалу маркетингових служб, а 

також зовнішніх соціально-економічних і організаційних факторів. 

Мочерний С.В.  

(2009) 

Конкурентоспроможність – це здатність працювати прибутково, 

використовуючи всі наявні фактори виробництва і виробляти продукцію за 

певними параметрами кращу, ніж продукція конкурентів. 

Примітка: сформовано та систематизовано автором на підставі (Фатхутдінов, 2008; 

Градів, 2005; Туровец, 2004; Яновський, 1996; Марков та Кузнецова, 1999; Коно, 1987; 

Іванов, 2008; Шинкаренко, 2003; Єрмолов, 1990; Ільїна, 2010; Мочерний, 2009) 

 

Зазничимо, при цьому конкурентоспроможність розглядається як така, що 

не зачіпає зацікавленності суб‘єкта в в позитивній дії і більше спрямована на 

можливість обмеження свободи інших суб‘єктів. Конкурентоспроможність 

зводиться виключно до наявності можливості та засобів ефективно 

перешкоджати свободі дій конкурентів» (Фатхутдінов, 2008). В даному підході 
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розглядається важлива суттєва складова конкурентоспроможності - принцип 

суперництва. 

Прибічники другого підходу до визначення змісту категорії 

«конкурентоспроможність» вважають, що домінуючою складовою в 

конкурентоспроможності є товарна, і представляють її як відображення 

можливостей підприємства в сукупності всіх властивостей його продукції. 

Іншими словами, конкурентоспроможність підприємства прирівнюється до 

конкурентоспроможності продукції.  

Зазначений підхід дозволяє зробити висновок про те, що в основі 

конкурентоспроможності продукції лежить співвідношення її якості і ціни, яке 

відповідає вимогам ринку; продукція конкурентоспроможна, якщо її якісні та 

цінові характеристики задовольняють споживача. І, на нашу думку, досить 

дієвим, проте недостатнім, є такий інструмент забезпечення високого рівня 

конкурентоспроможності переробного підприємства як управління якістю та 

ціною продукції.  

Третій підхід – конкурентоспроможність являє собою властивість 

об‘єкту, яка проявляється в ступені задоволення будь-якої потреби на ринку. 

Тобто, величина конкурентоспроможності підприємства напряму залежить від 

того, наскільки задоволені споживачі. Задоволеність може формуватися під 

впливом багатьох факторів: іміджу організації, очікувань відносно товарів та 

послуг і їх цінності, отриманої в процесі споживання тощо.  

Таким чином, для кожного з вищенаведених підходів ключовим 

моментом є різні області конкурентоспроможності. Одні вчені 

«конкурентоспроможність» розглядають як властивість продукції та 

організації. Інші, навпаки, не враховують це, і розуміють під 

конкурентоспроможністю тільки властивість продукції. Кожен вчений виділяє 

суттєві на його погляд складові конкурентоспроможності, не приділяючи уваги 

іншим, також не менш важливим.  

Арестенко Т.В., Арестенко В.В., П. Саблук, Б. Пасхавер, П. Гайдуцький у 

своїх роботах «приділяють особливу увагу одному з найважливіших чинників 
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зовнішнього середовища – державній підтримці аграрної галузі, в яких не 

досліджуються внутрішні ресурси підприємств, але дуже комплексно 

описується процедура формування концепції програми заходів державної 

підтримки АПК» (Саблук, 1997, Саблук, 2002, Арестенко, 2012, с. 22-28). 

Ми підтримуємо думку вчених про те, що «такий підхід не розкриває 

внутрішнього потенціалу підприємства і вказує лише на державні важелі 

регулювання конкуренції на ринку (оподаткування, ставка за кредитами тощо). 

Істотні труднощі представляє на практиці і управління цим механізмом, і хоча 

саме підприємство може клопотати про ті або інші державні ініціативи, але 

навряд чи зможе добитися значимих результатів в цьому напрямі в коротко- і 

середньостроковій перспективі» (Васильєв, 2014). 

Грановська В.Г., Замрига А.В., Чабан В.Г. в наукових працях 

досліджують взаємозв‘язок між конкурентоспроможністю та інноваційною 

активністю аграрних підприємств (Грановська, 2012, с. 105-109, Замрига, 2014, 

с. 41-44, Чабан, 2006, с. 63-67). На нашу думку, в сучасних умовах непомірно 

високих кредитних ставок інноваційно-інвестиційна активність аграрних 

підприємств досить незначна. На практиці це означає, що як і у підприємств в 

цілому, так і у господарюючих суб‘єктів олієжирової галузі зокрема – 

інноваційна та інвестиційна активність знаходиться на доволі низькому рівні. 

Вважаємо за необхідне зазначити, що в економічній літературі досить 

часто відбувається ототожнення понять «конкурентоспроможності 

підприємства» з «конкурентоздатністю господарюючих суб‘єктів», а в деяких 

наукових роботах спостерігається змішення цих понять.  

Так, Янковий О.Г. зазначає, що «поняття та терміни 

«конкурентоспроможність», «конкурентоздатність», «конкурентний потенціал» 

треба використовувати тільки для позначення потенційного змісту даної 

економічної категорії. Вони є синонімами і адекватно характеризують лише 

можливість, тобто потенційну здатність товаровиробників змагатися на ринку 

за готовність покупців придбати їхню продукцію» (Янковий, 2013).  
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Протилежним є підхід у Дейнеги О.В., який в своєму дослідженні 

пропонує такі визначення понять конкурентоздатність і 

конкурентоспроможність: «конкурентоздатність – це здатність певного об‘єкта 

(товару, підприємства, регіону, країни) витримувати конкуренцію порівняно з 

аналогічними об‘єктами на даному ринку; а  конкурентоспроможність − це 

комплекс характеристик об‘єкта (товару, підприємства, регіону, країни), який 

визначає його потенційний результат на ринку. Отже, конкурентоздатність 

визначається відносно об‘єктів, які вже діють на ринку, а 

конкурентоспроможність – новостворених, тобто до тих, які тільки мають 

виходити на ринок» (Дейнега, 2008, с. 61-68). 

О. Подкопаєв зазначає, що «поняття «конкурентоздібність», 

«конкурентоздатність» та «конкурентоспроможність», визначені з урахуванням 

наведених значень, не є синонімами, оскільки вони відображають специфічні 

особливості у сфері конкуренції. Так, наприклад, що стосується 

металопродукції, то конкурентоздібність – це технічні властивості, хімічний 

склад, механічні якості, вимоги до точності щодо «геометрії», щільність 

макроструктури, якість поверхні та інше; конкурентоздатність – це заходи по 

найбільш ефективному використанню технічних якостей, тобто маркетингова 

діяльність, реклама, збутові заходи тощо; конкурентоспроможність – це 

властивість, характеризована наявністю та використанням комплексу факторів, 

які характеризують відповідність продукції та її виробників специфічним 

вимогам конкретного ринку, а також спроможність виробників долати 

перешкоди для проникнення на ці ринки, у тому числі антидемпінгові 

обмеження, використовуючи всі наявні переваги. Формальне визначення 

поданих термінів повинне виконуватись тільки у порівнянні з продукцією 

інших виробників або із встановленими стандартами чи нормативними 

значеннями» (Подкопаєв).  

Ми вважаємо, що конкурентоспроможність підприємства є поняттям 

ширшим, і доволі часто є ефектом конкурентоздатності господарюючого 

суб‘єкта. 
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У зв‘язку з цим ми пропонуємо власне визначення поняття 

конкурентоспроможності переробного підприємства, що відображає 

необхідність високопродуктивного використання наявних ресурсів 

господарюючого суб‘єкта та його здатність мінімізувати вплив рестриктивних 

факторів макро- та мікросередовища для збереження та підвищення свого 

конкурентного стану. 

Враховуючи ці обставини, ми пропонує наступне авторське визначення 

«конкурентоспроможність підприємств переробної галузі» – це спроможність 

господарюючого суб‘єкта переробляти сільськогосподарську продукцію з 

використанням наявних ресурсів підприємства в умовах необхідності 

мінімізувати вплив рестриктивних факторів макро- та мікросередовища для 

збереження і підвищення свого конкурентного стану на ринку (Котелевець, 

2016a, с. 222).  

На нашу думку, зміст поняття «конкурентоспроможність переробного 

підприємства олієжирової галузі», який лежить в основі авторського розуміння, 

відображає визначення цієї категорії, і формує засади теоретико-методичних 

розробок даного дисертаційного дослідження. 

Узагальнення всіх існуючих поглядів на питання підвищення 

конкурентоспроможності підприємств дозволяє зробити висновок, що 

проблема удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю 

господарюючих суб‘єктів, у тому числі переробних, торкнулася в них досить 

фрагментарно та потребує подальших наукових досліджень. 

Ми вважаємо, що структурний зміст методів та інструментів управління 

конкурентоспроможністю підприємств залежить від його галузевої специфіки і 

умов ділового середовища. На рис. 1.1 представлено систематизовані 

особливості діяльності підприємств аграрної сфери і обумовлені ними наслідки, 

які впливають на формування їх конкурентоспроможності, визначаючи 

необхідність підтримки з боку держави впровадження досягнень науково-

технічного прогресу в технології, навчання кадрів, управління 
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агропромисловим виробництвом для забезпечення зростання не тільки 

кількісних, а й якісних показників.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Особливості функціонування підприємств олієжирової галузі  

Примітка: узагальнено автором на підставі ()  

Особливості функціонування підприємств олієжирової галузі 
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Аграрна сфера є основним виробником продуктів харчування, а тому будь-які перебої 

в їх виробництві досить суттєво відображаються на рівні життя населення 

Залежність галузі від природних та погодних умов, які визначають більш 

ризикований характер виробництва, ніж в інших галузях 

Сезонний характер призводить до суттєвої різниці періоду виробництва окремих 

видів сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки 

Через розбіжності процесу виробництва з робочим періодом має місце часовий розрив 

при оцінці ефективності і конкурентоспроможності діяльності суб‘єктів 

господарювання в галузі 

Багатогалузевий характер виробництва і різноманіття форм господарювання 

обумовлюють множинність видів продукції аграрної сфери і її переробки, а також 

форм і зв‘язків між товаровиробниками та споживачами продукції 

Територіальне розосередження відображається на істотній диференціації виробників  

в галузі за умовами виробництва 

Еластичний попит на продукцію призводить до високої мінливості майбутніх доходів 

аграрних підприємств, до дестабілізації соціально-економічного положення в галузі 

Через різний рівень розвитку сільських територій підготовка кадрів для аграрного 

сектора і підвищення їх кваліфікації вимагають значної уваги 

Відносно низька інвестиційна привабливість підприємств аграрної сфери внаслідок 

більш тривалого кругообігу фінансових і товарно-матеріальних ресурсів у порівнянні 

з іншими галузями економіки, і підвищеного ризику 

Необхідність періодичного залучення капіталу із зовнішніх джерел через сезонність 

виникнення потреби і вивільнення фінансових коштів, їх припливу та відпливу 

Характерним є відставання в освоєнні інновацій через відсутність науково-

обґрунтованого механізму передачі досягнень НТП виробникам 

сільськогосподарської продукції 
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Результати проведеного дослідження дозволили виділити і 

систематизувати позитивні і негативні передумови формування 

конкурентоспроможності підприємств аграрної сфери. 

Щодо позитивних передумов, які сприяють формуванню 

конкурентоспроможності аграрних підприємств, то до них слід віднести: 

державну аграрну політику; підвищення доступності кредитів; збільшення 

кількості суб‘єктів господарювання на селі через створення і розвиток мережі 

сільськогосподарських споживчих кооперативів з постачання, збуту та 

переробки аграрної продукції; технічна та технологічна модернізація сільського 

господарства через стимулювання придбання високотехнологічних машин та 

обладнання; зниження ризиків в сільському господарстві (зниження ризиків 

втрати доходів при виробництві сільськогосподарської продукції) через 

стабілізацію фінансово-економічного стану сільськогосподарських 

товаровиробників, а також забезпечення стійкого відтворення в сільському 

господарстві в умовах зростання цін на промислову продукцію. 

Передумови, які обмежують формування конкурентоспроможності 

підприємств олієжирової галузі, представлено на рис. 1.2. 

Застосування системного підходу до підприємства з перероблення 

сільськогосподарської продукції дає можливість розглядати його як складну і 

багатофункціональну систему, ефективна діяльність якої залежить від 

спрямованості процесу підвищення конкурентоспроможності в умовах зміни 

факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Як видно зі змісту поданих рисунків, базовою умовою 

конкурентоспроможності як системної характеристики аграрного підприємства 

є адаптивність, яка забезпечує динамічну збалансованість структурно-

функціональних підсистем. 

Здатність адаптуватися до мінливих умов виробництва, надавати 

протидію внутрішнім та зовнішнім негативним факторам і разом з цим 

зберігати, ефективно використовувати та примножувати людський, майновий, 

фінансовий капітал для задоволення зростаючих потреб власників і учасників 
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господарської діяльності, може бути забезпечена тільки в процесі управління 

конкурентоспроможністю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Негативні передумови формування конкурентоспроможності 

підприємств олієжирової галузі  

Примітка: узагальнено автором на підставі ()  

 

На нашу думку, управління конкурентоспроможністю переробних 

підприємств слід визначити як комплекс методів, інструментів, механізмів, 

направлених на забезпечення реальної та потенційної спроможності 

господарюючого суб‘єкта протягом довгого часу домінувати над конкурентами, 

постійно удосконалюючи, розвиваючи ключові бізнес-процеси у відповідності з 

розробленою стратегією та тенденціями на ринку, спираючись на ефективне 

використання наявних ресурсів з урахуванням нестабільних вимог зовнішнього 

середовища та довгострокове співробітництво з партнерами. 

Передумови формування конкурентоспроможності підприємств олієжирової галузі 
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Низькі темпи структурно-технологічної модернізації галузі, оновлення основних 

виробничих фондів і відтворення природно-екологічного потенціалу 

Несприятливі загальні умови функціонування аграрної сфери, перш за все, 

незадовільний стан розвитку ринкової інфраструктури, який ускладнює доступ 

сільськогосподарських товаровиробників до ринків фінансових, матеріально-технічних 

та інформаційних ресурсів, готової продукції  

Фінансова нестійкість галузі, яка обумовлена нестабільністю ринків 

сільськогосподарської продукції, сировини та продовольства, накопиченою 

декапіталізацією, недостатнім надходженням приватних інвестицій на розвиток галузі, 

слабким розвитком страхування при виробництві сільськогосподарської продукції 

Дефіцит кваліфікованих кадрів, що спричинений низьким рівнем і якістю життя в 

сільській місцевості 

Пріоритетні напрями аграрної економічної політики 

Створення умов для стійкого та 

конкурентного розвитку сільських 

територій 

Прискорення темпів зростання обсягів 

сільськогосподарського виробництва на основі 

підвищення його конкурентоспроможності 
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В умовах ринкової економіки проблема удосконалення системи 

управління конкурентоспроможністю підприємств олієжирової галузі 

загострюється в силу дії різних як внутрішніх, так і зовнішніх сприятливих та 

несприятливих факторів, що обумовлює необхідність їх дослідження. 

 

 

1.2. Система складових та фактори забезпечення 

конкурентоспроможності переробних підприємств  

 

З метою подальшого дослідження механізму управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств, на нашу думку, слід 

уточнити складові компоненти, які формують модель конкурентного 

потенціалу господарюючого суб‘єкта. Економічна література містить різні 

наукові погляди у виділенні структурних елементів досліджуваної категорії. 

Адекватна аргументація структурних елементів конкурентного 

потенціалу підприємств з перероблення сільськогосподарської продукції має 

важливе значення для удосконалення методики аналізу і цілеспрямованого 

управління конкурентоспроможністю переробного підприємства. 

Вважаємо, що структура конкурентного потенціалу є багатовимірною, 

визначається і характеризується цілою сукупністю соціально-економічних 

критеріїв, які відображають матеріальну та нематеріальну сфери потенціалу і 

ефективність його використання. Визначення складових економічного 

потенціалу переробних підприємств передбачає врахування галузевої 

специфіки господарюючого суб‘єкта. 

Природною основою сільськогосподарського виробництва є земельні 

ресурси, обсяг, і якісний стан яких можуть визначати рівень земельного 

потенціалу сільськогосподарського підприємства як одного зі складових 

виробничого потенціалу. 

Загострення політичної ситуації і економічна криза призвели до значного 

зростання конкуренції на продовольчому ринку, зниження обсягів державної 
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підтримки підприємств, порушення нормальних взаємовідносин 

сільськогосподарських виробників з переробними підприємствами і 

організаціями сфери послуг. Дані процеси зажадали зміни фінансової та 

інвестиційної політики сільськогосподарських підприємств, визначили 

необхідність впровадження в господарську діяльність процесів переробки 

сільськогосподарської продукції, її обробки і підготовки для реалізації. 

На сучасному етапі проявляється така соціально-економічна особливість 

агропромислового сектора, що характеризується поєднанням сільського і 

міського способу життя, відмінністю менталітету, культурних особливостей, 

які визначають переваги людей, зайнятих в цьому секторі. 

Все це визначає ті об‘єктивні тенденції, які складаються в формуванні 

трудової складової конкурентоспроможності сільськогосподарського 

підприємства, обмежують можливості її розвитку, обумовлюють дефіцит 

трудових ресурсів в аграрній сфері. Відсутність грамотної соціальної політики 

держави щодо розвитку сільських територій, міграція трудових ресурсів, низькі 

доходи в сфері сільськогосподарського виробництва обумовлюють виникнення 

на підприємствах хронічної нестачі висококваліфікованих кадрів, підвищення 

середнього трудового віку працівників, зниження мотивації праці і погіршення 

його умов.  

Таким чином, в умовах, що склалися, трудова складова 

конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств виступає 

найважливішим фактором, що стримує розвиток виробництва, і вимагає 

розробки чіткої і зрозумілої системи управління трудовими ресурсами на всіх 

рівнях господарюючих суб‘єктів у сфері сільського господарства. 

Рівень організації сільськогосподарського процесу багато в чому 

визначається здатністю управлінського апарату забезпечити адаптацію 

сформованого виробничого потенціалу до створення планованих обсягів 

валової продукції сільського господарства; підвищення продуктивності 

основних факторів виробництва; ефективному використанню фінансових 

ресурсів. 
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Здатність сільськогосподарського підприємства удосконалювати і 

розвивати свій фінансовий потенціал залежить не тільки від сумлінності та 

професійної підготовки працівників обліково-аналітичних, економічних і 

фінансових служб, а й від їх фінансового менталітету, фінансового 

професіоналізму, що виражається в грамотному розумінні необхідності і 

доцільності застосування адекватних фінансових інструментів управління. На 

рівень фінансового потенціалу впливають склад і структура капіталу, методи і 

форми кредитування бізнесу, фінансова політика підприємства. Оптимізація 

перерахованих факторів фінансового потенціалу як інструментів вирішення 

поточних завдань і досягнення стратегічних цілей розвитку виступає 

першорядним завданням фінансових менеджерів. 

На основі детального дослідження компонентів конкурентного 

потенціалу нами в дисертаційній роботі запропоновано авторську модель 

формування конкурентного потенціалу переробного підприємства (рис. 1.3).  

Під конкурентним потенціалом ми будемо розуміти групу зовнішніх і 

внутрішніх можливостей підприємства, реалізація яких створює переваги у 

порівнянні з іншими учасниками ринку та зможе гарантувати стабільне 

положення підприємства на ринку в майбутньому. 

Конкурентний потенціал будь якого підприємства консолідує в собі 

наступні рівні зв‘язку і відносин з потенціалом ринка, під яким розуміється 

прогнозна сукупність споживчих та виробничих сил, які обумовлюють попит та 

пропозицію:  

1) Ресурсний рівень. На цьому рівні конкурентний потенціал відображає 

можливості по створенню та реалізації накопичених в процесі становлення 

підприємства конкурентних переваг, з максимальним економічним ефектом, що 

зумовлюють можливість його функціонування. 

2) Резервний рівень. На цьому рівні конкурентний потенціал 

характеризує адаптаційні можливості підприємства до змінюваних 

конкурентних умов та використання наявних можливостей. Це забезпечує 

розмежування реалізованих і нереалізованих можливостей; 
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Рис. 1.3. Модель формування конкурентного потенціалу переробних підприємств  

Примітка: розроблено автором 
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3) Рівень розвитку - конкурентний потенціал орієнтується на розвиток 

(на майбутнє). Його розвиток здійснюється на основі узгодження складових 

зовнішнього конкурентного потенціалу з потенціалами ринків інформації, 

новацій, фінансових ресурсів тощо. 

В сучасних умовах для управління конкурентним потенціалом 

підприємства, треба пройти через 2 етапи: провести аналіз конкурентного 

середовища для визначення потенційного споживача та конкурентів, а потім 

визначити свої можливості і створити план поведінки (Фатхутдінов, 2008). 

На наш погляд, особливість конкурентного потенціалу підприємства 

полягає в тому, що це динамічна багатолика і багатокритеріальна 

характеристика його життєвого стану. Конкурентний потенціал 

сільськогосподарського підприємства перебуває в безперервному русі, 

видозмінюючись під впливом факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища (Котелевець, 2017k, с. 49). 

Вважаємо, що конкурентоспроможність підприємств олієжирової 

галузі є специфічним об‘єктом менеджменту, і в значній мірі 

характеризується процесами, які відбуваються як на національному, 

регіональному або підприємницькому рівні в цілому, так і в аграрному 

секторі зокрема. Необхідність визначення факторів, які впливають на цей 

процес, спричинена ринковими змінами, які відбуваються в аграрно-

промисловому комплексі і посилюють увагу науковців до проблеми 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств з виробництва та 

перероблення продукції.  

Разом з тим, на нашу думку, слід більше приділити більше уваги усім 

аспектам дослідження умов і факторів, які забезпечують 

конкурентоспроможність та впливають на механізм управління  нею на 

переробних підприємствах в теоретичному і методичному плані. 

Поява нових факторів, спричинена становленням нової моделі 

господарювання, для якої характерні глобалізація, інформатизація, економіка 

знання, мало розглянуті та узагальнені в сучасних дослідженнях. Кожному 
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підприємству притаманні свої специфічні умови і фактори, що впливають на 

його розвиток. І нові фактори не повинні знижувати рівень його 

конкурентоспроможності та ефективності функціонування. 

Аналіз та систематизація наявних наукових джерел дозволило виявити 

різноманітність трактувань, підходів і критеріїв при визначенні факторів 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Так, одні автори під 

факторами конкурентоспроможності розуміють умову чи рушійну силу, що 

визначає склад, величину і значимість кількісних та якісних параметрів 

конкурентоспроможності (Серебренніков, 2015). 

В. Павлова визначає фактори конкурентоспроможності підприємства 

як безпосередню причину, наявність якої є необхідною і достатньою умовою 

зміни одного чи декількох критеріїв конкурентоспроможності (Павлова, 

2003). 

В результаті проведених теоретичних узагальнень, ми вважаємо, що під 

факторами забезпечення конкурентоспроможності розуміють умови, які 

впливають на ефективне та конкурентоспроможне функціонування 

підприємств. 

Слід зазначити, що вся сукупність факторів, які забезпечують 

формування конкурентоспроможності підприємств з перероблення 

сільськогосподарської продукції, потребує класифікації. Систематизація 

існуючих наукових поглядів свідчить про наявність великої кількості 

класифікаційних ознак. Деякі вчені-дослідники при класифікації факторів 

конкурентоспроможності пропонують звертати увагу на такі характеристики, 

як «зовнішнє і внутрішнє середовище їх виникнення, ступінь прямого і 

непрямого впливу, можливість регулювання (регульовані і нерегульовані)» 

(Дерев‘янко, 2009, с. 45-50, Драган, 2006, Єпіфанов, 2007). В окремих 

роботах акцентується увага на природних і економічних факторах, 

підкреслюється важливість врахування екологічних факторів. 

На нашу думку, неналежний рівень конкурентоспроможності 

господарюючих суб‘єктів олієжирової галузі в складних сучасних умовах їх 
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функціонування формується під впливом дії комплексу внутрішніх і 

зовнішніх факторів, які можна поділити на рестриктивні, негативні 

(стримують розвиток підприємства, формування належного рівня 

конкурентоспроможності), і експансіоністські, позитивні, які сприяють 

підвищенню конкурентоспроможності та ефективності функціонування 

підприємств. 

При цьому особливий характер впливу мають зовнішні фактори 

(наприклад, у вигляді природних умов), які слабо піддаються 

цілеспрямованому управлінню з боку господарюючого суб‘єкта, і це є 

відмінною рисою процесу формування конкурентного потенціалу 

сільськогосподарського підприємства. 

Можна заперечити тезу про те, що вплив цих факторів однаковий на всі 

підприємства, так як адаптація до впливу у різних підприємств може 

відрізнятися. Це підтверджується реальною практикою роботи аграрних 

підприємств, частина яких в сучасних ринкових умовах стабільно 

функціонують, інші стійко розвиваються, а треті перебувають на межі 

банкрутства. 

Вважаємо, що необхідно розширити сукупність зовнішніх факторів 

впливу на конкурентоспроможність підприємств з перероблення 

сільськогосподарської продукції за рахунок виділення міжнародного 

середовища, яке істотно впливає на функціонування підприємств. До них 

можна віднести ціни на сировину, умови міждержавних кредитів, 

запровадження санкцій (рис. 1.4). 

Зовнішні фактори впливу на конкурентоспроможність підприємств 

створюють умови як негативного, рестриктивного, так і позитивного, 

експансіоністського характеру. В якості перших можна виокремити 

різноманітність особливостей формування та розвитку олієжирової галузі, 

складний фінансовий стан більшості господарюючих суб‘єктів, відсутність 

ініціативи зі сторони потенційних інвесторів у зв‘язку із високим ризиком 
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вкладень, низький рівень мотивації праці, диспаритет цін на готову 

продукцію та сировину, дефіцит кваліфікованих кадрів тощо.  

Рис. 1.4. Зовнішні фактори впливу на конкурентоспроможність 

підприємств олієжирової галузі  

Примітка: узагальнено та доповнено автором (Дерев‘янко, 2009, Драган, 2006, 

Єпіфанов, 2007) 
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Ми підтримуємо думку вчених про те, що «внаслідок недостатньої 

інвестиційної та фінансової підтримки з боку держави, приватизації аграрних

підприємств, лібералізації цін, функція економічного регулювання 

дистанціювалася від матеріального і технічного забезпечення. 

 Це відобразилося на деградації і без того не надто розвинених 

виробничих баз селекційних центрів, швидких темпах зменшення обсягів 

виробництва, припинення виробничої діяльності переважної більшості 

господарюючих суб‘єктів» (Васильєв, 2014, с. 942-955).  

Відбувається процес «старіння» сільськогосподарських кадрів. Молодь 

в пошуках роботи іммігрує за кордон або в великі міста, де є всі умови для 

роботи та навчання, цікавого відпочинку. Через це, велика частина 

кваліфікованих технічних, агрономічних, конструкторських та робітничих 

кадрів вважається втраченою. Однією з причин цього можна назвати 

відділення агропромислового виробництва від розвитку сільських територій. 

До сприятливих умов слід віднести консолідацію галузей АПК з 

науково-дослідними установами з метою їх ефективного розвитку,  

потенційну можливість підвищення споживчої доступності для населення 

олієжирової продукції за рахунок оптимізації бізнес-процесів, розвиток 

сировинної та ресурсної бази в галузі як один з напрямків державної 

підтримки АПК через механізми оподаткування, частковой компенсації 

вартості складної вітчизняної техніки, часткової компенсації вартості 

залучених кредитів та будівництва тваринницьких комплексів. 

Слід відзначити, що, важливе значення при формуванні належного 

рівня конкурентоспроможності підприємства з перероблення 

сільськогосподарської продукції має соціальний фактор. Руйнування системи 

великого сільськогосподарського виробництва, ліквідація радгоспів і 

колгоспів в початкові роки ринкової економіки зумовило появу величезної 

кількості окремих незалежних сільськогосподарських товаровиробників, 

індивідуальних підприємців, особистих підсобних та фермерських 

господарств. Швидке руйнування системи призвело до того, що в сучасному 
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сільськогосподарському бізнесі, раніше механізований і автоматизований, 

індустріальний спосіб виробництва широко став поєднуватися з ручною, 

немеханізованою працею. 

Переробні підприємства дуже чутливі до внутрішніх факторів, які 

випливають з потенціалу та можливостей самих підприємств і виявляються в 

різних аспектах їх виробничо-економічної діяльності. Основні внутрішні 

фактори впливу на формування конкурентоспроможності підприємств з 

перероблення сільськогосподарської продукції можна також розділити на 

кілька груп (рис. 1.5). 

Представлена систематизація внутрішніх факторів свідчить про те, що 

в даний час більшість вчених значну роль і місце серед них відводять все ж 

таки економічним факторам впливу на конкурентоспроможність (рис. 1.6).  

Економічні фактори будь-яке підприємство здатне за умови 

професійного управлінського підходу відстежувати, аналізувати, і 

враховувати при плануванні своїх виробничих процесів, тим самим 

мінімізуючи їх негативний вплив, оскільки прояв, наприклад, природних 

факторів, навіть при умови максимального використання існуючих 

технологій та інструментів, неможливо спрогнозувати повністю і 

підпорядкувати управлінню в світлі існуючих геополітичних та біологічних 

змін навколишнього середовища. 

До економічних факторів в окремих наукових роботах відносять 

«податки, платоспроможність організації, темпи інфляції, а також характер і 

рівень зайнятості населення, динаміку коливання платоспроможного попиту 

на сільськогосподарську продукцію, стан грошових розрахунків тощо» 

(Васильєв, 2014, с. 942-955). 

Слід зазначити, що пріоритетність для підприємства тих чи інших 

факторів, які впливають на рівень його конкурентоспроможності, 

визначається специфікою діяльності підприємства. Разом з тим деякі з них 

мають загальний характер і універсальні для багатьох галузей. 
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Рис.1.5. Внутрішні фактори впливу на конкурентоспроможність 

підприємств олієжирової галузі  

Примітка: систематизовано автором на підставі (Дерев‘янко, 2009, Драган, 2006, 

Єпіфанов, 2007) 

 

Переробні підприємства дуже чутливі до внутрішніх факторів, які 

випливають з потенціалу та можливостей самих підприємств і виявляються в 
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різних аспектах їх виробничо-економічної діяльності. Основні внутрішні 

фактори впливу на формування конкурентоспроможності підприємств з 

перероблення сільськогосподарської продукції можна також розділити на 

кілька груп (рис. 1.5). 

Представлена систематизація внутрішніх факторів свідчить про те, що 

в даний час більшість вчених значну роль і місце серед них відводять все ж 

таки економічним факторам впливу на конкурентоспроможність (рис. 1.6).  

Економічні фактори будь-яке підприємство здатне за умови 

професійного управлінського підходу відстежувати, аналізувати, і 

враховувати при плануванні своїх виробничих процесів, тим самим 

мінімізуючи їх негативний вплив, оскільки прояв, наприклад, природних 

факторів, навіть при умови максимального використання існуючих 

технологій та інструментів, неможливо спрогнозувати повністю і 

підпорядкувати управлінню в світлі існуючих геополітичних та біологічних 

змін навколишнього середовища. 

До економічних факторів в окремих наукових роботах відносять 

«податки, платоспроможність організації, темпи інфляції, а також характер і 

рівень зайнятості населення, динаміку коливання платоспроможного попиту 

на сільськогосподарську продукцію, стан грошових розрахунків тощо» 

(Васильєв, 2014, с. 942-955). 

Слід зазначити, що пріоритетність для підприємства тих чи інших 

факторів, які впливають на рівень його конкурентоспроможності, 

визначається специфікою діяльності підприємства. Разом з тим деякі з них 

мають загальний характер і універсальні для багатьох галузей. 

Вважаємо, що комплексний аналіз факторів впливу на 

конкурентоспроможність підприємств олієжирової галузі, які 

систематизовані за характером їх впливу на формування конкурентних 

переваг, дасть можливість продемонструвати всі результати їх впливу 

(Котелевець, 2017f, c.637). Класифікацію та зміст основних факторів, які 

згруповані за характером впливу, наведено на рис. 1.7. 
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Рис.1.6. Економічні фактори впливу на конкурентоспроможність 

підприємств олієжирової галузі  

Примітка: систематизовано автором на підставі (Дерев‘янко, 2009, Драган, 2006, 

Єпіфанов, 2007) 
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Рис. 1.7. Фактори впливу на формування конкурентоспроможності підприємств олієжирової галузі  

Примітка: систематизовано автором  
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На нашу думку, значення та характер впливу окремих факторів на 

формування високого рівня конкурентоспроможності підприємства, залежить 

від синтезу як загальних законів, так і специфічних умов функціонування, 

стану та якості техніки і технологій, які застосовуються, ефективності 

механізму управління всіма виробничими процесами, є різноплановими і 

малодослідженими, і їх варто враховувати при прийнятті управлінських 

рішень.  

Таким чином, конкурентоспроможність підприємств олієжирової галузі 

можна вважати комплексним поняттям, що відображає взаємодію 

різноманітних умов та передумов її формування, факторів як рестриктивного, 

так і експансіоністського характеру, а також можливостей досягнення. І 

відповідно, «механізм управління конкурентоспроможністю переробних 

підприємств» - повинен визначити ісуючи конкурентні переваги та 

забезпечити іх утримання та нарощування, з ціллю покращення або 

збереження рівня  конкурентоспроможності продукції на належному рівні 

(Котелевець, 2017g, с. 92).  

В той же час, основою ефективного управління 

конкурентоспроможністю переробного підприємства є досконалість його 

механізму функціонування, ефективність якого залежить від організаційної 

структури, кількості та величини підрозділів, системи матеріальної 

відповідальності структурних підрозділів, планування, організації та 

мотивації праці, психологічного клімату в колективі та ін. (Саблук, 1997). 

Потреба в підвищенні конкурентоспроможності переробних 

підприємств олієжирової галузі обумовлює необхідність визначення системи 

показників, які дозволили б характеризувати її рівень, вивчати динаміку, 

оцінювати вплив факторів, а також обґрунтувати регулятивні інструменти 

управління конкурентоспроможністю переробних підприємств, що і визначає 

доцільність розгляду даного питання. Такими показниками для фінансовой 

підсистеми можуть бути: коефіцієнти ліквідності, платоспроможності, 

забезпеченості власними оборотними коштами, маневрування; для 
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організаційно – економічної підсистеми – коефіцієнт фондовіддачи, 

оборотності запасів та капіталу, коефіцієнт зносу, оновлення; для соціально – 

економічної підсистеми – коефіцієнт плинності кадрів, коефіцієнт 

постійності кадрів, коефіцієнти обороти по прийому та вибуттю персоналу. 

 

 

1.3. Методичні підходи оцінювання механізмів управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств 

 

Проблема оцінки рівня конкурентоспроможності господарюючих 

суб‘єктів давно обговорюються в економічній літературі. Однак, незважаючи 

на те, що конкуренція як явище на сьогоднішній день достатньо вивчена, 

проте, загальноприйнятого підходу до оцінки рівня конкурентоспроможності 

підприємств не існує. Це пояснюється тим, що на конкурентоспроможність 

впливає безліч факторів, причому не окремо, а взаємопов‘язано (розглянуто 

нами у п.1.2 дисертаційної роботи).  

У зв‘язку з цим, в своїх методиках автори виділяють різний склад 

найбільш значущих, на їхню думку, факторів, які впливають на 

конкурентоспроможність підприємств. Характер цих факторів і формує 

особливість того чи іншого методу. Ми підтримуємо думку науковців, що всі 

нині діючі методики по оцінці рівня конкурентоспроможності переробних 

підприємств (у тому числі і підприємств олієжирової галузі) «ґрунтуються на 

застосуванні досить широкого кола різноманітних методологічних підходів 

та принципів, і є фрагментарними при аналізі факторів та елементів 

конкурентного середовища» (Левицька, 2013, с. 155-163). 

На нашу думку, на сьогоднішній день підприємствам з перероблення 

сільськогосподарської продукції оцінка їх конкурентоспроможності 

необхідна для діагностування сильних та слабких позицій по відношенню до 

конкурентів задля розроблення нових напрямків та удосконалення існуючих 
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механізмів підвищення конкурентоспроможності, які б враховували 

особливості діяльності цих підприємств.  

Щодо історичного аспекту, то на початку ХХ ст. для оцінки рівня 

конкурентоспроможності застосовувалися спрощені методики, які за основу 

для розрахунків брали лише доходи та витрати господарюючого суб‘єкта в 

періоді, що аналізувався. Проте, зі становленням нових умов функціонування 

підприємств такий підхід довів свою недосконалість.  

Якщо нам треба класифікувати методи конкурентоспроможності які 

існують в сучасній практиці, то зробити це можливо за наступними 

критеріями:  

1) критерій який визначає результати оцінки. Це може бути оцінка за 

мірою суб‘єктивності чи мірою об‘єктивності; 

2) критерій який визначається самим підходом до оцінювання. Це може 

бути якісний або кількісний підхід. 

Погоджуємося з думкою науковців про те, що «якісні методи 

оцінювання здебільшого мають низький ступінь математичної формалізації, 

їм властива трудомісткість реалізації та дискретність оцінки. Вони не дають 

можливості використовувати оцінку конкурентоспроможності в процесі 

аналізу та визначення пріоритетних напрямів посилення конкурентних 

позицій на ринку. Кількісні ж методи дають змогу оцінювати реальні шанси 

суб‘єкта господарювання у конкурентній боротьбі за привабливі стратегічні 

зони господарювання та приймати виважені, з тактичного та стратегічного 

погляду, управлінські рішення» (Левицька А.О., 2013, с. 155-163). 

В науковій літературі (Безугла, 2007, с. 33-35, Блонська, 2010, с. 115-

120, Дейнега, 2008, с. 61-68, Должанський, 2006, Євчук, 2011, с. 103-107, 

Іванов, 2008, Левицька, 2013, с. 155-163), усі підходи до оцінки 

конкурентоспроможності підприємств, в основі яких лежать 

найрізноманітніші показники, на наш погляд, можна поділити на 4 групи: 

1) розрахунковий підхід; 

2) графічний підхід; 
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3) матричний підхід; 

4) комплексний підхід. 

Розрахунковий підхід передбачає використання методів оцінки 

конкурентоспроможності підприємства, які ґрунтуються на розрахунках із 

відповідними вхідними даними. Виходячи з того, який саме метод 

застосовується, можуть виконуватись як і досить прості арифметичні дії, так і 

надскладні математичні операції (чотирискладовий показник концентрації 

CR4, індекс Херфіндаля Хіршмана, індекс Розенблюда, метод різниць, метод 

рангів, метод балів, модель з ідеальною точкою, інтегральні методи, методи, 

що базується на оцінці конкурентоспроможності продукції (на основі 

рейтингу товарів, за обсягами продажу, диференційований метод, на основі 

корисності продукції)). 

Значного поширення набув графічний підхід до оцінки 

конкурентоспроможності господарюючих суб‘єктів, який передбачає 

використання графічних методів оцінки конкурентоспроможності 

(багатокутник конкурентоспроможності, радар конкурентоспроможності, 

метод «профілів», метод, що базується на теорії життєвого циклу, карта 

стратегічних груп, дослідження кривої досвіду, метод аналізу на основі 

функцій бажаності, метод семантичного диференціалу, метод конкурентних 

стратегій Ж.-Ж. Ламбена, метод побудови конкурентного простору).  

Дані методи відображають конкурентоспроможність підприємства в 

цілому як певну геометричну фігуру, розмір площі якої потрібно знайти. 

Основною перевагою даної групи методів виступає те, що вони є 

наочною геометричною інтерпретацією оцінки рівня 

конкурентоспроможності господарюючих суб‘єктів. В рамках методу дається 

обґрунтування кожній з оцінюваних сфер конкурентоспроможності і 

пропонується алгоритм зведення оцінок по ним в єдиний інтегральний 

показник. Методика, по суті, є відкритою і дозволяє врахувати будь-які 

фактори, що вводяться заново. 
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Проте, в деяких методичних підходах використовуються важкі для 

сприйняття і для математичної обробки моделі конкурентоспроможності 

підприємства у вигляді об‘ємних фігур, (наприклад, вписаних в сферу), що є 

головним недоліком методів. Крім цього, площа або об‘єм фігури 

недостатньо «чутливі» до значень окремих показників, які використовуються 

при їх розрахунку: для порівняння, якщо будь-який з показників близький до 

нульового значення, то середньогеометричне також буде близьке до нуля, в 

той же час як площа або об‘єм фігури просто зменшаться. 

Матричний підхід ґрунтується на маркетинговій оцінці діяльності 

підприємства і його продукції (матриця БКГ, матриця І. Ансоффа, матриця 

МакКінсі, матриця конкурентних стратегій М. Портера, Модель ADL, 

матриця А. Томпсона та Р. Стрікленда, SWOT-аналіз, SPACE-аналіз, STEP-

аналіз, STEEPV-аналіз). Оцінка робиться в результаті аналізу матриці, 

побудованої у вигляді системи координат, де по осі Х відмічений темп 

зростання продажів, а по осі Y – відносна доля продукції підприємства на 

ринку. Чим більше на йому частка підприємства, тим конкурентоздатніше 

воно вважається. 

В рамках даного підходу конкурентоспроможність підприємства 

визначається не кількісно, а шляхом включення досліджуваного 

господарюючого суб‘єкта в класифікаційну групу, і на цій основі даються 

стратегічні рекомендації дій, спрямовані на отримання економічного ефекту. 

Саме стратегічна орієнтованість і є головною перевагою даної групи 

методів. Однак, як уже зазначалося, методи не передбачають кількісного 

визначення рівня конкурентоспроможності відносно конкурентів, і, 

відповідно, не можливо визначити приріст рівня конкурентоспроможності в 

результаті реалізації тих чи інших стратегічних заходів. Крім того, дані 

методи розглядають ситуацію занадто загально - не визначають причини 

такого становища речей, не приділяється увага окремим факторам, які 

формують конкурентоспроможність підприємств, таким як споживчі, 
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характеристики продукції, ефективність функціонування його підрозділів 

тощо, і ускладнює прийняття адекватних управлінських рішень. 

Таким чином, дана група методів може надати тільки загальні 

рекомендації стратегічної поведінки на ринку без докладної оцінки рівня 

ефективності прийнятих стратегічних рішень з позиції 

конкурентоспроможності. 

Наступним підходом є комплексний підхід. Його суть полягає у 

«виділенні поточної конкурентоспроможності підприємства і конкурентного 

потенціалу в деяку інтегральну величину, що відображає їх співвідношення. 

Співвідношення визначається ваговим коефіцієнтом» (Янковий, 2013). 

На нашу думку, цікавим є методичний підхід, який розглядає рівень 

конкурентоспроможності підприємства як інтегральну величину, що включає 

операційну ефективність, інноваційну активність і ринкову адаптивність 

підприємства. При цьому коефіцієнт операційної ефективності характеризує 

поточну конкурентоспроможність підприємства, а коефіцієнти 

інноваційності та ринкової адаптивності характеризують стратегічне 

позиціювання суб‘єкта, тобто його конкурентний потенціал. 

Коефіцієнт операційної ефективності розраховується відношенням 

доходів підприємства від усіх видів діяльності до сукупних витрат і 

порівнюється з аналогічним показником конкурентів. Таким чином, значення 

коефіцієнта операційної ефективності ( ≥ 1), свідчить про більш високий 

рівень конкурентоспроможності підприємства порівняно з конкурентами, в 

іншому випадку конкурентоспроможність господарюючого суб‘єкта нижче, 

ніж у конкурентів.  

Ступінь інноваційної активності підприємства розраховується 

відношенням частки витрат на інновації в загальних витратах до аналогічної 

частки попереднього періоду. Коефіцієнт інноваційності розраховується 

відношенням ступеня інноваційної активності підприємства до аналогічного 

показника конкурентів. Що стосується значень даного коефіцієнта відносно 

1, то вони характеризують той же рівень порівняльної 
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конкурентоспроможності, що і у випадку з коефіцієнтом операційної 

ефективності. 

Третій коефіцієнт, ринкової адаптивності, розраховується відношенням 

зміни частки ринку, займаної досліджуваним підприємством в звітному 

періоді, до аналогічного показника конкурентів. При цьому зміна частки 

ринку господарюючого суб‘єкта розраховується відношенням частки 

виручки підприємства в загальному обсязі ринку (загальній виручці) до 

аналогічного показника попереднього періоду. Інтегральний індекс 

конкурентоспроможності підприємства розраховується як 

середньогеометричні від трьох вищеназваних коефіцієнтів.  

Основною перевагою його методу є те, що в модель включаються 

найважливіші кінцеві критерії конкурентоспроможності, якими є 

прибутковість, стратегічні інноваційні інвестиції і частка підприємства на 

ринку. Крім того, в ході розрахунків не використовуються різного роду 

штучні і умовні показники, для визначення яких в ряді випадків потрібен 

підбір фахівців-експертів з подальшим проведенням вартісних трудомістких 

досліджень. В якості інформаційної бази для розрахунків можуть 

використовуватися дані бухгалтерської та статистичної звітності 

підприємств, що підвищує точність і оперативність проведених розрахунків 

(Котелевець, 2016i, с. 73). 

Перевагою потенційних методів є спроба врахувати не тільки 

досягнутий рівень конкурентоспроможності підприємства, але і його 

потенційну зміну. Це безсумнівно є позитивним моментом при використанні 

цього підходу при визначення конкурентоспроможності підприємства, але 

треба враховувати і те що при його використанні залишаються всі недоліки 

які є у відтворюваних ним методах. 

Результати проведеного нами аналізу методів управління 

конкурентоспроможністю підприємств показали, що існує широке розмаїття 

методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності господарюючих 

суб‘єктів. Автори цих підходів прагнуть врахувати вплив всіх найбільш 
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значущих факторів на конкурентоспроможність - це і ефективна стратегія, і 

споживчі характеристики продукції, і ефективність функціонування всіх 

підрозділів підприємства, і конкурентний потенціал. Разом з тим, слід 

зазначити, що на практиці жоден з перерахованих вище методів не знайшов 

широкого застосування. Це пояснюється тим, що кожен метод має свої 

недоліки і обмежену сферу використання (Котелевець, 2016b, с. 271). 

В якості одного з головних недоліків можна назвати зведення оцінок до 

бального формату, що певною мірою спотворює отримані результати. Крім 

того, багато вчених-дослідників вводять показники, які базуються на 

складних і часом досить абстрактних розрахунках. Відсутність використання 

в багатьох методах традиційної статистики підприємства не додає їм 

привабливості з точки зору практиків-аналітиків. Зазначені недоліки повинні 

бути враховані і, по можливості, усунуті при формуванні методичного 

підходу до оцінки конкурентоспроможності підприємств олієжирової галузі. 

Таким чином, рекомендації щодо аналізу механізму  управління 

конкурентоспроможністю переробного підприємства не можуть бути 

стандартними для всіх. Необхідно враховувати: систему управління 

конкурентоспроможністю, що оптимально працюватиме з урахуванням усіх 

специфічних характеристик та особливостей даного підприємства; систему 

факторів конкурентоспроможності, їх взаємозв‘язок та взаємодію між собою 

(Саблук, 1997). Вважаємо, що механізм управління конкурентоспроможністю 

переробних підприємств в умовах фінансової кризи повинен представляти 

собою систему – сукупність самоналагоджувальних складових, які змінюють 

взаємозв‘язок в залежності від показників роботи в умовах впливу 

дестабілізуючих факторів. При цьому, дестабілізуючими можуть виступати 

як внутрішні, так і зовнішні фактори впливу на формування 

конкурентоспроможності. В результаті теоретичного узагальнення 

різноманітних підходів до визначення конкурентоспроможності підприємств, 

систематизації факторів впливу на формування конкурентних переваг 

господарюючих суб‘єктів, ми пропонуємо власне визначення механізму 
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управління конкурентоспроможністю підприємств з виробництва та 

перероблення сільськогосподарської продукції - як комплекс 

взаємопов‘язаних та взаємозалежних складових, ієрархічно побудованих для 

забезпечення належного рівня конкурентоспроможності підприємства в 

межах наявних ресурсів та обмежень. Вважаємо, що для формування та 

реалізації механізму управління конкурентоспроможністю переробного 

підприємства необхідно дотримуватися певних принципів: зрозумілості (для 

членів колективу на усіх рівнях управління); чіткості розподілу 

відповідальності; створення та дотримання механізму контролю (що 

дозволить відстежити виконання обраної стратегії). 

Лише спираючись на це можна побудувати систему управління 

конкурентоспроможністю переробного підприємства. Крім того, оцінка 

конкурентоспроможності підприємств повинна максимально спиратися на 

діючу фінансову та статистичну звітність, що знизить трудомісткість 

проведених розрахунків і підвищить об‘єктивність аналізу. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Результати узагальнення теоретико-методичних засад управління 

конкурентоспроможністю підприємств з перероблення 

сільськогосподарських продуктів дозволили сформулювати такі висновки та 

пропозиції: 

1. Узагальнення та систематизація існуючих визначень 

конкурентоспроможності підприємства, а також «суміжних» понять, таких як 

«конкуренція», «конкурентоздатність» дозволило дати уточнене авторське 

трактування цієї дефініції. Конкурентоспроможність підприємств переробної 

галузі - це спроможність господарюючого суб‘єкта перероблювати 

сільськогосподарську продукцію з використанням наявних ресурсів 

підприємства в умовах необхідності мінімізувати вплив рестриктивних 
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факторів макро та мікросередовища для збереження та підвищення свого 

конкурентного стану на ринку.  

2. Запропоновано визначити управління конкурентоспроможністю 

переробних підприємств як комплекс методів, інструментів, механізмів, 

направлених на забезпечення реальної та потенційної спроможності 

господарюючого суб‘єкта протягом довгого часу домінувати над 

конкурентами, постійно удосконалюючи, розвиваючи ключові бізнес-

процеси у відповідності з розробленою стратегією та тенденціями на ринку, 

спираючись на ефективне використання наявних ресурсів з урахуванням 

нестабільних вимог зовнішнього середовища та довгострокове 

співробітництво з партнерами. 

3. На основі проведеного дослідження складових 

конкурентоспроможності господарюючого суб‘єкта в дисертаційній роботі 

запропоновано авторську модель формування конкурентного потенціалу 

переробних підприємств, використання якої дозволяє виділити для цілей 

аналізу і кількісної оцінки наступні його компоненти такі як виробничий 

потенціал; фінансовий потенціал; управлінський потенціал; ринковий 

потенціал. 

4. В ході дослідження були визначені та класифіковані найбільш 

значущі макро і мікрофактори як рестриктивного, так і експансіоністського 

характеру впливу на конкурентоспроможність підприємств олієжирової 

галузі.  

В якості перших можна виокремити складний фінансовий стан 

більшості господарюючих суб‘єктів галузі, відсутність ініціативи зі сторони 

потенційних інвесторів у зв‘язку із високим ризиком вкладень, низький 

рівень мотивації праці, диспаритет цін на готову продукцію та сировину, 

дефіцит кваліфікованих кадрів тощо.  

До сприятливих умов слід віднести консолідацію галузей АПК з 

науково-дослідними установами з метою їх ефективного розвитку,  

потенційну можливість підвищення споживчої доступності для населення 
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олієжирової продукції за рахунок оптимізації бізнес-процесів, розвиток 

сировинної та ресурсної бази в галузі як один з напрямків державної 

підтримки АПК. 

5. Визначено переваги та недоліки всіх нині діючих методик по оцінці 

рівня конкурентоспроможності переробних підприємств. Обґрунтовано 

важливість та необхідність удосконалення існуючих методичних підходів до 

оцінювання механізму управління конкурентоспроможністю підприємств з 

перероблення сільськогосподарської продукції з метою врахування всіх 

важливих аспектів їх діяльності. 

Результати дослідження за розділом 1 опубліковано у працях: 

Котелевець, 2016a; Котелевець, 2016b; Котелевець, 2017k; Котелевець, 2017f; 

Котелевець, 2017i, Котелевець, 2017g). 
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РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В АПК 

 

 

2.1. Тенденції розвитку та ефективність виробництва олійних 

культур і продукції їх переробки в Україні 

 

З метою удосконалення механізмів управління 

конкурентоспроможністю підприємств олієжирової галузі необхідно 

проаналізувати сучасний стан функціонування галузі і відповідної продукції 

як на міжнародному, так і національному рівнях.  

Оцінюючи тенденції розвитку та ефективність виробництва олійних 

культур і продукції їх переробки, необхідно проаналізувати посівні площі під 

основні олійні культури та їх урожайність, які досить сильно впливають на 

обсяги виробництва олії в країні. В табл. 2.1 представлені дані про посівні 

площі олійних культур в Україні за 1990-2016 рр. (Державна служба 

статистики України). 

Таблиця 2.1 

Посівні площі основних олійних культур в Україні в 1990-2016 рр., тис. га 

Показники, 

тис.га 

Роки 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Уся 

посівна 

площа 

 

32406 

 

30963,2 

 

27173,3 

 

26043,6 

 

26951,5 

 

27670,5 

 

27801,3 

 

28329,3 

 

27239,1 

 

26901,8 

 

26775,6 

Олійні 

культури 

 

1851 

 

2106,5 

 

3256,3 

 

4528,7 

 

6744,9 

 

6859,4 

 

7353,0 

 

7554,8 

 

8082,4 

 

8074,3 

 

8320,8 

% 5,7 6,8 12 17,4 25,02 24,8 26,4 26,7 29,7 30 31,07 

соняшник  1635,9 2019,8 2942,9 3742,9 4572,5 4739,2 5194,1 5051,3 5256,5 5104,6 5904,5 

% 88,4 95,9 90,4 82,6 67,8 69,1 70,6 66,9 65,03 63,2 71 

соя  92,6 24,7 64,8 438,5 1076,0 1134,2 1476,4 1369,9 1805,8 2158,1 1846,3 

% 5 1,2 2 9,7 15,6 16,5 20,1 18,1 22,3 26,7 22,2 

ріпак  89,7 49,1 214,3 207,4 907,4 870,0 566,0 1017,4 881,6 682,4 415,4 

% 4,8 2,3 6,6 4,6 13,4 12,7 7,7 13,5 10,9 8,4 5 

льон-

довгунець  

172,5 97,8 23,4 25,5 1,3 1,7 2,2 1,6 1,5 2,0 2,0 

% 9,3 4,6 0,7 0,6 0,019 0,025 0,03 0,021 0,019 0,025 0,024 

Примітка: узагальнено автором на основі (Державна служба статистики України) 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Аналіз даних табл. 2.1 показує, що посівні площі в Україні в цілому 

скоротилися за даний період з 32406 тисяч гектарів до 26775,6, при цьому 

загальна посівна площа під олійні культури зросла у 4,5 разів. Слід зазначити 

зростання площ під соняшник, сою, ріпак. По льону-довгунцю 

спостерігається дуже значне зменшення посівних площ - у 86 разів. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що частка посівних 

площ олійних в загальній площі сільськогосподарських культур, зазнає 

коливань, проте істотно зросла в порівнянні з 1990 р.  

Проте, ми вважаємо, що збільшення посівних площ під олійні культури 

є екстенсивним напрямом збільшення обсягу виробництва насіння. Воно має 

свої межі і тому необхідно зробити акцент на інтенсивний розвиток 

забезпечення насінням олієжирової галузі в країні, і одним з найважливіших 

показників рівня інтенсивного розвитку є врожайність олійних культур. 

У табл. 2.2. представлені дані про врожайність олійних культур в Україні 

в господарствах усіх категорій за період з 1990 р. по 2016 р. (Державна служба 

статистики України). З наведених в таблиці даних видно, що врожайність 

олійних культур з 1990 р. по 2016 р. зросла з 15,3 центнерів з гектара до 22,5. 

Таким чином, показники врожайності олійних культур показали рекордний 

приріст в порівнянні з 1990 р., - 47 %. 

Таблиця 2.2. 

Врожайність олійних культур в Україні в 1990-2016 рр., ц/га 

Види 

господарств 

Види 

олійних 

культур 

Роки 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

С
іл

ь
сь

к
о

го
сп

о
д

ар
сь

к
і 

п
ід

п
р

и
єм

ст
в
а Соняшник 15,7 14,1 11,8 12,8 15,4 19,0 17,4 23,0 20,5 23,0 23,5 

Соя 11,3 9,7 10.6 14,4 16,2 20,5 17,2 20,7 21,9 18,6 23,4 

Ріпак 14,5 8,5 8,4 14,7 17,0 17,4 22,1 23,8 25,6 26,1 25,8 

Льон-

довгунець 
6,4 5,0 4,2 5,4 4,0 5,9 8,6 7,3 6,3 9,1 9,2 

 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Продовження табл. 2.2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ф

ер
м

ер
сь

к
і 

го
сп

о
д
ар

ст
в
а Соняшник 25,0 9,7 10,2 11,1 13,4 17,1 15,5 21 18,2 20,8 21,2 

Соя - 8,1 7,2 11,5 14,2 18,8 15,0 18,9 19,5 16,5 20,3 

Ріпак - 6,2 7,4 13,8 15,0 15,7 19,5 22,4 23,2 23,1 25,4 

Льон-

довгунець 
- 6,6 5,1 5,1 - - 10,0 5,0 2,5 7,0 7,4 

Г
о

сп
о

д
ар

ст
в
а 

н
ас

ел
ен

н
я 

Соняшник 19,8 18,8 16,0 12,6 13,1 15,5 12,9 16,9 14,7 16,1 17,2 

Соя 10,7 10,5 9.2 15,9 15,7 19,1 15,0 18,2 18 16,4 18,3 

Ріпак - 6,1 6,7 11,6 17,5 14,6 15,8 18,5 18,8 17,0 22,5 

Льон-

довгунець 
3,6 5,3 7,9 2,7 - - 5,3 5,8 6,1 6,7 6,9 

 Соняшник 15,8 14,2 12,2 12,8 15,0 18,4 16,5 21,9 19,4 21,6 22,4 

Соя 11,3 9,7 10,6 14,5 16,2 20,4 17,1 20,5 21,6 18,4 23,0 

Ріпак 14,5 8,5 8,4 14,6 17,0 17,3 22,0 23,6 25,4 25,9 25,7 

Льон-

довгунець 
6,4 5,0 4,2 5,4 4,0 5,9 8,6 7,3 6,3 8,9 9,0 

Всього 15,8 14,2 12,2 12,8 15,0 18,4 16,5 21,9 19,4 21,6 22,4 

Примітка : узагальнено автором за даними (Державна служба статистики України)  

Подібна динаміка характерна для усіх видів олійних культур. В цілому, 

не дивлячись на нерівномірну динаміку, обумовлену великою кількістю 

чинників, у тому числі і погодними умовами, можна говорити про 

інтенсивний розвиток олієжирової галузі України. 

Зростання посівних площ олійних культур в Україні, поточна 

врожайність дозволили істотно збільшити узагальнюючий абсолютний 

показник, що характеризує рівень забезпеченості країни олійними, - їх валові 

збори. У табл. 2.3 представлені дані по валових зборах олійних культур в 

Україні в господарствах усіх категорій в 1990-2016 рр. (Державна служба 

статистики України). 

Як видно з табл. 2.3, показники валового збору останні роки істотно 

коливаються, як під впливом погодних, так і загальноекономічних чинників. 

Зростання посівних площ, разом з подальшими заходами по посиленню 

інтенсивного розвитку олієжирової галузі, складають основні резерви 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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збільшення обсягу виробництва олійних культур та продукції їх переробки в 

Україні. 

 

Таблиця 2.3. 

Валові збори олійних культур в Україні в господарствах усіх категорій в 

1990-2016 рр., тис. т 

Види 

господарств 

Види 

олійних 

культур 

Роки 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

С
іл

ь
сь

к
о

 

го
сп

о
д

ар
сь

к
і 

п
ід

п
р

и
єм

ст
в
а
 Соняшник 2509,2 2734,3 3025,7 3709,9 5585,6 7288,8 7131,1 9342,6 8681,7 9549,2 11730,1 

Соя 99,3 22,3 64,0 571,5 1611,5 2152,2 2269,4 2572,6 3674,6 3675 3999,5 

Ріпак 130,2 39,8 131,1 279,5 1394,5 1389,0 1191,4 2291,9 2149,5 1709,3 1123,1 

Льон-

довгунець 
108,1 48,2 8,2 12,7 0,4 0,8 1,8 1,1 0,9 1,1 1,3 

Ф
ер

м
ер

сь
к
і 

го
сп

о
д
ар

ст
в
а Соняшник 0,2 86,3 347,3 735,0 1208,5 1645,5 1589,1 2086,0 1956,1 2167,0 2644,3 

Соя - 0,0 2,1 81,1 236,4 317,2 353,6 422,7 609,1 637 698,6 

Ріпак - 0,1 5,3 34,4 220,8 229,4 154,0 411,1 399,7 285,4 204,3 

Льон-

довгунець 
- 0,3 0,6 0,8 - - 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 

Г
о
сп

о
д

ар
с

тв
а 

н
ас

ел
ен

н
я Соняшник 61,6 125,6 431,7 996,2 1185,9 1381,7 1256,0 1598,6 1452,1 1631,9 1896,8 

Соя 0,0 0,0 0,4 41,1 68,7 112,2 140,8 168,1 207,3 255,6 277,5 

Ріпак - 0,0 0,7 5,3 75,2 48,4 13,0 43,4 48,5 28,3 30,8 

Льон-

довгунець 
0,0 0,0 0,1 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Всього 2814,2 2928,8 3664,0 5678,9 10033 12453,9 12074,1 16066,2 16334,2 16961,5 19192,4 

 Соняшник 2570,8 2859,9 3457,4 4706,1 6771,5 8670,5 8387,1 10941,2 10133,8 11181,1 13626,9 

Соя 99,3 22,3 64,4 612,6 1680,2 2264,4 2410,2 2740,7 3881,9 3930,6 4277 

Ріпак 130,2 39,8 131,8 284,8 1469,7 1437,4 1204,4 2335,3 2198 1737,6 1153,9 

Льон-

довгунець 
108,1 48,2 8,3 12,7 0,4 0,8 1,8 1,1 0,9 1,2 1,3 

Примітка: узагальнено автором на основі (Державна служба статистики України) 

 

Питанням збільшення обсягу виробництва олійний культур в Україні 

необхідно приділяти велику увагу. Оскільки у світі дефіцит олійних росте, це 

дає нашій країні можливість збільшити їх експорт, а також продуктів їх 

переробки. На сьогоднішній день, Україна займає провідні позиції по 

експорту олійних культур та продуктів їх переробки. Це дозволяє направляти 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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значні фінансові ресурси на розвиток сільського господарства і поповнювати 

бюджет держави.  

Упродовж десятиліть соняшник є домінуючою культурою серед 

олійних в Україні. У минулі роки його питома вага в структурі посівних 

площ доходила до 94%, за часів експансії ріпаку та сої не опускався нижче 

63% (рис. 2.1).   

 

Рис. 2.1. Динаміка виробництва соняшника з 2011-2016  рр.  

Примітка: джерело: (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

 

На нашу думку, посівні площі під соняшником можуть зрости до 

рекордного показника. Цьому сприятиме ряд факторів. Так, у зв‘язку з 

істотною загибеллю озимих культур і на тлі складної економічної ситуації в 

країні, девальвації національної валюти, змін в Податковому кодексі, 

сільськогосподарські виробники віддаватимуть перевагу сівбі таких 
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високорентабельних культур, як соняшник. За офіційними даними станом на 

1.04.2016 р., рентабельність вирощування соняшнику в 2015 р. складала 

80,3%, у 2014 р. - 36,5% і ці показники були найвищими серед основних 

олійних культур (Державна служба статистики України).  

Крім того, на насіння соняшнику зберігається стабільно високий попит 

переробників зважаючи на дисбаланс валового збору і існуючих переробних 

потужностей в країні. Подальше зростання виробничих потужностей тільки 

посилить конкуренцію за сировину в цьому сегменті, а також буде свого роду 

мотиватором для сільгоспвиробників. 

Зростання обсягів відвантажень соняшникової олії на зовнішні ринки 

пояснюється високим попитом на український продукт. Так, привабливі ціни, 

які утримуються вже кілька сезонів поспіль, а також звуження спреду між 

цінами на соняшникову, соєву та пальмову олії ставлять українську олію в 

більш вигідне становище порівняно з іншими оліями (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Динаміка виробництва, споживання та експорту соняшникової 

олії в Україні у 2014 – 2017 рр., млн. т  

Примітка: джерело: (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 
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Протягом всього сезону 2015/16 МР відзначалися активні 

відвантаження української олії, при цьому і в міжсезоння темпи експорту 

залишалися досить високими, що нетипово для даного періоду сезону. 

Зокрема, фіксувалося значне збільшення обсягів експорту української олії в 

країни ЄС-28 (більш ніж в 2,5 рази), що стало наслідком безмитного режиму. 

При цьому основні обсяги експортованого товару як і раніше 

відвантажувалися в напрямку країн Азії. Разом з тим, внутрішнє споживання 

олії в Україні залишається практично незмінними (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Динаміка виробництва, споживання та експорту 

соняшникового шроту / макухи в Україні у 2014-2017 рр., млн. т  

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

 

Щодо цінової динаміки, то український експортний ринок 

соняшникової олії і раніше був схильний до впливу ситуації на світовому 

ринку рослинних олій, а також нафтопродуктів.  

Основні підприємства - екпортери соняшникової олії з України у 

2015/16 МР показані у табл. 2.4.  
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Відсутність динаміки зростання обсягів споживання шроту / макухи на 

внутрішньому ринку обумовлено, перш за все, зниженням поголів‘я в сфері 

тваринництва, зокрема свинарства, а також птахівництва. Отже, кількість 

пропозицій шроту / макухи на внутрішньому ринку залишається більш ніж 

достатнім. 

Таблиця 2.4. 

Основні експортери соняшникової олії з України у 2015/16 МР 

№ 

зп 
Назва підприємства Обсяг, тис. т Питома вага, % 

1 2 3 4 

1. 
ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» 984,17 21,87% 

2. 
ТОВ «АТ Каргілл» 376,51 8,37% 

3. ПАТ «Миронівський завод з виготовлення круп 

та комбікормів» 
323,53 7,19% 

4. 
ДПзІІ «Сантрейд» 190,53 4,23% 

5. 
ТОВ «ДЕЛЬТА ВІЛМАР СНГ» 134,81 3,00% 

6. 
ТОВ «ОПТІМУС ПЛЮС» 94,96 2,11% 

7. 
ТОВ «Олсідз Блек Сі» 91,53 2,03% 

8. ПАТ «Пологівський олійноекстракційний 

завод» 
82,64 1,84% 

9. 
ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» 78,03 1,73% 

10. 
ТОВ «Агроінтер» 75,77 1,68% 

11. 
ПІІ «Гленкор Грейн Україна» 72,63 1,61% 

12. Інші 
1 995 44,33% 

Всього 
4 499,93 100,00% 

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

В умовах, що склалися, внутрішній ринок соняшникового шроту і 

макухи характеризувався відносною стабільністю цін практично протягом 

всього сезону-2015/16 рр. 

Коливання цін відзначалися лише на старті минулого МР під впливом 

кон‘юнктури зовнішнього ринку (очікування зростання світового 

виробництва олійних шротів), а також традиційно в зимовий період. За 

останні 15 років в Україні відбувається значне збільшення площ під соєю. 
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Щорічно відзначалося їх зростання, і культура з кожним роком била власні 

рекорди посівних площ. Ми вважаємо, що у цієї олійної культури в нашій 

країні гарні перспективи (рис. 2.4). 

За даними (АПКІНФОРМ), «соєвий сегмент в Україні залишається 

одним з найбільш перспективних і таких, що динамічно розвиваються. 

Упродовж останніх декількох років ринок демонструє стабільне збільшення 

валового збору, високий експортний попит, а також зростання переробних 

потужностей». 

 

Рис. 2.4. Динаміка виробництва сої в Україні за 5 сезонів, млн. т 

 Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

 

Найбільш високий показник урожаю спостерігався в сезоні - 2014/15 

МР. Так, виробництво сої, досягло рекордних 3,8 млн. тон, що на 41,4 % 

перевищує аналогічний показник попереднього сезону. 2015/16 МР також не 

став виключенням – соя, як і раніше лідирує в структурі основних олійних 
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культур (соняшник, ріпак) по приросту посівних площ. Посівні площі під 

врожай - 2015/16 МР були збільшені на 19 % у порівнянні з попереднім 

сезоном - до 2,15 млн. га, що є черговим рекордним показником. Більшість 

аграріїв пояснювали цей факт стабільним попитом на бобові, високим рівнем 

рентабельності, а також очікуванням сприятливої цінової кон‘юнктури в 

новому сезоні (АПКІНФОРМ). 

У сезоні-2015/16 МР обсяг переробки сої на олію зріс до 1,15 млн. тон 

проти 1 млн. тон в 2014/15 МР (+ 14%), що обумовлено, збільшенням 

виробничих потужностей за рахунок введення в експлуатацію нового 

великого заводу «Катеринопільський елеватор» (МХП) (1000 т / добу). 

Обсяг виробництва і експорту соєвої олії за підсумками сезону склав 

184 тис. тон (+ 14%) і 152,5 тис. тон (+ 12%) відповідно (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Динаміка виробництва, споживання та експорту соєвої олії в 

Україні у 2012 – 2017 рр., млн. т  

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 
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У п‘ятірку основних країн-імпортерів соєвої олії з України увійшли: 

Китай (82,3 тис. тон), Польща (46,6 тис. тон), Іспанія (8,3 тис. тон), Малайзія 

(4,1 тис. тон) і Литва (4 тис. тон). Основними експортерами були компанії 

«Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів», «Глобинський 

консервний завод «Глобус», «Каховка протеїн Агро», «Волочиськ-агро» і ТД 

«Майола». 

У вересні 2016 року, з огляду на несприятливу цінову кон‘юнктуру на 

експортному ринку соєвого шроту, переробкою олійної займалися тільки 

деякі великі компанії (Пологівський ОЕЗ, «Астарта» (Глобинський МЕЗ), 

«Протеїн Продакшн», Катеринопільський елеватор). У жовтні 2016 р. 

запустили переробку сої підприємство «Каховка Протеїн Агро», в листопаді - 

ПП «Оліяр» (АПКІНФОРМ). 

Крім того, в поточному сезоні компанією «Віойл» на території 

Чернівецького олієжирового комбінату планувалося будівництво нового 

заводу з переробки ріпаку та сої потужністю 1,5 тис. тон і 1,1 тис. тон на 

добу відповідно. При цьому, з огляду на останні новини про попадання 

Вінницькій області в зону поширення АЧС, на даний момент проект 

будівництва заводу компанією «Віойл» відкладено. Також фахівці компанії 

повідомляли, що дана ситуація, найімовірніше, може вплинути на плани з 

переробки сої на Вінницькому олієжировому комбінаті (планували 

переробити 50-70 тис. тон соєвих бобів в грудні-лютому 2016-2017 рр.) 

(АПКІНФОРМ). 

Переходячи до основного сегменту ринку продуктів переробки сої –

шроту/макухи, варто відзначити, що обсяг їх виробництва в 2015/16 МР був 

рекордним - 870,5 тис. тон (+ 14% в порівнянні з минулим сезоном). З огляду 

на зростання виробництва і сприятливу цінову кон‘юнктуру зовнішнього 

ринку в другій половині МР, обсяги експорту зросли до 338,4 тис. тон (+59% 

до сезону 2014/15) (рис. 2.6). 



79 

 

Рис. 2.6. Динаміка виробництва, споживання та експорту соєвого 

шроту / макухи в Україні у 2012 – 2017 рр., тис. т 

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

 

Основними компаніями-експортерами соєвих бобів з України за 

підсумками 2015/16 МР стали «Грінтур-Екс», «АДМ Трейдинг Україна», 

«Кернел-Трейд», «Нібулон» та «Югагрозбут», частка яких склала 31% від 

загального обсягу експорту олійної (табл.2.5) (АПКІНФОРМ). 

Таблиця 2.5. 

Основні експортери соєвих бобів з України у 2015/16 МР 

№ зп Назва підприємства тон Питома вага, % 

1 2 3 4 

1. ТОВ «Грінтур-Екс» 273,02 12% 

2. ТОВ «АДМ ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» 152,49 6% 

3. ТОВ «Кернел-Трейд» 137,73 6% 

4. ТОВ СП «НІБУЛОН» 93,12 4% 

5. ТОВ «ЮГАГРОЗБУТ» 74,31 3% 
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Продовження табл. 2.5. 

 

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

 

У п‘ятірку основних країн-імпортерів українського соєвого шроту / 

макухи в 2015/16 МР увійшли Білорусь (109,5 тис. тон), Туреччина (51,2 тис. 

тон), Грузія (47,3 тис. тон), Індія (27,3 тис. тон) і Польща (21,9 тис. тон) 

(АПКІНФОРМ). 

У перші місяці поточного сезону світовий ринок сої знаходився під 

значним тиском рекордних прогнозів врожаю олійної в основних країнах-

виробниках. Внаслідок цього ціни попиту на українському експортному 

ринку піддавалися зниженню. Тим не менше, попит на українську сою на 

світовому ринку залишається високим. Таким чином, експерти відзначають, 

що кон‘юнктура експортного ринку соєвих бобів буде залежати від погодних 

умов і прибирання олійної в США і найближчим часом стане причиною 

різкого зниження цін на неї. 

Відзначимо, що перспективними напрямками для українських 

експортерів залишаться країни Близького Сходу, Північної Африки та ЄС, 

які мають значний інтерес до закупівель сої. 

Основними чинниками, що впливають на ринок продуктів переробки в 

цілому, в короткостроковій перспективі залишаться помірний попит на тлі 

достатньої кількості пропозицій продукції, а також вартість сировини. 

Зниження цін на соєвий шрот / макуху може сприяти збільшенню кількості 

1 2 3 4 

6. ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 61,61 3% 

7. ТОВ «НФ ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» 54,64 2% 

8. ТОВ «АТ Каргілл» 50,30 2% 

9. ТОВ «Хорс Груп» 38,97 2% 

10. ПАТ «УКРЕЛЕВАТОРПРОМ» 38,23 2% 

11. Інші 1 393,6 59% 

Всього 2 368,0 100% 
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пропозицій соняшникового шроту і несприятливій ціновій кон‘юнктурі на 

експортному ринку шротів / макухи. 

На тлі зростання виробництва основних олійних культур в Україні 

посівні площі під ріпаком в Україні та валовий збір насіння ріпаку поступово 

знижується протягом останніх трьох років.  

Необхідність дотримання сівозміни, негативний досвід вирощування у 

великої кількості українських сільгоспвиробників і інші причини привели до 

того, що під урожай 2016 р. ріпаком було засіяно лише 695,8 тис. га (озимого 

та ярого) проти 905,7 тис. га в 2015 р. і 972,1 тис. га в 2014 р. (рис. 2.7 ) 

(АПКІНФОРМ). 

 

Рис. 2.7. Динаміка виробництва насіння ріпаку в Україні у 2014-2017 

рр. 

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

 

Таким чином, не зважаючи на збільшення середньої врожайності 

ріпаку в поточному сезоні до 25,6 ц/ га, скорочення посівних площ під цією 
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культурою, а також значна загибель озимого ріпаку в період перезимівлі 

сприяли зниженню валового збору до 1,23 млн. тон (-32% до попереднього 

сезону). 

Відповідно до обсягів виробництва скорочується і загальна пропозиція 

насіння ріпаку на ринку, яке в 2016/17 МР склало 1,28 млн. тонн, що на 31% 

менше показника попереднього сезону. 

Щодо розподілу посівів озимого ріпаку в 2016 р., які збереглися після 

перезимівлі, лідируючі позиції займають південні, західні та деякі центральні 

області, де зосереджені основні переробники та експортери олієнасіння. 

Після перезимівлі Хмельницька область в поточному сезоні є лідером по 

збереженим посівним площам, де під урожай 2016 р. олійної було засіяно 

42,8 тис. га (-37,5% до 2015 р.). Також значні площі під озимим ріпаком 

збереглися в Тернопільській - 40,7 тис. га, Одеській - 37,6 тис. га та 

Львівській областях - 35,7 тис. га. Замикає п‘ятірку Вінницька область з 

площею під озимим ріпаком 34,6 тис. га, де розташований найбільший 

переробник даної олійної (Віницький МЖК). Посіви під ярим ріпаком в 

Україні хоч і незначні, але в більшості областей спостерігалося їх 

збільшення. Лідером серед областей по посівах ярого ріпаку була Львівська 

область, яка збільшила площі практично в 16 разів - до 9,5 тис. га (0,6 тис. га 

в 2015 р.) (АПКІНФОРМ). 

Майже весь обсяг виробленого в Україні ріпаку експортується, що 

обумовлено високим експортним попитом і сприятливою ціновою 

кон‘юнктурою на зовнішньому ринку даної олійної культури, а також 

скорочення її виробництва у світі. 

За оцінками (АПКІНФОРМ), на тлі зниження врожаю, експорт 

українського ріпаку в сезоні 2016/17 знизився на 30,4% - до 1 млн. тон. Варто 

відзначити, що за липень-листопад 2017 року з країни вже було вивезено 0,81 

млн. тон олійного насіння, що на 37% поступається показнику за аналогічний 

період минулого сезону (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8. Експорт ріпаку з України у 2015-2017 рр., млн. т  

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

 

У п‘ятірку основних компаній-експортерів ріпаку з України за 

підсумками п‘яти місяців 2016/17 МР увійшли: ТОВ «АДМ Трейдинг 

Україна» (частка ринку 21,8%), ТОВ «АТ Каргілл» (10%), 

ТОВ СП «Нібулон» (7%), «Миронівський хлібопродукт»(5%) і ТОВ 

«Компанія Мелагрейн» (4%) (АПКІНФОРМ). 

При цьому, незважаючи на зниження привабливості переробки ріпаку в 

Україні, виробничі потужності продовжують збільшуватися. Так, в Сумській 

області на базі колишнього Роменського комбікормового заводу йде 

будівництво нового заводу з переробки сої, ріпаку та соняшнику, запуск 

якого запланований в другій половині 2017 року. Також компанією «Віойл» 

на території Чернівецького масложирового комбінату планувалося 

будівництво нового заводу з переробки ріпаку та сої потужністю 1,5 тис. тон 

і 1,1 тис. тон на добу відповідно. Однак восени 2016 р. співробітники 

компанії повідомляли про призупинення проекту. Компанія «D-Мікс» у 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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вересні 2016 р. відкрила в с. Хільчіці Львівської області новий завод з 

переробки олійних культур потужністю 50 тис. тон в рік. 

Про модернізацію існуючих ліній повідомляли такі компанії, як «Захід-

Агроінвест» (Тернопільська обл.) і «Яблунецький ХПП» (Житомирська обл.). 

Серед основних заводів з переробки даної олійної в липні-листопаді 

2016 року - ПП «Оліяр» (частка ринку 40% від загального обсягу переробки 

ріпаку), «Вінницький МЖК» (26%), «Захід-Агроінвест» (11%), 

«Градоліт»(7%), АПГ «Агротехніка «Пан Курчак» (6%), «Красногорський 

олієзавод» (3%), «Ясенсвіт» (2%), «Ніжинський ЖК» (1%) (АПКІНФОРМ). 

Кілька сезонів поспіль українські виробники нарощували обсяги 

виробництва ріпакової олії. Високий попит на світовому ринку був основною 

причиною цієї тенденції. При цьому 2016/17 МР став переломним, тому що 

один з найбільших імпортерів рапсового масла - Китай - в поточному сезоні 

знизив обсяги імпорту. Така ситуація, в свою чергу, була викликана 

великими перехідними запасами ріпаку в КНР і продажами ріпакової олії з 

держрезерву. Внаслідок цього на початку сезону спостерігався істотний 

дисбаланс цін попиту / пропозиції на даний продукт на українському 

експортному ринку. 

За прогнозами (АПКІНФОРМ) в 2016/17 МР обсяги виробництва 

ріпакової олії в Україні можуть знизитися на 50% і оцінюються експертами 

на рівні 77,18 тис. тон, з них 77 тис. тон прогнозується відвантажити на 

експорт (проти 154,84 тис. тон в 2015/16 МР). 

З огляду на несприятливу цінову кон‘юнктуру і зниження інтересу з 

боку найбільших покупців ріпакової олії Україна змушена міняти географію 

постачань. Так, за підсумками п‘яти місяців роботи в сезоні 2016/17 основні 

обсяги відвантажень даного продукту припали на Польщу (18,2 тис. тон), на 

другому місці Литва (14,2 тис. тон), на третьому - Нідерланди (9,9 тис. тон), 

на четвертому - Франція (6,0 тис. тон) і на п‘ятому місці - Італія (5,3 тис. 

тон), яка в 2015/16 МР була основним імпортером української ріпакової олії 

(рис. 2.9) (АПКІНФОРМ).  



85 

 

Рис. 2.9. Експорт ріпакової олії з України у 2015-2017 рр., млн. т 

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

 

Китай посідає сьоме місце за обсягом імпорту продукту 2,5 тис. тон 

проти 31,24 тис. тон за аналогічний період минулого сезону. Всього, за 

даними (АПКІНФОРМ), за липень-листопад 2016/17 МР Україна 

експортувала 61,49 тис. тон ріпакової олії, що на 49% менше, ніж за 

аналогічний період 2015/16 МР. 

Основними компаніями-експортерами за підсумками розглянутого 

періоду, частка яких склала близько 75% від загального обсягу експорту 

продукту, були: ПП «ТД «Майола», ПП «Вектор-М», ТОВ «Агроінтер», ТОВ 

«Бессарабія-Агро », ТОВ «Градоліт» і компанія «Захід-Агроінвест». 

Виробництво ріпакової шроту/макухи в Україні в 2016/17 МР може 

скоротитися до 95,4 тис. тон (на 50%). Відповідно обсяги експорту можуть 

знизитися до 93 тис. тон (-50%). При цьому за п‘ять місяців поточного сезону 

українські компанії вже експортували 66,6 тис. тон ріпакової шроту / макухи 

(АПКІНФОРМ). 

У п‘ятірку основних країн-імпортерів українського рапсового продукту 

в липні-листопаді поточного МГ увійшли Литва, Іспанія, Польща, Ізраїль і 
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Марокко. Основними експортерами продукції в розглянутий період були 

компанії ПП «Вектор М» (частка ринку 21%), ТОВ «Компанія Агроінвест» 

(15%), ТОВ «Перша логістична компанія» (13%), ТОВ «Бессарабія-Агро» 

(9%) і ТОВ «Градоліт» (9%) (АПКІНФОРМ). 

Упродовж 2012-2016 рр. в Україні відзначалася тенденція зниження 

посівних площ під олійним льоном, що було обумовлено, головним чином, 

невисоким попитом внутрішніх покупців на маслянисту культуру, а також 

тим, що сільгоспвиробники переорієнтовувалися на більш прибуткові 

культури, такі як соя і соняшник. 

Слід відзначити, що у 2015 р., вперше після чотирирічного скорочення, 

площа посіву льону склала 62 тис. га, перевищивши показник минулого року, 

чому сприяла головним чином приваблива цінова кон‘юнктура на ринку 

(рис. 2.10).  

Біля третини усіх посівів льону зосереджені в південних областях: 

Херсонській, Запорізькій і Одеській. Проте, необхідно уточнити, що в 

2014/15 МГ площа посівів в Харківській і Луганській областях значно 

збільшилася і їх сумарна частка в загальному показнику склала 36 %. 

 

Рис. 2.10. Виробництво насіння льону в Україні у 2015-2017 рр. 

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 
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Також слід відмітити, що в 2012-2013 рр. біля 30-40 % посівних площ 

були зосереджені в Криму. 

У 2013-2014 рр. відбулася різка зміна територіального розподілу площ 

льону і спад загальної площі майже вдвічі - до 33,7 тис. га в 2014/15 МР 

проти 55-60 тис. га в 2010-2012 рр., що обумовлено виключенням з 

української статистики АР Крим – найбільшого регіону з виробництва льону 

- внаслідок анексії. З 2015 р. площі знову відновилися і в 2016 році досягли 

рекордних 66,8 тис. га вже без участі південного півострова. Якщо раніше до 

80% площ концентрувалася на півдні, то зараз їх кількість знизилася до 45% 

по вищевказаній причині, при цьому в інших південних областях льону стали 

сіяти більше (Миколаївська, Запорізька, Одеська). 

За 2013-2015 рр. максимальний приріст посівів відзначений в 

Миколаївській (в 5,5 рази), Луганській (в 7,5 рази), Одеській (+29%), 

Харківської (в 2 рази) і Хмельницькій областях (в 8 разів) (Державна служба 

статистики України). 

За останні 10 років середня врожайність льону зросла з мінімального 

рівня 4,7 ц / га в 2007 р до 12-12,5 ц / га в 2016 р, тобто в 2,6 рази. Тут свою 

роль також зіграв вихід з обліку АР Крим, тому що при найбільшій площі 

врожайність була найнижчою в Україні. Врожайність льону істотно 

коливається по території України. Так, в 2015 р мінімальна врожайність 

спостерігалася в Житомирській і Донецькій областях (7,9 ц / га), максимальна 

- в Івано-Франківській (25 ц / га) і Хмельницькій (18,9 ц / га) (Державна 

служба статистики України). 

Деякі виробники повідомляли про те, що в 2016 р. на окремих полях 

вдалося отримати врожайність льону на рівні 32 ц / га, що значно 

перевищувало середню по Україні. Такого високого показника вдалося 

досягти за рахунок поліпшення агротехнологій, внесення добрив. 

Незважаючи на те, що льон вважається посухостійкою культурою, 

південну частину країни не можна назвати найсприятливішою для його 
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вирощування, оскільки там не досягається висока врожайність. Найбільш 

сприятливий регіон для виробництва льону - лісостепова зона. 

Лідерські позиції серед областей за обсягом валового збору льону 

займають Харківська, Миколаївська, Запорізька, Одеська та Хмельницька. 

Частка п‘яти найбільших областей сумарно становить 55%. За 2013-2015 рр. 

максимальний приріст врожаю відзначений по Миколаївській (в 6 разів), 

Хмельницькій (в 19 разів), Харківській (в 2,3 рази) і Луганській областях (у 

6,1 рази(Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ). 

У порівнянні з попередніми сезонами ситуація в сфері переробки льону 

в Україні істотно не змінилася - обсяги як були, так і залишаються низькими, 

хоча і демонструють деяке зростання в натуральному вираженні. В 

середньому частка внутрішньої переробки в загальному розподілі досягає 

лише 20-25%. 

За оцінками (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ), 

обсяги внутрішньої переробки за період 2012 / 13-2015 / 16 МР збільшилися з 

10,2 до 16 тис. то н, а в 16/17 МР прогнозуються на рівні 17 тис. тон. При 

цьому виробництво лляної олії складе 6,1 тис. тон і лляного шроту / макухи - 

9,9 тис. тон (рис. 2.11). 

 

Рис. 2.11. Динаміка переробки насіння льону та виробництво лляної 

олії і шроту/макухи в Україні у 2012-2017 рр., тис. т 

 Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 
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Ключовими переробниками льону протягом останніх декількох сезонів 

є Ніжинський ЖК, Чернівецький МЖК, Агросельпром, Факторія, 

Березовський завод натуральних продуктів. 

Поряд зі збільшенням експорту насіння льону, зростає також і торгівля 

продуктами переробки. За підсумками сезону-2015/16 рр. з України на 

зовнішні ринки було експортовано близький до рекорду обсяг лляної макухи 

- 8,1 тис. тон (рекорд в 2006/07 МР 8,3 тис. тон), що на 60% перевищує 

показник 2012 / 13 МР. Експортний потенціал даної продукції в 2016/17 МР 

оцінюється в 8,6 тис. тон, що на 6% більше в порівнянні з 2015/16 МР. Крім 

того, в минулому сезоні вдалося досягти історичного максимуму щодо 

поставок лляної олії - 4,6 тис. тон, що в 2 рази вище рівня 2012/13 МР. 

У поточному маркетинговому році експорт може продовжити 

зростання ще на 6% в порівнянні з 2015/16 МР - до 4,9 тис. тон. При цьому 

обсяги світового споживання лляної олії і торгівлі нею в 2016/17 МР 

прогнозуються на рівні 740 і 116 тис. тон відповідно, що на 25% перевищить 

показники 2012/13 МР. 

Як бачимо, експорт олійних культур займає значну частину в структурі 

загального обсягу сільськогосподарських культур. З економічної точки зору, 

як правило, вигідніше експортувати продукти переробки олійних культур. 

Експорт також дозволяє створити додаткові робочі місця. 

Тому необхідно створити усі умови для збільшення експорту продукції 

олієжирової галузі. До них можна віднести: податкові пільги, пільгове 

кредитування переробних підприємств, сприяння в знаходженні нових 

вигідних ринків збуту продукції тощо. 

Окремі види олійних культур, а також продукцію їх переробки 

підприємствам галузі доводиться імпортувати. Частково це викликано 

економічною доцільністю, частково – сталими господарськими зв‘язками. У 

таблиці 2.6. приведені дані по імпорту олійних культур і продукції їх 

переробки в Україну в 2014-2017 рр. (Державна служба статистики України, 

АПКІНФОРМ).  
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За даними (АПКІНФОРМ), «за останні 15 років споживання 

пальмового масла в Україні збільшилася як мінімум удвічі - з 90 тис. тон до 

160-200 тис. тон на рік. Зазначений продукт користується високим попитом з 

боку олійножирової, і побічно - з боку кондитерської та молокопереробної 

галузей».  

Таблиця 2.6. 

Імпорт основних олійних культур і продукції їх переробки в Україну в 

2014-2017 рр., тис. т  

Вид продукції 

Імпорт 

2014-2015 2015-2016 
2016-2017 

(6 місяців) 

1 2 3 4 

Загальний обсяг олійних 48738 52937 36346 

Насіння соняшнику 16010 21731 13875 

Ріпак 2236 2055 1824 

Соєві боби 3685 2765 556,2 

Загальний обсяг рослинних 

олій 

179016,5 206169 141716,5 

Соняшникова олія 1566,4 1037,8 161,7 

Ріпакова олія 638,2 751,2 449,4 

Пальмова олія 151143,7 180828,4 125623,3 

Кокосова та пальмоядрова 

олія 

14212,1 11477,2 5224,4 

Соєвий шрот 1950,9 1825,2 1941,2 

Арахіс 20321,8 19935,6 18245,4 

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

 

Як зазначено в (АПКІНФОРМ), «з урахуванням зниження споживання 

зазначеної продукції в Україні в 2014/15 МР, а також обмеженнями на 

експорт української продукції в Росію на тлі політичної ситуації, виробникам 

доводиться шукати альтернативні ринки збуту. В даному випадку дуже 

доречі прийшлося скасування імпортного мита на українську продукцію в 

ЄС. Безмитний режим виступив стимулом для багатьох компаній привести 

свою продукцію у відповідність з європейськими вимогами і нормами». 

Зокрема, в кінці березня 2015 р. ТОВ «Дельта Вілмар СНД» отримала 

висновки санітарно-епідеміологічної експертизи на маргаринову і жирову 
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продукцію, призначену для продажу в ЄС, що сприятиме збільшенню 

поставок маргаринів компанії в зазначеному напрямку.  

Також слід відзначити зниження цінової конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції. Це пов‘язано з тим, що європейські норми 

обумовлюють повну відсутність в маргариновій продукції трансізомерів, а це 

можливо лише при застосуванні у виробництві тропічної сировини – 

пальмової олії, вартість якої в нашій державі зросла після введення 10% 

імпортного мита. 

Ми погоджуємося з вченими та економістами щодо необхідності 

введення подібних заходів, проте сподіваємося на недовготривалість їх 

застосування, оскільки у світовій економічній торгівлі все досить сильно 

взаємопов‘язано, і одне обмеження призведе до «подвійних» наслідків. 

Незважаючи на нестабільну економічну та політичну ситуацію в країні, 

олієжирова галузь продовжує активний розвиток, про що свідчить 

збільшення виробничих потужностей і, відповідно, обсягів переробки та 

експорту основних олійних культур. При цьому подальше посилення 

конкуренції на внутрішньому ринку робить відповідний вплив на цінову 

кон‘юнктуру і сприяє щорічному розширенню посівних площ під олійними, 

особливо під соняшником. Разом з тим, оператори ринку відзначають, що 

значного збільшення посівних площ під культурою в найближчі кілька років 

чекати не варто, оскільки останнім часом все частіше піднімається питання 

про недотримання сівозміни. 

У найближчій перспективі, на думку операторів ринку, високий попит 

на дану олійну може нівелювати сезонне падіння цін в кінці збиральних 

робіт. При цьому аграрії відзначають, що в разі знижувальної цінової 

динаміки вони призупинять продажу і реалізують соняшник в період більш 

сприятливої цінової кон‘юнктури. Так, дана культура залишається основним 

активом аграріїв через високу ліквідність на ринку і потенціал зростання цін. 

Щодо цінового розвитку на ринку соняшникової олії, постійно 

зростаючий інтерес до даного продукту переробки на зовнішньому ринку 
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(через сприятливе поєднання ціни та якості) сприятиме збільшенню обсягів 

експорту. Відповідно, така ситуація може надати незначну підтримку 

внутрішніми цінами на олію в жовтні. У перспективі до кінця першої 

половини сезону 2016/17, найімовірніше, буде переважати низхідна цінова 

тенденція. Тиск на ціни українського ринку може надати глобальне 

зростання виробництва олійних в 2016/17 МР, зокрема насіння соняшнику, а, 

отже, збільшення обсягів поставки рослинних олій на глобальний ринок. 

Окремо варто відзначити перспективи ринку соняшникової шроту / 

макухи. Так, внаслідок закриття багатьох областей на карантин через АЧС і 

неможливості експортувати продукт в Республіку Білорусь оцінки обсягів 

експорту шроту / макухи в цілому з України можуть бути значно 

скориговані. Відповідно, ймовірно переважання знижувальної цінової 

динаміки як на експортному, так і внутрішньому ринках. 

Дослідження свідчать, що в Україні є всі умови для функціонування 

олієжирового підкомплексу і в останні роки він динамічно розвивається. 

 

 

2.2. Аналіз ресурсного забезпечення агровиробництва в Україні та 

його вплив на формування конкурентних переваг переробних 

підприємств 

 

В сучасних умовах господарювання найбільш актуальними стають 

питання ресурсного забезпечення аграрних підприємств в Україні. З одного 

боку, деякі позитивні зрушення в сегменті забезпечення матеріально-

технічного розвитку олієжирової галузі дозволяють збільшувати врожайність 

олійних культур, але, з іншого боку, зростання витрат на ці ресурси 

обумовлює підвищення цін на продукцію. В результаті українські експортні 

культури стають все менш конкурентними на світовому ринку.  

Ми вважаємо, що на рівень ефективного та конкурентного 

функціонування підприємств олієжирової галузі значною мірою впливають 
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забезпеченість насінням необхідної якості, технічний рівень виробництва, 

забезпеченість трудовими ресурсами і рівень кваліфікації працюючих, а 

також можливості реалізації виробленої продукції. 

Для своєчасного появу сходів, інтенсивного зростання, розвитку і 

формування високого рівня врожайності та якості вирощеної 

сільськогосподарської продукції вирішальне значення має зважений підхід до 

вибору і використання високоякісного насіння кращих сортів і гібридів. 

В останні роки в Україні спостерігається жорстка конкурентна 

боротьба за ринок насіння. З метою розширення ринку, а також підвищення 

ефективності виробництва насіння в країні іноземні фірми поряд з 

розширенням представництв продовжують зводити великі насінницькі 

заводи. Головна мета їх функціонування - створення високоякісних сортів і 

гібридів іноземної селекції з підвищеною адаптивністю для внутрішнього 

використання і на експорт. При цьому досягається диверсифікація 

виробництва насіння і підвищення економічної ефективності на тлі зниження 

витратного механізму. Тому кількість внесених до реєстру іноземних 

гібридів високорентабельних культур з великими площами (4,5-5 млн. га) 

посівів - кукурудзи і соняшнику - з кожним роком збільшується, істотно 

перевищуючи кількість вітчизняних гібридів. Аналіз структури Державного 

реєстру Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні  на 2017 рік свідчить, що із зареєстрованих 9060 сортів рослин тільки 

43 % вітчизняної селекції, а решта 57 % - іноземної. Серед сортів і гібридів 

олійних і прядильних культур на частку української селекції доводиться 

тільки 32 %. При цьому слід зазначити, що більш інтенсивними темпами 

реєстрації характеризуються закордонні селекційні фірми, які в ряді випадків 

на порядок перевищують вітчизняні (АПКІНФОРМ). 

Що стосується походження сортів і гібридів соняшнику, кукурудзи та 

ріпаку, то необхідно констатувати значне переважання селекційного 

матеріалу іноземних заявників, частка яких становить 74%, тобто перевищує 

кількість вітчизняних в 2,8 рази (частка 26%). В цілому ж, співвідношення 

http://sops.gov.ua/uploads/page/5af16f8a85705.pdf
http://sops.gov.ua/uploads/page/5af16f8a85705.pdf
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внесених до реєстру вітчизняних та іноземних сортів і гібридів основних 

сільськогосподарських культур виглядає наступним чином (рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12. Структура Державного реєстра сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні 2017 року за основними сільськогосподарськими 

культурами, %  

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

 

Зростаючі з кожним роком обсяги імпорту посівного матеріалу гібридів 

соняшнику і кукурудзи пояснюються, перш за все, невеликими ваговими 

нормами висіву насіння (3-5 і 15-20 кг / га відповідно), а також неможливістю 

використання вирощеного врожаю на насіння. Основна частина 

імпортованого посівного матеріалу в Україну переважно представлена 

насінням кукурудзи, сої, соняшнику та ріпаку (рис. 2.13). 

 

http://sops.gov.ua/uploads/page/5af16f8a85705.pdf
http://sops.gov.ua/uploads/page/5af16f8a85705.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Рис. 2.13. Об‘єм імпорту насіння зернових та олійних культур в 

Україну за 2016 р., тис.т  

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

 

На тлі того, що насіннєвий матеріал є основним ресурсом, що формує 

врожайність, і до нього проявляється підвищена увага з боку аграріїв, а також 

висока частка імпортного насіння в сегментах окремих культур і збільшення 

вартості, на протязі останніх сезонів спостерігається істотний приріст витрат 

поданій витратній статті. Наприклад, за підсумками 2015 р. 

сільськогосподарські підприємства України витратили на закупівлю 

насіннєвого матеріалу близько 18,4 млрд. грн., що в 2,2 рази більше, ніж 

показник 2011  р (8,3 млрд. грн.) (рис. 2.14) (АПКІНФОРМ). 

Якщо розглядати питомі показники, то, усереднюючи значення по 

зерновим і олійним культурам, за вказаний період вони зросли в 2,3 рази, 

досягнувши 683 грн / га в 2015 р. проти 298 грн / га в 2011 р. При цьому 

питомі витрати по окремих культурах істотно вище. 

 

Рис. 2.14. Витрати на насіння в Україні у 2011-2015 рр., млрд. грн. 

 Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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В першу чергу це стосується таких культур, як кукурудза і соняшник, 

де істотна частка імпортного насіннєвого матеріалу з високою вартістю 

однієї посівної одиниці. 

 

Рис. 2.15. Частка витрат на насіння у структурі загальних виробничих 

витрат у 2011-2015 рр., %  

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

 

Частка витрат на насіння в сегментах зазначених двох культур складає 

в середньому 24% і 22% відповідно (рис. 2.15). При цьому для кукурудзи 

характерний підвищувальний тренд протягом п‘яти останніх сезонів. Для тих 

культур, де переважає вітчизняний посівний матеріал (пшениця, ячмінь, соя), 

а також в сегменті ріпаку, спостерігається зниження частки витрат на насіння 

в загальній структурі виробничих витрат. Очевидно, це пов‘язано з менш 

інтенсивним підвищенням цін на посівний матеріал в порівнянні з іншими 

ресурсам. Хоча для зазначених культур також спостерігається зростання цін 

на посівний матеріал, особливо в період масових закупівель. 

Одним із основних ресурсів для аграріїв сьогодні, безумовно, є 

фінансові. Обсяги їх використання можна оцінити по динаміці витрат на 

виробництво продукції рослинництва. З урахуванням того, що галузь 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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рослинництва в Україні отримала чітку експортну орієнтацію і основна 

виручка від реалізації формується в іноземній валюті, для порівняння 

показників здійснений перерахунок в USD згідно з середньорічним курсом 

(рис. 2.16).  

 

Рис. 2.16. Динаміка витрат на виробництво продукції рослинництва в 

Україні в 2011-2015 рр.  

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

 

Результати засвідчують динамічне зростання обсягу загальних витрат 

на виробництво продукції рослинництва в національній валюті в середньому 

на 23% на рік. Слід зазначити, що найбільший приріст спостерігався у 2015 

році (на 35% збільшилися загальні витрати порівняно з 2014 р. і на 42% 

зросли витрати, які увійшли в собівартість продукції). Такі суттєві прирости 

частково компенсувалися девальвацією національної валюти на тлі 

отримання валютної виручки від експорту. При переведенні в американську 

валюту можна простежити протилежну тенденцію: обсяг витрат в USD 

планомірно скорочується. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Як зазначено у (АПКІНФОРМ), «за підсумками 2015 р. загальні 

витрати на виробництво продукції рослинництва оцінюються в 7,2 млрд. 

USD, а витрати, що увійшли в собівартість, близько 5 млрд. USD. При цьому 

в 2013 році було зафіксовано максимальні значення цих показників - на рівні 

11,5 млрд. USD і 7,6 млрд. USD відповідно». Якщо співвіднести дані 

показники з розміром посівних площ в управлінні сільськогосподарських 

підприємств, то можна констатувати зниження питомих витрат в середньому 

з 267 USD / га в 2013 році до 186 USD / га за результатами 2015 року. 

Крім використання власних оборотних коштів, українські аграрії при 

фінансуванні агровиробництва частково залучають кредитні кошти, а також 

деяким вдається отримати незначну державну підтримку. Якщо говорити про 

кредитування в сільському господарстві, то, за даними (АПКІНФОРМ), 

«спостерігалося планомірне зростання обсягу кредитів в еквіваленті USD до 

2013 р і зниження показників в 2014 і 2015 рр. За підсумками 2015 р., згідно з 

даними НБУ, обсяг кредитів, виданих нефінансовим корпораціям в 

сільському господарстві, склав близько 2,2 млрд. USD, в перерахунку за 

середнім курсом». Зазначений показник на 59% менше значення в 2013 році 

(5,4 млрд. USD). При цьому в національній валюті обсяг кредитів в 2015 році 

(48,4 млрд. грн.) виріс на 11% щодо показника 2013 рр. (43,5 млрд. грн.), але 

знизився на 12% щодо показника 2014 р. (55,3 млрд. грн.). Якщо розглядати 

питомі показники (рис. 2.17), то за підсумками 2015 р. обсяг кредитних 

коштів на 1 га посівної площі оцінюється в середньому на рівні 82,5 USD, а 

на 1 тонну вирощених зернових і олійних культур - близько 28,5 USD. Дані 

показники стали мінімальними за аналізований період.  

Порівнюючи обсяг залучених кредитів і загальні витрати на 

виробництво, можна зробити висновок про зменшення у 2015 році порівняно 

з 2014 роком відсотку кредитних коштів (з 36% до 23% від загальних витрат). 

На нашу думку, це пояснюється загальним скороченням виділення кредитних 

коштів в аграрній сфері через зростання ризиків та вартості кредитів. Саме 

тому, на сьогоднішній день залучення кредитних коштів виробниками та 
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переробниками сільськогосподарської продукції слід віднести до вимушених 

заходів, які передбачають поповнення власних оборотних коштів. 

 

 

Рис. 2.17. Питомі показники кредитування сільського господарства 

України, 2011 – 2015 рр., %  

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

 

Комплекс технічних і технологічних ресурсів, наявних у розпорядженні 

українських сільгоспвиробників, є ключовим фактором формування обсягів 

виробництва продукції рослинництва. Відповідно, рівень складності доступу 

до цих ресурсів впливає на інтенсивність розвитку агровиробництва. 

Аналізуючи рівень технічного забезпечення виробництва продукції 

рослинництва, можна відзначити, що кількість основних видів с / г техніки - 

тракторів, сівалок, комбайнів і дощувальних машин - знижується в 

середньому на 3% щорічно протягом останніх 5 років. Якщо, згідно з даними 

ГССУ, в 2011 р в с / г підприємствах України було більш 257 тис. од. техніки 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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зазначених типів, то за результатами 2015 роки її чисельність скоротилася до 

225,5 тис. од. У тому числі кількість тракторів за звітний період скоротилася 

на 13%, кількість сівалок - на 8%, дощувальних машин - на 11% і комбайнів - 

на 17% (рис. 2.18). 

У той же час, потрібно відзначити активну щорічну закупівлю техніки. 

Протягом аналізованого періоду в 2011 і 2012 роках спостерігалося 

перевищення чисельності закупленої техніки над чисельністю списаної 

(рис.2.19). З настанням кризи в країні (в 2013 і 2014 рр.) списувалося більше 

техніки, ніж закуповувалося. У 2015 р.  динаміка знову отримала позитивний 

напрямок. Це означає, що аграрії досить активно інвестують в технічні 

засоби виробництва. 

 

 

Рис. 2.18. Наявність сільськогосподарської техніки на підприємствах 

АПК України в 2011-2015 рр., тис. од.  

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 
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Річні витрати на придбання техніки сільськогосподарськими 

підприємствами України за останні 5 років зросли на 73% в національній 

валюті і досягли 5,6 млрд. грн. за результатами 2015 р., причому зростання 

майже в 2 рази спостерігався саме в останній рік звітного періоду, що 

обумовлено істотною девальвацією національної валюти. 

 

Рис. 2.19. Динаміка зміни кількості основних видів 

 техніки за 2011-2015 рр., тис. од.  

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

 

З іншого боку, в валютному еквіваленті річні витрати на придбання 

техніки скоротилися на 37% і досягли всього 0,25 млрд. USD за результатами 

2015 р. проти 0,4 млрд. USD в 2011 р. 
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Потрібно відзначити, що закупівля нової сільськогосподарської техніки 

в більшості випадків має на увазі придбання більш продуктивних і 

енергозберігаючих машин, що дозволяє збільшувати показники питомого 

навантаження. З урахуванням наявної чисельності техніки в аграрних 

підприємствах України та обсягу посівних площ в їх управлінні можна 

відзначити зростання навантаження на трактори на 11%, на сівалки - на 5% і 

комбайни - на 16% за останні 5 років (рис. 2.20). 

 

 

Рис. 2.20. Динаміка питомого навантаження на сільськогосподарську 

техніку в Україні у 2011-2015 рр., га ∕ од.  

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

 

У 2015 році спостерігалося зниження середнього навантаження на 

сівалки, яка оцінюється в 282,9 га на один агрегат. Очевидно, це пов‘язано з 

тим, що на тлі збільшення вартості насіннєвого матеріалу і підвищення 

культури агровиробництва з впровадженням прогресивних технологій аграрії 

намагаються більш точно і ефективно здійснювати сівши, для чого 

закуповується відповідна посівна техніка. 
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З огляду на оновлення парку сільськогосподарської техніки 

спостерігається поступове зниження загального рівня енерговитрат на 

виробництво продукції рослинництва. Так, якщо в 2012 р загальна 

енергетична потужність на одиницю посівної площі оцінювалася в 2,16 кВт / 

га, то за результатами 2015 р цей показник склав 1,67 кВт / га (-23%). При 

цьому питома потужність двигунів тракторів і комбайнів залишається 

відносно стабільною - 0,65 і 0,32 кВт / га, відповідно. У випадку з тракторами 

це пояснюється тим, що в структурі парку стали переважати машини великої 

потужності, які можуть агрегатуватися з габаритною технікою або великими 

комплексними агрегатами, що дозволяють здійснювати кілька операцій 

одночасно. Таким чином, підвищення чисельності енергонасиченої техніки 

компенсувалося збільшенням продуктивності. Крім того, власники 

високопродуктивної техніки активно надають її в оренду, що дає можливість 

сформувати додатковий прибуток. 

Зміна чисельності і якісного складу парку сільськогосподарської 

техніки в Україні має відповідне відображення в тенденції закупівлі та 

використанні палива. Потрібно відзначити, що за звітний період істотно (на 

36%) скоротилися обсяги закупівлі аграріями бензину, який має більш високу 

ціну в порівнянні з дизельним паливом (рис. 2.21).  

 

Рис. 2.21. Динаміка закупівель палива сільськогосподарськими 

підприємствами України у 2011-2015 рр.  

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 
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При цьому обсяг закупівлі аграрними підприємствами дизпалива 

залишається відносно стабільним і навіть з ситуативним зростанням в певні 

роки. Так, наприклад, на тлі нестабільної економічної ситуації і ризику 

суттєвого зростання цін на енергоносії в Україні в 2014 р 

сільськогосподарськими підприємствами було закуплено понад 1,4 млн. тон 

дизельного палива. Очевидно, що не все паливо було використано, і залишки 

дозволили скоротити закупівлю в 2015 р. 

Що стосується питомих показників, то, перевівши обсяги закупленого 

бензину і дизельного палива в умовне паливо і порівнявши з об‘ємом 

посівних площ, отримана тенденція, яка в цілому показує знижувальний 

тренд. Так, середня витрата умовного палива оцінюється на рівні 108,9 кг / га 

в 2015 р проти 110,3кг / га в 2011 р. Але, з огляду на закупівлю дизпалива з 

запасом в 2014 р, можна сказати, що витрата умовного палива залишається 

досить стабільною – на рівні 110 кг / га. 

Ще однією важливою складовою ресурсного забезпечення виробництва 

продукції рослинництва є насіння, добрива та засоби захисту рослин. 

Сумарна частка витрат за цими статтями в середньому досягає 45% від 

загальних виробничих витрат, що формують собівартість. 

За останні 5 сезонів середньорічна потреба в насінні для вирощування 

зернових і олійних культур досягає 2,5 млн. тон (АПКІНФОРМ).  При цьому, 

як і для інших ресурсів, в умовах нестійкої економіки протягом звітного 

періоду спостерігається планомірне зростання вартості насіння і садивного 

матеріалу в національній валюті. Даний показник збільшився в 2,2 рази, 

досягнувши 18,4 млрд. грн. за результатами 2015 року, проти 8,3 млрд. грн. в 

2011 р (рис. 2.22). 

На тлі девальвації гривні вартість насіння в валютному вираженні 

поступово знижувалася і за результатами 2015 р сягнула мінімального рівня в 

0,84 млрд. USD, що на 19% менше показника 2011 р. Відповідно, знизилися і 

питомі витрати за цією статтею, які в грошовому вираженні оцінюються в 
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31,3 USD / га. Частка витрат на насіння за результатами 2015 р скоротилася 

до 16,8% від загальних виробничих витрат проти 19,4%, що стало 

максимальним показником за звітний період і зафіксовано в 2012 р. Однією з 

причин зниження вартості є збільшення присутності світових насіннєвих 

компаній на вітчизняному ринку, в тому числі з перенесенням всього циклу - 

від вирощування до обробки та фасування насіння - на територію України.  

 

Рис. 2.22. Динаміка витрат на насіння та посадковий 

 матеріал в 2011-2015 рр.  

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

 

Тому насіннєвий матеріал, вирощений в Україні, став дешевшим, але 

все одно дорожче вітчизняного за рахунок використання імпортного 

генетичного матеріалу. 

Ще одним важливим ресурсом при формуванні врожаю 

сільськогосподарських культур є добрива. У виробничих витратах частка 

витрат на добрива в середньому за останні 5 років складає близько 24%. 

Динаміка витрат на добрива характеризується поступовим збільшенням в 
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національній валюті - в середньому на 29% щорічно. При цьому найбільше 

зростання загальної вартості (+ 89%) зафіксовано при формуванні врожаю 

2015 р (рис. 2.23). 

У грошовому вираженні витрати на мінеральні добрива в 

сільськогосподарських підприємствах України поступово знижуються і за 

результатами 2015 р досягли 1,3 млрд. USD. 

 

Рис. 2.23. Динаміка витрат на добрива в Україні у 2011-2015 рр.  

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

 

 

Якщо проаналізувати питомі показники, то максимальне значення було 

зафіксовано в 2013 році і склало 65,2 USD / га посівної площі. За 
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результатами 2015 р показник склав 49,5 USD / га. В середньому за 5 років 

цей показник оцінюється на рівні 56 USD / га. 

Аналізуючи динаміку удобрених площ, слід зазначити, що протягом 

останніх 2 сезонів цей показник знижується на тлі скорочення посівних 

площ. При цьому частка удобрених площ залишається стабільною протягом 

останніх 3 років і становить 78% від загальної посівної площі (рис. 2.24). 

Для питомих показників внесення мінеральних добрив на протязі 

звітного періоду характерна позитивна динаміка з незначним спадом у 2015 

р, обумовленим істотним зростанням вартості добрив. Так, в 2015 р витрата 

мінеральних добрив (у поживних речовинах) на 1 га посівних площ 

підприємств з виробництва сільськогосподарської продукції склала 76,2 кг 

проти 65,5 кг за результатами 2011 року (+ 16%). Питомі витрати на одиницю 

удобреному площі за цей період зросли на 9% і досягли 97,7 кг / га. 

 

Рис. 2.24. Динаміка внесення мінеральних добрив 

 в Україні у 2011-2015 рр. 

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 
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Щодо ефективності застосування мінеральних добрив слід зазначити, 

що по відношенню до обсягів валового збору зернових і олійних культур в 

аграрних підприємствах питома витрата мінеральних добрив досить 

стабільна і становить від 22,8 до 23,2 кг / т протягом звітного періоду. 

Винятком став 2012 р, коли на тлі несприятливих погодних умов скоротився 

валовий збір, що призвело до підвищеної питомої витраті мінеральних 

добрив - на рівні 28,7 кг / т. 

Аналізуючи динаміку основних показників в сегменті органічних 

добрив, можна відзначити несуттєве збільшення удобрених площ і зниження 

показників питомої внесення. Так, в 2015 р органічні добрива були внесені на 

площі 441,8 тис. га, що на 19% більше показника 2011 р (371,3 тис. га), але 

все ще становить несуттєву частку в 2,4% від загальної посівної площі. 

Питомі витрати органічних добрив по відношенню до посівної площі 

залишаються стабільними і оцінюються на рівні 0,51 т / га в середньому за 5 

років. При цьому для питомої внесення на одиницю удобреному площі 

характерно зниження на 18% за звітний період. Так, під урожай 2011 року на 

площах, удобрених органічними добривами, їх вносилося в середньому 26,5 

т/га, а при формуванні врожаю 2015 р цей показник знизився до 21,8 т / га. 

Основною причиною такої ситуації стало скорочення поголів‘я 

сільськогосподарських тварин в Україні. 

На тлі істотних змін агрокліматичних умов в Україні, а також 

необхідності підвищення якості зерна та насіння олійних культур для 

конкурування на світовому ринку велика роль серед основних ресурсів 

покладається на засоби захисту рослин. При цьому середня частка витрат на 

ЗЗР оцінюється на рівні 3% від загальних виробничих витрат. 

Що стосується динаміки основних показників в цьому ресурсному 

сегменті, то потрібно відзначити зниження обсягів витрат на три основних 

типи засоби захисту рослин в валютному вираженні за останні 5 років. Так, 

якщо в 2011 році аграрії витрачали на засоби захисту рослин в середньому 
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8,2 USD на кожен гектар посівної площі, то в 2015 р цей показник знизився 

до 5,9 USD / га (-28%) (рис. 2.25). 

 

Рис. 2.25. Динаміка витрат на закупівлю засобів захисту рослин в 

Україні у 2011-2015 рр.  

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

 

Така тенденція, в першу чергу, обумовлена зниженням обсягів 

застосування основних типів засобів захисту рослин. За звітний період 

сумарний обсяг застосування гербіцидів, фунгіцидів і інсектицидів 

скоротився з майже 7 тис. тон до 5,7 тис. тон (-19%). Найбільше скорочення 

обсягів спостерігається для фунгіцидів і становить 27% за останні 5 років. 

Обсяги застосування гербіцидів скоротилися на 19%, а ось інсектицидів 
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стали використовувати на 1% більше в порівнянні з показником 2011 р 

(рис. 2.26). 

Якщо проаналізувати динаміку ставлення обсягів застосування засобів 

захисту рослин до обсягу отриманого врожаю зернових і олійних культур, то 

можна відзначити, що протягом останніх 2 років показник стабільний і 

оцінюється в 0,09 кг / т. Максимальне значення (0,15 кг / т) було зафіксовано 

в 2012 р, що обумовлено складними агрокліматичними умовами. 

 

Рис. 2.26. Динаміка обсягів використання засобів захисту рослин в 

Україні у 2011-2015 рр.  

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 
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Оцінюючи ефективність внесення мінеральних добрив і застосування 

засобів захисту рослин, можна відзначити, що в звітний період 

спостерігається досить високий рівень кореляції між обсягами внесення 

мінеральних добрив і середньою врожайністю зернових і олійних культур в 

с/г підприємствах, який оцінюється на рівні 0,69 і 0,81 відповідно (рис. 2.27). 

 

Рис. 2.27. Зв‘язок обсягу внесення добрив та засобів захисту рослин і 

врожайності основних сільськогосподарських культур у 2011-2015 рр. 

Примітка: джерело (Державна служба статистики України, АПКІНФОРМ) 

 

Що стосується впливу застосування засобів захисту рослин, то тут 

спостерігається зворотна кореляція (-0,84 і -0,75 відповідно). Таким чином, 
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можна зробити висновок, що при сприятливих агрокліматичних умов, які 

дозволяють сформувати високу врожайність сільськогосподарських культур, 

застосовується менша кількість засобів захисту рослин. В результаті вплив 

від їх застосування на врожайність не така суттєва і має більше значення для 

формування якості продукції. 

Узагальнюючи аналіз тенденцій у використанні аграріями основних 

виробничих ресурсів, можна зробити висновок, що відзначається збільшення 

їх вартості в національній валюті, але в грошовому вираженні характерний 

знижувальний тренд в динаміці, як загальних, так і питомих витрат. 

Зростаючий тренд притаманний питомим показникам внесення мінеральних 

добрив, що, в цілому, позитивно впливає на врожайність олійних культур. 

Питомі витрати, як і обсяги застосування, в сегменті засобів захисту рослин 

знижуються, що може стати негативним фактором у формуванні якості 

майбутніх врожаїв. При цьому поліпшується технічне забезпечення 

виробництва, що зумовлює поступове зниження енерговитрат. Але політична 

і економічна нестабільність в країні, затягнуті і не завжди доцільні реформи, 

підвищення вартості фінансових ресурсів та інші фактори залишають 

ситуацію з ресурсним забезпеченням агровиробництва в Україні досить 

складною, і тим самим негативно вливають на забезпечення конкурентних 

переваг підприємств олієжирової галузі. 

 

 

2.3. Оцінка конкурентоспроможності підприємств олієжирової 

галузі 

 

В умовах глобалізаційних процесів економічного простору важливість 

та актуальність підвищення конкурентоспроможності підприємства та 

адекватна сучасним реаліям оцінка механізму управління нею залишається 

основною запорукою його життєдіяльності. 
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Ми можемо розглядати конкуренцію як боротьбу за допомогою 

економічних засобів, з ціллю задоволення потреб споживачів і продавців на 

цьому ринку. Конкурентоспроможною можна назвати ту продукцію, 

сукупність споживчих властивостей і вартісних характеристик якої визначає 

її успіх на ринку. В свою чергу, конкурентоспроможність підприємства 

характеризується наявністю певних конкурентних переваг, які більш 

виражені ніж у суперників. Використання більш вигідних виробничих 

ресурсів, новітніх технологій, кваліфікований персонал, надійне фінансове 

забезпечення, більш прогресивний досвід і навики в організації виробничо-

збутової діяльності, застосування нових методів реалізації продукції, вміле 

використання маркетингу і комерційної співпраці, все це сприяє виникненню 

конкурентних переваг. 

Рівень конкуренції не є однаковим для всіх ринків. Його величина, 

перш за все, залежить від кількості виробників та споживачів, існуванням 

перепон для входу на ринок або з його виходу, стартових витрат для нових 

ігреків та інше. Відповідно до теорії американського економіста, професора 

Гарвардського університету Майкла Портера конкуренція, в тому числі і на 

світовому ринку – це динамічний процес, що розвивається, в основі якого 

лежать інновації та постійне оновлення технології (Портер, 2006). Він 

виділив п‘ять сил конкуренції, які створюють конкурентний клімат і 

визначають рівень прибутку в галузі:  

1) проникнення нових конкурентів;  

2) загроза появи на ринку товарів-субститутів (товарів - замінників), 

вироблених за іншою технологією;  

3) можливості покупців;  

4) можливості постачальників;  

5) суперництво між компаніями, що вже зміцнилися на ринку. 

Підтримуємо думку вчених, які вважають, що «найбільша конкурентна 

активність спостерігається при зразковій рівності часток». Тому, що в цьому 

випадку часто збігаються стратегії підприємств і це призводить при рівній 
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потужності підприємств до конфліктного стану ринку, а інтенсивність 

конкуренції підвищується. На конкурентному ринку виробник 

сільськогосподарської продукції прагне до отримання найбільшого прибутку. 

Тому, перш за все, підприємство намагається збільшити свою частку в 

загальному обсязі продажів, яка залежить від: числа конкурентів; 

співвідношення попиту і пропозиції; конкурентоспроможності підприємств; 

конкурентоспроможності продукції. 

В процесі дослідження нами визначено, що олієжирова галузь 

характеризується високою концентрацією виробництва, що позитивно 

впливає на рівень її ефективності. Більше 75 % виробництва олії 

здійснюється великими підприємствами і менше 5 відсотків малими 

підприємствами. В табл. 2.7 представлено топ-10 лідерів по виробництву 

соняшникової олії в Україні за останні декілька років: ГК «Кернел - Груп» 

(ТОВ «Приколотнянський МЕЗ», ЗАТ «Вовчанський МЕЗ», ПАТ 

«Полтавський МЕЗ – Кернел Груп», ПАТ «Кіровоградолія», ТОВ 

«Екотранс», ТОВ «Бандурський МЕЗ», ТОВ «Українська Чорноморська 

Індустрія»), ПГ «Віойл» (ПАТ «Вінницький ОЖК», ПАТ «Чернівецький 

ОЖК»), Компанія Бунге (ПрАТ «Дніпропетровський олієекстракційний 

завод», Миколаївський ОЕЗ) та ТОВ «Оптимус Агро» (ПАТ «Запорізький 

олієжировий комбінат»), на яких сконцентровано майже 60 % вітчизняного 

випуску соняшникової олії (АПКІНФОРМ).  

Водночас, незважаючи на економічну привабливість і великий 

потенціал, динамічному розвитку комплексу перешкоджає нестабільність 

виробництва олійного насіння, що може призвести до послаблення позицій 

вітчизняної олієжирової галузі на зовнішніх продовольчих ринках. Соняшник 

– друга за популярністю культура після пшениці. Його вирощують більше 

40% сільськогосподарських підприємств всіх форм власності, на які припадає 

до 80% всього валового збору. Господарства населення забезпечують 

виробництво цієї культури на рівні 20 %. 
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Таблиця 2.7. 

Динаміка зміни потужностей компаній-лідерів на ринку соняшникової 

олії за 2015 -2016 рр. 

  2016 р.  2015 р. 

№ 

з/п 
Компанія 

Кількість 

власних 

заводів 

Загальна 

паспортна 

потужність, 

т/добу 

Компанія 

Кількість  

власних 

заводів 

Загальна 

паспортна 

потужність, 

т/добу 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кернел Груп 8 11500 Кернел Груп 7 8900 

2 Бунге Україна 2 3900 Бунге Україна 3 3290 

3 Віойл 2 3500 Віойл 2 2800 

4 Миронівський ХП 3 3290 Миронівський ХП 1 2500 

5 Оптимус Агро 1 2600 Олсідз 1 2400 

6 Олсідз 1 2400 Пологівський ОЕЗ 1 2000 

7 Пологівський ОЕЗ 1 2000 Дніпроолія 1 1600 

8 Дельта Вілмар 1 1600 КОФКО Агро 1 1500 

9 Дніпроолія 1 1600 Бунге Україна 1 1500 

10 
КОФКО Агро, 

Каргілл 
1 1500 Каргілл 1 1400 

Примітки: джерело  (АПКІНФОРМ) 

 

В табл. 2.7 представлено динаміку зміни активів 10 компаній по 

переробці соняшнику і представлення на ринку соняшникової олії за 2015 - 

2016 рр. Нами було проаналізовано активи представлених компаній (на 

основі статистичних даних), враховуючи кількість власних заводів та 

загальну їх паспортну потужність (максимально можливий річний (добовий) 

випуск продукції відповідної номенклатури, асортименту і рівня якості при 

максимальному завантаженні наявного виробничого обладнання і 

найкращому використанні всіх наявних ресурсів підприємства). Вважаємо, 

що виробнича потужність один з найбільш важливих показників, що впливає 

на основні параметри планування підприємства та рівень 

конкурентоспроможності продукції.   

На сьогодні, для компаній олієжирового ринку важливу роль відіграє 

здатність підприємства займати лідируюче положення на ринку завдяки своїй 

діяльності, ефективній та злагодженій роботі різних систем на основі 
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грамотного виявлення і використання конкурентних переваг в порівнянні з 

конкурентами. За таких умов необхідно сформувати і реалізувати механізм 

управління конкурентоспроможністю.  

Нами проведено аналіз щодо споживання марок рослинної олії різних 

підприємств України та визначено рейтинг за популярністю. Методичною 

основою таких досліджень є статистичні моделі та використано великі 

вибірки для аналізу, що дозволило з‘ясувати кількісні значення 

досліджуваних показників. Результати  проведених досліджень статистично 

достовірні, які екстрапольовано на все населення  обраного регіону.   

Так, згідно анкетування було опитано 950 чоловік різного віку та 

достатку (Додаток А) і було виявлено таку загальну тенденцію – споживачі 

віддають перевагу соняшниковій олії порівняно з іншими видами рослинних 

олій (рис. 2.28). Більшість з опитаних респондентів регулярно купує 

соняшникову олію - 88%. Частка кукурудзяної становить – 6%, оливкової – 

4% та соєвої олії становить - 2%. 

 

Рис. 2.28. Структура споживання олії за видами  

Примітки: систематизовано автором (АПКІНФОРМ) 

 

Основну роль зіграли національні традиції української кухні. Оливкова 

олія дорожча, і значно перевищує ціну соняшникової олії, але корисних 

властивостей цього продукту набагато більше. Тому 19% респондентів іноді 

купують оливкову олію, 25% - кукурудзяна і 12% - соєва. 

Лідером виявилася олія «Олейна» (позначилася масивна рекламна 
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кампанія). На другому місці торгова марка «Чумак», яку в своїх відповідях 

назвало 55% опитаних. Згадки наступних марок йдуть з великим розривом 

від лідерів: наприклад, масло «Гурман» згадали лише 9% (рис. 2.29). 

 

 

Рис. 2.29. Рейтинг за популярністю марок рослинної олії  

Примітки: систематизовано автором (АПКІНФОРМ) 

 

Серед споживачів 63% опитаних вважають більш приємною на смак 

рафіновану олію, обирають через відсутність запаху і смаку, а також за те, 

що воно не пригорає при смаженні. Нерафіновану олію використовують, 

якщо хочуть відчути традиційний смак деяких страв, присмак масла для яких 

вважається невід‘ємним атрибутом (рис. 2.30). 

Рафінована олія

63%

Нерафінована 

олія

37%
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Рис. 2.30. Переваги споживання за видами обробки олії  

Примітки: систематизовано автором (АПКІНФОРМ) 

 

На ринках більше купують нерафіновану олію, а в супермаркетах 

навпаки – рафіновану (в 3 рази частіше). У магазинах типу cash & carry - 

мінімальний відсоток покупки нерафінованої олії. Багато хто з респондентів 

вважає: нерафінована олія продається тільки на розлив. Результати 

дослідження за місцями покупки олії представлено на рис. 2.31., частотою 

покупки рослинної олії  на рис. 2.32. 

 

Рис. 2.31. Результати дослідження структури споживання за місцями 

покупки рослинної олії 

Примітки: систематизовано автором (АПКІНФОРМ) 
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Раз в місяць

28%

Раз в тиждень

25%

Рідше ніж один раз 

на місяць

5%

Раз на два тиждні

42%

 

 

Рис. 2.32. Результати дослідження структури  покупки рослинної олії 

Примітки: систематизовано автором (АПКІНФОРМ) 

 

У ході дослідження були виявлені основні фактори впливу при виборі 

рослинної олії. При шести варіантах відповідей на перше місце респонденти 

поставили високу якість продукту. Також одною з важливих якостей 

рослинної олії  респонденти вважають корисність для здоров‘я і гарний смак. 

Незважаючи на ціну, респонденти готові купувати продукт, що має 

вищезгадані властивості. Постійна наявність у продажі і популярність тої чи 

іншої марки виявилися найменш важливими факторами в порівнянні з 

перерахованими вище. Покупці схильні недооцінювати популярність і 

«розкрученість» марки, так як більше купують саме те, що знають найкраще. 

Також було виявлено пріоритети в частоті і кількості одноразової покупки. 

Більшість респондентів купують упаковку ємністю 1 літр, а найбільша частота 

покупки складає 1 раз на 2 тижні (рис. 2.33) 
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Рис. 2.33. Структура споживання за обсягами покупки 

 Примітки: розробка автора 

 

Таким чином, можна стверджувати, що українські споживачі при 

виборі рослинної олії достатньо обізнані про присутні на ринку торгові 

марки, сприйнятливі до реклами і піклуються про корисність продуктів, які 

вживають в їжу. Це необхідно взяти до уваги при розробці механізму 

управління конкурентоспроможністю переробних підприємств, щоб 

найбільш повно задовольнити запити споживачів і як наслідок - підвищити 

власні прибутки (Котелевець, 2017a, c.90). 

На нашу думку, для комплексного стратегічного аналізу даних методів 

та інструментів недостатньо. Для оцінки ефективності стратегічного 

управління та рівня конкурентоспроможності пропонуємо використати 

розроблену нами систему показників (розд.1.2), які, на думку автора, можуть 

забезпечити конкурентне становище підприємств. Оцінку їх 

конкурентоспроможності доцільно провести із врахуванням визначених 

підсистем, кожна з яких спрямована на досягнення відповідної мети.  
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На основі описаних підсистем та зважаючи, що 

конкурентоспроможність переробного підприємства – це спроможність 

господарюючого суб‘єкта перероблювати сільськогосподарську продукцію з 

використанням наявних ресурсів підприємства в умовах необхідності 

мінімізувати вплив рестриктивних факторів макро та мікросередовища для 

збереження і підвищення свого конкурентного стану на ринку», нами 

проведено оцінку ефективності використання фінансового, виробничого і 

кадрового потенціалів підприємств, що характеризують 

конкурентоспроможність вказаних підсистем. 

Розроблену методику визначення рівня конкурентоспроможності 

олієжирових підприємств в залежності від рівня стійкості фінансової, 

організаційно-економічної та соціально-економічної підсистем представлено 

на рис. 2.34. 

Алгоритм визначення стійкості фінансової, організаційно-економічної 

та соціально-економічної підсистем підприємств наступна:  

 

 

 



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.34 Модель визначення рівня конкурентоспроможності олієжирових підприємств в залежності від стійкості 

підсистем конкурентоспроможності підприємства
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коефіцієнти абсолютної 

ліквідності; коефіцієнт 
швидкої ліквідності; 

коефіцієнт поточної 

ліквідності (покриття); 
коефіцієнт 

платоспроможності; 

коефіцієнт забезпечення 
власними оборотними 

коштами; коефіцієнт 

маневрування 

 

Фондовіддача; 

Валова прибутковість 
реалізованої продукції 

Коефіцієнт оборотності 

капіталу 
Коефіцієнт оборотності 

запасів; Прибутковість 

(збитковість) майна;  
Віддача майна;  

Коефіцієнт зносу;  

Коефіцієнт оновлення 

Коефіцієнт плинності 

кадрів; 
 Коефіцієнт обороту по 

прийому; Коефіцієнт 

обороту по вибуттю; 
Коефіцієнт загального 

обороту; Коефіцієнт 

постійності кадрів ; 

Коефіцієнт 

співвідношення 

основного і допоміжного 

персоналу 

Фактичне 

значення n-го 

показника ПФN 
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розділити 

розділити 

Фактичне 
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показника ПФN 
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показника ППЛN 

Планове 

значення n-го 

показника ППЛN 

Планове 

значення n-го 

показника ППЛN 

Коефіцієнт відповідності   n-

го показника Кв1, Кв2, Кв3, 

Кв4, Кв5, Кв6, Кв7 

Кількість показників , за 

якими проводилася  оцінка 

стійкості підсистеми   n  

розділити 

Коефіцієнт відповідності   n-

го показника Кв1, Кв2, Кв3, 

Кв4, Кв5, Кв6, Кв7, Кв8, 

розділити 

Кількість показників , за 

якими проводилася  оцінка 

стійкості підсистеми   n  

Коефіцієнт відповідності   n-

го показника Кв1, Кв2, Кв3, 

Кв4, Кв5 

розділити 

Кількість показників , за 

якими проводилася  оцінка 

стійкості підсистеми   n  

Коефіцієнт стійкості 

фінансової 

підсистеми КСТФІН 

Коефіцієнт стійкості 

організаційно-

економічної 

підсистеми КСТ ОРГ.ЕК 

Коефіцієнт стійкості 

соціально-
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підсистеми КСТСОЦ.ЕК 
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На рис. 2.35 представлен алгоритм визначення коефіціента стійкості 

системи 

 

Рис. 2.35 Алгоритм визначення коефіцієнта стійкості підсистеми 

Примітки: розроблено автором  

 

Квn=Пфn/Пплn,      (2.1)  

  

де Квn – коефіцієнт відповідності n-го показника;  

Пфn – фактичне значення n-го показника;  

Пплn – планове значення n - го показника (Гушко, 2011). 

6).  
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Показник рівня стійкості підсистеми пропонуємо розрахувати за 

формулою 2.2: 

КСт= Σ1
n
Квn / n,      (2.2) 

  

де КСт – коефіцієнт стійкості підсистеми;   

n – кількість показників, за якими проводилася оцінка стійкості; 

Σ1
n
Квn – сумарне значення коефіцієнтів відповідних показників, за якими 

проводилася оцінка стійкості. 

Визначення показників для окремих підсистем дозволить виявити 

проблеми кожної підсистеми за допомогою аналізу відповідних показників і 

в подальшому розробити заходи для поліпшення даних показників та 

зниження ризиків, пов‘язаних з ними. Визначення показника 

конкурентоспроможності дозволить керівництву відстежувати динаміку її 

зміни, що дасть можливість розробляти і реалізовувати заходи, що будуть 

підвищувати або будуть підтримувати досягнутий рівень 

конкурентоспроможності (Костенко, 2007). 

Таблиця 2.8. 

Характеристика рівня стійкості в залежності від стійкості підсистеми 

Значення коефіцієнта стійкості Кст Рівень 

1 2 

0,85 і більше  Дуже високий 

0,65 – 0,849  Високий 

0,5 – 0,649  Середній 

0,35 – 0,499  Низький 

0,349 та менше Дуже низький 

 

Таким чином, «рівень загальної стійкості в залежності від стійкості 

підсистеми в цілому, буде визначатися найменшим із значень коефіцієнтів, 

конкурентоспроможність у цілому буде визначатися найменшим з трьох 

показників рівня стійкості підсистеми»  за формулою 2.3  

 

                              КСт= min(КСТФІН;КСТ ОРГ.ЕК;КСТСОЦ.ЕК),                                (2.3)  
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де КСт – коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства; 

КСТФІН – коефіцієнт стійкості фінансової підсистеми; 

КСТ ОРГ.ЕК - коефіцієнт стійкості організаційно-економічної підсистеми;  

КСТСОЦ.ЕК - коефіцієнт стійкості соціально-економічної підсистеми.  

 

Розглянемо більш детально зміст кожного із запропонованих етапів, 

враховуючи, що сучасний стан конкурентного середовища ставить нові 

вимоги до управління конкурентоспроможністю підприємства, ефективність 

функціонування якого повинна забезпечуватися як високим рівнем 

організації виробництва, праці та управління, так і спроможністю його 

пристосування до сучасних реалій. Відповідно «динамічні зміни середовища 

стимулюють підприємство виробляти конкурентоспроможну продукцію для 

забезпечення ефективного функціонування» (Зотова, 2010, с. 35-37).  

Нами проведено розрахунки за даними публічної фінансової звітності 

ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», ДП «Сангрант плюс», ПАТ «Запорізький 

олієжировий комбінат». Дослідження проводилось за останні три звітних 

періоди з метою розширення вибіркової сукупності та комплексної оцінки.  

Плановані значення за 2015 р розраховані на основі темпів зростання 

відповідних показників за попередні періоди. Фактичні показники на 2015 р 

визначено з урахуванням темпів зростання за попередні періоди та 

економічної ситуації, що склалася в 2015 р. Коефіцієнт відповідності 

розрахований для кожного показника за формулою 2.1, на основі фактичних і 

планових даних за 2015 р. 

Результати аналізу показників фінансової підсистеми підприємств 

олієжирової галузі за 2013-2015 рр. представлено в таблиці 2.9. 

Як видно з результатів дослідження, ситуація на трьох підприємствах 

дуже різна. Так, коефіцієнт поточної ліквідності показує здатність 

підприємства погасити свою поточну заборгованість тільки за рахунок 

оборотних коштів. Критичне значення цього коефіціента 1.
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Таблиця 2.9. 

Показники фінансової підсистеми підприємств олійно-жирової галузі, 2013-2015 рр.  

                     

Показник 

ПАТ «Запорізький олієжировий комбінат»   ДП «Сангрант плюс» ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»   

2013 

рік 

2014 

Рік 

2015 

рік 

(факт) 

2015 

рік 

(план) 

Коефі 

цієнт 

відповід

ності n-

го показ 

ника,Квn 

2013 

рік 

2014 

рік 

2015 

рік 

(факт) 

2015 

рік 

(план) 

Коефі 

цієнт 

відповід

ності n-

го показ 

ника, Квn 

2013 

рік 

2014 

рік 

2015 

рік 

(факт) 

2015 рік 

(план) 

Коефі 

цієнт 

відповід

ності n-

го показ 

ника, Квn 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

0.00007 0.00731 0.0168 0.0176 0.954 0,09 0,37 0,004 0,1 0,04 0,073 0,075 0,063 0,07 0,9 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності 

(покриття) 

0.42 0.45 0.55 0,55 1.0 2,81 2,14 0,71 0,8 0,89 1,08 1,13 1,16 1,20 0,967 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності  
0.35 0.29 0.47 0.471 0.998 0,7 0,56 0,009 0,52 0,02 0,15 0,16 0,226 0,23 0,98 

Коефіцієнт 

платоспроможності  

(автономії) 

0.31 0.23 0.31 0.313 0.999 0,06 -0,09 -0,16 -0,16 1,0 0,33 0,29 0,363 0,4 0,91 

Коефіцієнт 

забезпечення 

власними 

оборотними 

коштами 

0.58 0.55 0.45 0,45 1.0 0,06 -0,23 -0,4 -0,35 0,875 -0,003 -0,01 0,137 0,15 0,913 

Коефіцієнт 

маневрування 
1.26 1.81 0.99 0,5119 0.999 0,935 -2,12 -2,07 -2,0 0,97 -0,005 -0,027 0,278 0,31 0,897 

Всього  

показників - 6 
    5.95     3,795     5,567 

Примітки: розраховано за даними звітів підприємств. 
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Так, у ПАТ «Запорізький олієжировий комбінат» у 2015 р він складає – 0,55, 

у ДП «Сангрант плюс» у 2015 р – 0,71, у ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2015р - 1,16. Показник нижче нормативного 

свідчить про проблемний стан платоспроможності, адже оборотних активів 

недостатньо для того, щоб відповісти за поточними зобов‘язаннями. Це веде 

до зниження довіри до компанії з боку кредиторів, постачальників, інвесторів 

і партнерів. Крім цього, проблеми з платоспроможністю ведуть до 

збільшення вартості позикових коштів і, як результат, до прямих фінансових 

втрат. Для кредиторів принцип очевидний: чим вищий показник – тим краще.  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує наскільки можливим  є 

негайне погашення короткострокових зобов‘язань швидко ліквідними  

грошовими засобами та цінними паперами.  

Так, у цей показник збільшився в порівнянні з 2014 р у ПАТ 

«Запорізький олієжировий комбінат» у 2015 р на 0,0094, а у ПрАТ 

«Пологівський олійноекстракційний завод» у 2015 р та у ДП «Сангрант 

плюс»  у 2015р зменшився на 0,012 та 0,366 відповідно. 

Коефіцієнт автономії показує долю власних коштів у загальній сумі 

джерел фінансування (нормативне значення ˃0.5). На всіх підприємствах 

ситуація негативна. 

Інші результати свідчать про перевищення позикових коштів над 

власними: у ПАТ «Запорізький олієжировий комбінат» ситуація поліпшилася 

у 2015р проти 2014 р (відповідно 0,31 проти 0,23); у ДП «Сангрант плюс» 

ситуація погіршилась у 2015р проти 2014 р (відповідно – 0,16 проти – 0,09). 

Коефіцієнт маневрування власного капіталу характеризує ступінь 

мобільності власного капіталу щодо можливого вільного маневрування ним і 

розраховується як відношення власного оборотного капіталу (ВОК) до суми 

всього власного капіталу. Чим більше значення цього коефіцієнта, тим 

кращий фінансовий стан, оскільки створюються сприятливіші можливості 

фінансового забезпечення виробничої та інших видів діяльності, проведення 

розрахунків з кредиторами. За даними коефіцієнту маневрування власного 
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капіталу можна зробити висновок, що найкраща ситуація щодо фінансового 

стану спостерігалася в ПАТ «Запорізький олієжировий комбінат» у 2015 р, 

невтішна ситуація склалася в ДП «Сангрант плюс» (проте, в порівнянні з 

2014 р показник збільшився на 0,05). 

У результаті нами сформовано системний погляд на підприємства, який 

дозволить виявити всі сильні та слабкі аспекти фінансової сторони 

(Бондарчук, 2013). 

Не менш важливою є і організаційно-економічна підсистема, 

функціонування якої залежить від технічного рівня виробництва, який 

визначається станом технології та техніки. Для значної кількості  виробничих 

підприємств модернізація виробництва та впровадження нових методів і 

технологій з ціллю економії ресурсів та покращення властивостей продукції, 

є проблемою номер 1. 

Нами проведено оцінку організаційно-економічної підсистеми, 

проаналізовано виробничий потенціал обраних підприємств (табл. 2.10). 

На основі отриманих результатів зроблено висновок, що саме ПрАТ 

«Пологівський олійноекстракційний завод» разом з ПАТ «Запорізький 

олієжировий комбінат» мають високий рівень виробничого потенціалу і цей 

показник за 2015 р. в порівнянні з 2014 р. виріс, що говорить про те 

організаційно – економічна підсистема обох підприємств поступово 

покращується. 

Забезпечення балансу «продуктивність праці - соціальна 

відповідальність» відбувається завдяки функціонуванню соціально-

економічної підсистеми. Саме від цієї підсистеми залежить рівень 

продуктивності праці робітників і якість робіт, що виконуються, і звісно, 

ефективність роботи підприємства. Як складне соціально-економічне 

утворення, трудовий потенціал організації містить такі компоненти, як 

кадровий, професійний, кваліфікаційний, організаційний. Поділ на такі 

компоненти не є догмою, а лише дозволяє визначити рівень якісного впливу 

на групу обставин що його формують.  
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Таблиця 2.10. 

Показники організаційно-економічної підсистеми підприємств олієжирової галузі,  2013-2015 рр.  

 

Показник 

ПАТ «Запорізький олієжировий комбінат» 

 

ДП «Сангрант плюс» ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний 

завод»   

2013 

рік 

2014 

рік 

2015 

рік 

(факт) 

2015 

рік 

(план) 

Коефі 

цієнт 

відпові

дності 

n-го 

показ 

ника, 

Квn 

2013 

рік 

2014 

рік 

2015 

рік 

(факт) 

2015 

рік 

(план) 

Коефі 

цієнт 

відповід

ності n-

го показ 

ника, 

Квn 

2013 

рік 

2014 

рік 

2015 

рік 

(факт) 

2015 

рік 

(план) 

Коефі 

цієнт 

відпові

дності 

n-го 

показ 

ника, 

Квn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Фондовіддача  1,480 1,592 1,634 1,642 0.995 426,02 42,65 20,46 25,8 0,79 4,07 6,15 10,35 8,0 1,29 

Коефіцієнт 

оборотності 

запасів 

4,979 6,900 8,228 8,228 1,0 1,88 6,93 2,57 3,9 0,66 1,09 1,61 2,36 2,2 1,07 

Коефіцієнт 

оборотності 

капіталу 

0,607 0,414 1,044 1,044 1,0 22,22 -88,47 -22,49 -8,4 0,37 4,15 5,75 7,81 7,87 0,99 

Валова 

прибутковість 

реалізованої 

продукції 

0,084 0,135 0,094 0,1 0,94 0,0008 -0,07 -0,006 0,00 1 0,038 -0,01 0,11 0,12 0,92 

Прибутковість 

(збитковість) 

майна 

0,046 0,112 0,055 0,05 1,1 0,001 -0,13 -0,017 -0,015 0,88 0,043 -0,013 0,12 0,15 0,8 

Коефіцієнт 

зносу 
0,353 0,257 0,330 0,3 1,1 0,498 0,34 0,2 0,23 0,87 0,36 0,39 0,41 0,42 0,98 

Коефіцієнт 

оновлення 
0,127 0,036 0,119 0,13 0,915 0,25 0,43 0,44 0,42 1,05 0,001 0,02 0,025 0,022 1,136 

Всього 

показників - 7 
    8,05     5,62     7,186 

Примітки: розраховано за даними звітів підприємства 
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На наш погляд, ключовою конкурентною перевагою будь-якого 

підприємства в сучасних умовах господарювання є наявність 

конкурентоспроможного персоналу, який володіє необхідним набором 

компетенцій, високою самоорганізацією, внутрішньою мотивацією і 

націлений на виконання конкретних виробничих завдань. Саме працівники з 

такими якостями спроможні забезпечити паритет в економічних 

взаємовідносинах сільськогосподарських підприємств із господарюючими 

суб‘єктами інших секторів національної економіки або й навіть інших країн.  

Унікальність персоналу у забезпеченні конкурентних переваг 

підприємства визначається тим, що на його основі формується людський та 

інтелектуальний капітал, які є утворювальною основою продукування і руху 

знань. Саме працівник є власником і носієм знань, кваліфікації, досвіду, 

інформації, які він може накопичувати, використовувати, розвивати й 

передавати упродовж усього періоду свого життя й трудової діяльності. А в 

епоху постіндустріального суспільства знання та інформація розглядаються 

як один з основних ресурсів, що забезпечують інноваційний розвиток 

економіки та конкурентоспроможний продукт. 

Нами проведено відповідні розрахунки по визначенню стану 

конкурентоспроможного персоналу досліджуваних підприємств.  

Цей персонал, з одного боку, висуває зі своїх рядів 

конкурентоспроможний менеджмент, що ним керує, а з іншого – легко і 

правильно сприймає всі завдання і цілі, що формуються управлінською 

ланкою. Тобто в результаті органічного поєднання конкурентоспроможного 

персоналу і менеджменту забезпечується належна організація праці, її 

мотивація, формування єдності і цілеспрямованості дій всіх членів трудового 

колективу. 

Результати оцінки соціально-економічної підсистеми на обраних 

підприємствах представлено в табл.. 2.11. 
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Таблиця 2.11. 

Показники соціально-економічної підсистеми підприємств олійно-жирової галузі, 2013-2015 рр.  

                     

Показник 

ПАТ «Запорізький олієжировий комбінат»   ДП «Сангрант плюс» ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»   

2013 

рік, %  

2014 

рік 

2015 рік 

(факт) 

2015 рік 

(план) 

Коефі 

цієнт 

відповідн

ості n-го 

показ 

ника,Квn 

2013 рік 
2014 

рік 

2015 рік 

(факт) 

2015 рік 

(план) 

Коефі 

цієнт 

відповідн

ості n-го 

показ 

ника, Квn 

2013 рік 
2014 

рік 

2015 рік 

(факт) 

2015 рік 

(план) 

Коефі 

цієнт 

відповідн

ості n-го 

показ 

ника, Квn 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Коефіцієнт 

плинності кадрів 

(0.06) 

0,07 0,08 0,079 0,079 1.0 0,04 0,04 0,039 0,04 0.975 0,062 0,067 0,064 0,067 0,955 

Коефіцієнт обороту 

по прийому 

персоналу (0.11) 

0,04 0,07 0,05 0,05 1.0 0,4 0,3 0,4  0,4 1.0 0,02 0,05 0,03 0,03 1.0 

Коефіцієнт обороту 

по вибуттю 

персонала (0.05) 

0,1 0,08 0,10 0,11 0.91 0,05 0,07 0,08 0,09 0.889 0,04 0,03 0,04 0,05 0,8 

Коефіцієнт 

загального обороту 

(0.106) 

0,1 0,14 0,15 0,16 0.94 0,4 0,08 0,48 0,55 0.87 0,07 0,08 0,09 0,1 0.9 

Коефіцієнт 

постійності кадрів 

(1.03) 

1,0 1,03 1,02 1,03 0.98 1,04 1,07 1,08 1,04 1.04 0,96 0,99 0,98 1,0 0.98 

Коефіцієнт 

співвідношення 

основного і 

допоміжного 

персоналу (3.33) 

3,0 2,9 2,9 3,0 0.97 3,9 3,8 3,5 3,7 0.945 2.2 2.2 2.21 2,2 1.0 

Всього  

показників - 6 
    5.8     5.719     5,635 

Примітки: розраховано за даними звітів підприємств



Як видно з табл. 2.11, отримані показники ПАТ «Запорізький 

олієжировий комбінат» практично близькі до нормативних значень за 

більшістю параметрів. 

Далі розраховуємо показники стійкості за кожною із систем по трьом 

підприємствам за формулою 2.2 і визначаємо рівень стійкості (табл. 2.12) 

Таким чином, отримавши дані, можна констатувати про дуже високий і 

високий рівень стійкості всіх підсистем на трьох підприємствах. Однак, 

стійкість ДП «Сангрант плюс» розрахуємо за формулою 2.3 (принцип 

найменшої стійкості): 

 

ККП = min (0,63; 0,801; 0,95) 

 

Звідси, коефіцієнт стійкості ДП «Сангрант плюс» - 0,63, що свідчить 

про середній рівень стійкості підприємства. 

Таблиця 2.12. 

Класифікація рівнів стійкості підсистем підприємств олієжирової галузі 

 ПАТ 

«Запорізький 

олієжировий 

комбінат»   

ДП «Сангрант 

плюс» 

ПрАТ 

«Пологівський 

олійноекстракційний 

завод»   

1 2 3 4 

Вид підсистеми фінансова підсистема 

Значення коефіцієнта стійкості 0.99 0.63 0.92 

Рівень стійкості підсистеми дуже високий середній дуже високий 

Вид підсистеми організаційно-економічна підсистема 

Значення коефіцієнта стійкості 1.0 0.801 1.027 

Рівень стійкості підсистеми дуже високий високий дуже високий 

Вид підсистеми соціально-економічна підсистема 

Значення коефіцієнта стійкості 0.97 0.95 0.939 

Рівень стійкості підсистеми дуже високий дуже високий дуже високий 

Примітки: розраховано автором 

 

Проте, на нашу думку, керівництву даного підприємства необхідно 

розробити та реалізувати план заходів по збільшенню стійкості усіх 

підсистем. 

Розглянувши діяльність обраних підприємств, провівши оцінку їх 

фінансової, організаційно-економічної та соціально-економічної підсистем, 
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необхідно констатувати, що стан кожної впливає на загальну стійкість і на 

рівень конкурентоспроможності підприємства у цілому. Таким чином, 

запропонований методичний підхід до визначення рівня стійкості підсистем 

підприємств олієжирової галузі, дозволить вирішити актуальну проблему 

визначення та відстеження динаміки зміни і рівня конкурентоспроможності. 

В подальшому це дасть можливість керівництву підприємств розробити і 

реалізувати заходи, що дозволяють підвищити або підтримувати рівень 

стійкості і конкурентоспроможності на необхідному рівні (Котелевець, 

2017d, с. 118). 

З урахуванням отриманих результатів оцінки конкурентоспроможності 

підприємств олієжирової галузі та особливостей сучасного ринку, можна 

стверджувати, що для підвищення конкурентоспроможності підприємства 

необхідно: 

1. Розробити і впровадити інноваційну політику підприємства, яка 

визначає можливість підприємства конкурувати не тільки на внутрішньому, 

але й на зовнішньому ринку. 

2. Керівникам підприємств звернути увагу на мотивацію своїх 

співробітників, повинні бути забезпечені умови роботи, високий рівень 

заробітних плат, відпочинку, так як люди є найважливішим чинником 

успішності роботи і розвитку підприємства. 

3. Розвиток системи підтримки державою високоефективних 

інвестиційних проектів підприємства. 

4. Безперервне удосконалення продукції на внутрішньому ринку серед 

національних виробників. Необхідно, щоб величина і стабільність 

експлуатаційних параметрів перебувала на рівні аналогічної продукції 

провідних зарубіжних фірм, і їх вартість повинна бути нижчою від 

імпортного аналога. 

5. Розробка стратегії підприємства, яка формулюється завжди, 

особливо важливо тоді, коли вже сталися або намічаються зміни у 

зовнішньому або внутрішньому середовищі компанії (організації, фірми). 
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Завоювання й утримання конкурентних переваг – найголовніші 

чинники успіху підприємства в конкуренції. Найбільше значення ця 

проблема досягає в умовах посилення інтенсивності конкуренції на окремих 

ринках. У цьому випадку необхідно виробникам продукції та послуг 

постійно відслідковувати зміни попиту і вартості. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Результати проведеного аналізу сучасного стану олієжирової галузі та 

оцінки рівня конкурентоспроможності господарюючих суб‘єктів в ній 

дозволили сформулювати такі узагальнення, висновки та пропозиції: 

1. Проведений моніторинг ефективності виробництва олійних 

культур і продукції їх переробки в Україні та світі дозволив визначити 

позитивні тенденції розвитку олієжирової галузі на найближчу перспективу. 

Спостерігається стійке зростання врожайності вирощуваних олійних 

культур (з 1990 р по 2015 р. відбулося зростання з 15,3 центнерів з гектара до 

21,0, тобто на 37,3 %), що свідчить про підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва в Україні.  

Зростання посівних площ, разом з подальшими заходами по посиленню 

інтенсивного розвитку олієжирової галузі, складають основні резерви 

збільшення обсягу виробництва олійних культур та продукції їх переробки в 

Україні, і цьому необхідно приділяти велику увагу. Оскільки у світі дефіцит 

олійних росте, це дає нашій країні можливість збільшити їх експорт, а також 

продуктів їх переробки. На сьогоднішній день Україна займає провідні 

позиції по експорту олійних, що дозволяє направляти значні фінансові 

ресурси на розвиток аграрної сфери і поповнювати бюджет держави.  

Встановлено, що соняшник є домінуючою культурою серед олійних 

культур. У минулі роки його питома вага в структурі посівних площ 

доходила до 94%, за часів експансії ріпаку та сої не опускався нижче 63%, а 
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рентабельність вирощування соняшнику в 2015 р. складала 80,3%, у 2014 р. - 

36,5% і ці показники були найвищими серед основних олійних культур. На 

нашу думку, цьому сприяє ряд факторів: істотна загибель озимих культур, 

складна економічна ситуація в країні, девальвація національної валюти, зміни 

в Податковому кодексі. 

2. Вважаємо, що для адекватної оцінки рівня 

конкурентоспроможності господарюючих суб‘єктів олієжирового комплексу 

слід розглянути основні тенденції в ключових сегментах ресурсного 

забезпечення галузі рослинництва в Україні, що дозволяє оцінити в цілому як 

поточну ситуацію, так і перспективи його подальшого розвитку. 

Аналіз тенденцій використання аграріями основних виробничих 

ресурсів, засвідчив, що відбувається збільшення їх вартості в національній 

валюті, але в грошовому вираженні характерний знижувальний тренд в 

динаміці, як загальних, так і питомих витрат.  

Зростаючий тренд притаманний питомим показникам внесення 

мінеральних добрив, що, в цілому, позитивно впливає на врожайність 

олійних культур. Питомі витрати, як і обсяги застосування, в сегменті засобів 

захисту рослин знижуються, що може стати негативним фактором у 

формуванні якості майбутніх врожаїв. При цьому поліпшується технічне 

забезпечення виробництва, що зумовлює поступове зниження енерговитрат. 

Але політична і економічна нестабільність в країні, затягнуті і не завжди 

доцільні реформи, підвищення вартості фінансових ресурсів та інші фактори 

залишають ситуацію з ресурсним забезпеченням агровиробництва в Україні 

досить складною, і тим самим негативно вливають на забезпечення 

конкурентних переваг підприємств олієжирової галузі. 

3. Проведені дослідження свідчать, що українські споживачі при 

виборі рослинної олії достатньо обізнані про присутність на ринку різних 

торгових марок, сприйнятливі до реклами і піклуються про корисність 

продуктів, які вживають в їжу. Це необхідно взяти до уваги при 

удосконаленні механізму управління конкурентоспроможністю переробних 
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підприємств, щоб найбільш повно задовольнити запити споживачів і як 

наслідок - підвищити власні прибутки. 

4. Удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю 

підприємств олієжирової галузі потребує тісного взаємозв‘язку всіх 

складових конкурентного потенціалу господарюючого суб‘єкта. 

Конкурентоспроможність розглядається як система, що складається з трьох 

підсистем: фінансової, соціально-економічної та організаційно-економічної, 

які проаналізовано окремо.  

5. Результати проведеного аналізу ринку виробництва і реалізації 

соняшникової олії свідчать, що основною силою, яка впливає на 

прибутковість і конкурентоспроможність підприємств даної галузі є покупці 

(як роздрібні, так і оптові клієнти). 

6. Встановлено, що використані методичні підходи оцінки 

конкурентоспроможності дають можливість підприємству визначити стан 

його зовнішнього і внутрішнього середовища, і це дозволяє розробити 

перелік стратегічних дій, спрямованих на посилення конкурентних позицій 

підприємства та удосконалення механізмів управління ними. 

Результати дослідження за розділом 2 опубліковано у працях: 

(Котелевець, 2017a, Котелевець, 2017d). 
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РОЗДІЛ 3 ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

3.1. Удосконалення системи управління конкурентоспроможністю 

переробних підприємств  

 

Ефективна діяльність підприємств з виробництва та перероблення 

сільськогосподарської продукції в сучасних кризових умовах ринку залежить 

від того, наскільки успішно вирішуються проблеми, пов‘язані із управлінням 

конкурентоспроможністю. Тільки вирішивши ці проблеми, підприємство 

олієжирової галузі може ефективно адаптуватися і розвиватися в умовах 

нестабільного зовнішнього середовища. 

Сьогодні фінансова криза набула системного та світового характеру, і 

стосується всіх учасників господарського процесу і, особливо, підприємств з 

виробництва та перероблення сільськогосподарської продукції. Саме в таких 

умовах постає нагальна потреба в розробці механізму формування 

конкурентних переваг господарюючих суб‘єктів та виділення таких 

компонентів системного управління, які дозволять подолати або хоча б 

мінімізувати кризові явища.  

Як ми вже згадували - механізм управління конкурентоспроможністю 

переробних підприємств в умовах фінансової кризи повинен представляти 

собою сукупність самоналагоджувальних складових, які змінюють 

взаємозв‘язок в залежності від показників роботи в умовах впливу 

дестабілізуючих факторів. Як і будь – яка система, система управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств має свої властивості.  

Під цілісністю системи управління конкурентоспроможністю, на нашу 

думку, слід розуміти взаємозалежність складових і самої системи (зміна 
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складових призведе до зміни системи , і навпаки) в результаті взаємозв‘язку 

об‘єкту (системи ) та її складових. 

Під інтеграційністю системи ми будемо розуміти можливості системи 

рекомбінувати колишні складові та елементи, а також додавати нові в разі 

потреби. Будь-яка система поліморфна, тобто складається з безлічі елементів, 

які поєднані (скомбіновані) певним чином. І перекомбінація елементів 

означає появу нових інтеграційних властивостей системи.  

Можливість того, що система управління конкурентоспроможністю 

може бути елементом іншої системи, більш високого рівня ми будемо 

розглядати як ієрархічність. Крім того будь яка її складова також є системою. 

З урахуванням викладеної позиції необхідно зупинитися на 

характеристиці управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах 

фінансової кризи, яку ми розглядаємо як властивість зовнішнього 

середовища створювати ризики, тобто, вносити невизначеність для діючої 

системи управління. Невизначеність, нестабільність, ризики свідчать про 

зміну умов функціонування, а ті елементи підприємства, які більш за все 

стикаються з зовнішнім середовищем, повинні бути готові до його впливу.  

Невизначеність пропорційна складності і мінливості зовнішнього 

середовища і означає відсутність необхідної інформації про бізнес 

середовище, а також непередбачуваність змін, які в ньому відбуваються. 

Висока ступінь невизначеності збільшує ступінь ризику при прийнятті 

рішень. 

Невизначеність зовнішнього середовища підприємства виражається 

через три найважливіші характеристики:  

1) ступінь звичності змін (4 якісні значення): звичні; в межах 

екстраполяції досвіду; несподівані, але мають аналогії в минулому; 

несподівані і не мають аналогій в минулому; 

2) темп змін (3 якісні значення): повільніше, ніж реакція підприємства; 

порівнянний з реакцією підприємства; швидше, ніж реакція підприємства; 
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3) передбачуваність майбутнього (5 якісних значень): за аналогією з 

минулим; шляхом екстраполяції; передбачувані; часткова передбачуваність; 

непередбачуваність. 

Для можливості вибору плана управління нам потрібно здійснити 

оцінювання ступеня нестабільності зовнішнього середовища. Це необхідно 

зробити для того щоб мати уяву про зміни які можуть очікувати суб‘єкт 

господарювання у майбутньому.  Погоджуємося з вченими, що оцінку 

нестабільності доцільно проводити на основі шкали І. Ансоффа (рис. 3.1). 

Характеристика Бали 

0 1 2 3 4 5 

Звичність подій Звичні В межах 

екстраполяції 

досвіду 

Неочікувані, ті 

що мають 

аналогії 

Неочікувані та повністю 

нові 

Темп змін Повільніший, ніж 

реакція організації 

Відповідає реакції 

організації 

Швидший за реакцію 

організації 

 

Передбачуваність 

За 

аналогією 

з 

минулим 

Шляхом 

екстраполяції 

Передбачувані Частково 

передбачувані 

Непередбачувані 

Управлінська 

система 

(рекомендується) 

 

На основі 

контролю 

 

На основі 

екстраполяції 

 

Стратегічне 

планування 

Ранжування 

стратегічних 

задач  

Рис. 3.1. Матриця для оцінки ступеню нестабільності зовнішнього 

середовища та вибору системи управління  

Примітки: джерело (Костенко, 2007) 

 

Метою оцінки ступеня нестабільності зовнішнього середовища є 

визначення оптимальної системи управління підприємством в існуючих 

умовах зовнішнього оточення. Пропонується (ким) оцінку ступеня 

нестабільності зовнішнього середовища проводити за певним алгоритмом, 

який представляє собою послідовність наступних етапів: 

1. Всі фактори зовнішнього середовища розбиваються на три групи 

(відповідно з основними аспектами взаємодії підприємства із зовнішнім 

середовищем): пов‘язані з динамікою процесу виробництва і технологій; 

пов‘язані з динамікою ринків збуту і споживачів; пов‘язані з впливом на 

підприємство держави і суспільства. 
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Діючи спільно, ці фактори можуть формувати різні варіації 

нестабільності зовнішнього середовища. І в залежності від однієї чи іншої 

варіації підприємство підприємство обирає систему управління для 

нівелювання ризиків та забезпечення конкурентоспроможності. 

2. Всередині кожної з виділених груп факторів визначаються всі 

фактори зовнішнього середовища, які впливають на підприємство. Потім 

вибираються найбільш важливі з них з точки зору сили впливу на протікання 

перетворювальних процесів на підприємстві або їх результати (необхідно 

виділити мінімум по 3 фактори в кожній групі). 

3. Проводиться оцінка ступеня нестабільності зовнішнього середовища: 

спочатку фактор оцінюється по кожному з трьох параметрів якісно 

(наприклад, звичність подій - в межах екстраполяції досвіду; темп зміни -

порівнянний з реакцією фірми; передбачуваність майбутнього – шляхом 

екстраполяції); потім кожна якісна характеристика у відповідності з 

матрицею перекладається в умовні бали (наприклад, звичність подій - 2,1; 

темп зміни - 2,5; передбачуваність майбутнього - 1,5). 

4. Визначається інтегральний показник рівня нестабільності фактору 

зовнішнього середовища. 

5. Визначається інтегральний показник рівня нестабільності кожної з 

трьох груп факторів. 

6. Визначається інтегральний показник ступеню нестабільності 

зовнішнього середовища. Отримане значення ступеню нестабільності 

зовнішнього середовища буде перебувати в діапазоні від 0 до 5. 

7. Виходячи з отриманого значення ступеня нестабільності 

зовнішнього середовища, по матриці І. Ансоффа визначається оптимальна 

управлінська система. 

Підприємства з виробництва та перероблення сільськогосподарської 

продукції повинні враховувати фактори впливу нестабільності при 

виробленні конкурентних стратегій, розробляючи інструменти досягнення 

цілей забезпечення конкурентоспроможності при різних варіантах розвитку 
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подій. Такий підхід дозволяє зменшити дестабілізуючий вплив численних 

ризиків, пов‘язаних з нестабільним станом зовнішнього середовища, і дає 

підприємствам олієжирової галузі можливості досягнення і збереження 

конкурентних переваг. Різка зміна зовнішніх умов відбувається в кризовий 

період і наступні їх зміни в цей період проходять доволі динамічно, що 

підсилює невищначенність зовнішнього середовища.  

Нестабільні ринки збуту відрізняються високим рівнем невизначеності 

стану зовнішнього середовища, значними коливаннями попиту та слабо 

прогнозованими змінами в структурі і організації ведення бізнесу. 

Численні дослідження доводять, що забезпечення 

конкурентоспроможності в умовах нестабільного зовнішнього середовища є 

одним з найважливіших факторів для досягнення результативності в період 

кризи. У зв‘язку з цим менеджмент підприємств олієжирової галузі  повинен 

осмислити, яким чином їх підприємства можуть завоювати стратегічні 

конкурентні переваги і забезпечити кращі результати у порівнянні з 

конкурентами, шляхом адаптації до нестабільного ринкового галузевого 

середовища і прийняття викликів ринку (Котелевець, 2017е, с. 115). 

Управління конкурентними перевагами підприємств з виробництва та 

перероблення сільськогосподарської продукції здійснюється на наступних 

функціях менеджменту: планування, організація, маркетинг, контроль, 

мотивація. 

На стадії стратегічного маркетингу вивчаються потреби, цінності, 

ринки, потенційні продукти і розробляються нормативи, які забезпечують 

утримання наявних конкурентних переваг аграрних підприємств або 

формування нової конкурентної переваги, адаптованої до змін 

навколишнього бізнес – середовища (Гуржій, 2011). 

Функція планування визначає шляхи і засоби за допомогою яких, 

використовуючи свої конкурентні переваги, підприємство зможе 

задовольнити потреби споживачів 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%96%D0%B9%20%D0%9D$
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Функція організації проявляється в проведенні заходів щодо виконання 

сформульованої конкурентної стратегії аграрного підприємства. 

Функція мотивації виражається в необхідності впливу на 

співробітників підприємств різними методами стимулювання для досягнення 

або адаптації конкурентних переваг. 

Функція контролю проявляється в перевірці виконання конкурентної 

стратегії підприємства і ступеню її адаптації до ситуації на ринку. 

Для виконання завдань з формування та реалізації стратегії 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств олієжирової галузі 

необхідно застосовувати сучасні наукові підходи до управління 

конкурентоспроможністю. 

В узагальненому вигляді наукові підходи до управління 

конкурентоспроможністю, що застосовуються при розробці комплексних 

управлінських рішень, представлені на рис. 3.2.  

Ми вважаємо, що для підприємств олієжирової галузі в умовах 

турбулентних змін навколишнього бізнес-середовища доцільно 

застосовувати системний, маркетинговий, інноваційний та комплексний 

підходи. 

Погляди системного підходу припускають, що при сукупній оцінці 

конкурентних переваг підприємства слід окремо оцінювати фактори 

зовнішнього середовища (відзначається висока швидкість змін) і 

внутрішнього середовища (швидкість змін нижче, потрібна адаптація до 

трансформацій зовнішнього середовища). 

Маркетинговий підхід передбачає при вирішенні поставлених завдань 

орієнтацію підприємства на споживача. Це перш за все ринково орієнтований 

підхід. Його головний принцип це ефективне вирішення проблем споживачів. 

Тому ми аналізуємо існуючи і майбутні потреби споживачів в продукції, 

аналізуємо ринкові можливості, проводимо відбір цільових ринків, 

аналізуємо конкурентні переваги конкурентів. Це потрібно для розробки 

комплексу маркетингу та втілення в життя маркетингових заходів. 



143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Різновидність наукових підходів до управління 

конкурентоспроможністю підприємств  

Примітки: узагальнено автором 

 

Інноваційний підхід для підприємств проявляється, перш за все, в 

удосконаленні інформаційного забезпечення діяльності засобів розміщення. 

Для забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності безперечна 

необхідність використання новітніх інформаційних технологій при виведенні 

на ринок нової продукції, а також застосування нових, нестандартних каналів 

комунікацій для просування продукції. Відповідно до безперервно мінливих 

умов діяльності, кожне підприємство як повноправний учасник ринку 

змушене змінюватися, стаючи ініціатором внутрішньокорпоративних 

інноваційних процесів (Мальчик, 2017a). 

Як зазначено в (Драган, 2006), «з позицій комплексного підходу, при 

оцінці конкурентних переваг підприємства слід враховувати наукові (ступінь 

деталізації аналізу економічних законів і закономірностей, сфера 

Наукові підходи до управління 

конкурентоспроможністю 

Логічний 

Глобальний 

Структурний 
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Інноваційний 
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Комплексний Системний 

Ситуаційний Процесний 

Поведінковий Ексклюзивний 
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застосування наукових підходів), ринкові (можливості ринку, рівень 

конкуренції,), економічні (прибутковість, стійкість, фінансовий 

інструментарій, доступність ресурсів тощо), організаційні (організація 

виробництва і менеджменту, кадрова структура, логістика, координація 

ринкової інфраструктури тощо), техніко-технологічні, нормативно-правові, 

психологічні та інші фактори забезпечення конкурентоспроможності, а також 

їх взаємозв‘язку і взаємодії». 

При формуванні стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств олієжирового комплексу, необхідно враховувати роль і значення 

управлінських впливів на різні елементи, з яких формується система 

управління. На систему управління конкурентоспроможністю в першу чергу 

впливають фактори зовнішнього середовища - ті умови, які, не надаючи 

визначального впливу на діяльність підприємства, обумовлюють стратегічно 

важливі рішення. Саме під впливом зовнішнього середовища формується 

стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Внутрішнє 

середовище підприємства формується під впливом факторів, які 

безпосередньо впливають на процес формування конкурентних переваг 

(розділ 1 дисертаційної роботи). 

При виробленні стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

необхідно, з одного боку, мати чітке уявлення про сильні та слабкі сторони 

діяльності підприємства, тобто періодично проводити маркетинговий аудит, 

аналіз фінансового стану, організаційної та виробничої діяльності; з іншого 

боку, потрібно відстежувати найважливіші фактори макросередовища 

(демографічні, економічні, технологічні, політичні, культурні, природні), а 

також значущі конкурентні переваги підприємств. 

Висока конкурентоспроможність підприємства забезпечує стабільність 

найважливіших показників діяльності в турбулентних умовах ринку при 

прояві кризового компонента. Управління конкурентоспроможністю 

підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища передбачає 

систематичне здійснення заходів з пошуку нових сегментів потенційних 
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споживачів продукції, формування та удосконалення комплексу комунікацій 

з різними ринковими позиціями. 

Для забезпечення конкурентоспроможності переробного підприємства 

в нестабільних умовах зовнішнього середовища потрібні інноваційні підходи 

до покращення й підвищення якості запропонованої продукції, а також до 

удосконалення системи управління. Крім того, значний вплив на зміцнення 

конкурентоспроможності має сприятливий імідж підприємства. 

Оцінку конкурентних переваг переробних підприємств завжди 

проводять до обґрунтування та затвердження їх інвестиційних проектів. А 

вже саму конкурентоспроможність підприємства, оцінюють тільки після 

отримання зворотнього зв‘язку від споживачів на запропонований на 

певному ринку продукт. 

Подальший моніторинг реалізації конкурентних переваг відбувається 

на різних стадіях життєвого циклу продукту. Тому дуже важливо проводити 

політику акумуляції конкурентних переваг послідовно і регулярно. 

Як показала практика, більшість переробних підприємств не готові до 

оперативного ведення конкурентної боротьби. В умовах затяжної фінансової 

кризи, стрибка інфляції підприємства опинилися в тяжкому економічному 

становищі, а серйозні інновації, пов'язані з посиленням конкурентної позиції 

підприємств, стали практично неможливими. Відповідно, виникає 

необхідність формування механізму управління конкурентоспроможністю 

підприємства, його реалізації та оцінки ефективності. Для  отримання 

лідируючого положення на олієжировому ринку, переробним підприємствам 

пропонуємо формувати і реалізовувати механізм управління його 

конкурентоспроможністю з використанням методичних підходів 

порівнянльного аналізу або еталонного зіставлення. Такий підхід дозволить 

виділити два основні завдання: оцінка своєї діяльності і порівняння 

показників з показниками інших;  вивчення і застосування кращого досвіду 

для підприємства. 
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Схема формування механізму управління конкурентоспроможністю 

переробного підприємства на основі порівняльного аналізу представлена на 

рис. 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 3.3. Схема формування механізму управління 

конкурентоспроможністю переробного підприємства  

Примітки: розроблено автором. 

 

Для реалізації механізму управління конкурентоспроможністю, з 

метою розробки стратегічних дій спрямованих на посилення конкурентних 

позицій підприємства і його розвиток, нами проведено SWOT-аналіз 

ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», ДП «Сангрант плюс», ПАТ «Запорізький 

олієжировий комбінат».  

Механізм управління конкурентоспроможністю переробного підприємства 

Матеріальні 

ресурси 

Людські 

ресурси 

Природні 

ресурси 

Фінансові 

ресурси 

Інші  

ресурси 

Процеси для впровадження в діяльність переробного підприємства, спрямованих на 

досягнення довготермінових конкурентних переваг підприємства 

Діагностика внутрішнього і зовнішнього середовища  переробного підприємства 

Оцінка конкурентоспроможності переробного підприємства 

Пошук резервів для підвищення конкурентоспроможності  переробного підприємства    

Процеси еталонного 

підприємства 

Процеси аналізованого 

підприємства 

Забезпечення конкурентних переваг та ефективності діяльності переробного 

підприємства 
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Аналіз проводиться на наступних засадах: 

1. Сфокусовано SWOT-аналіз на конкретному сегменті, що забезпечує 

виявлення найбільш важливих для нього сильних і слабких сторін, 

можливостей і загроз. 

2. Визначено: сильні і слабкі сторони, що є внутрішніми рисами 

компанії, отже, їй підконтрольні; можливості й загрози пов‘язані з 

характеристиками ринкового середовища й непідвласні впливу організації. 

3. Для визначення сильних і слабких сторін (ті, які сприймають 

покупці) використано результати кількісного аналізу, проведеного раніше.  

4. SWOT-аналіз ґрунтується на об‘єктивних фактах і даних досліджень. 

5. Для SWOT-аналізу використано якомога точніші формулювання. 

На першому етапі для оцінки конкурентоспроможності вказаних 

підприємств  нами використано наступні параметри: організація; 

виробництво; фінанси; інновації; маркетинг. Визначені сильні та слабкі 

сторони вказаних підприємств подано в (Додаток Б, табл. Б1). 

На другому етапі нами визначено ринкові можливості і загрози 

вказаних підприємств, що дозволить оцінити ситуацію поза підприємствами і 

зрозуміти, які є можливості, а також яких загроз варто побоюватися (і, 

відповідно, заздалегідь до них підготуватися). 

Для знаходження можливостей та загроз можна взяти таку ж саму 

методику що і для пошуку слабих та сильних сторін підприємства. 

За основу при оцінці ринкових можливостей і загроз нами взято 

наступні параметри: фактори попиту; фактори конкуренції; фактори збуту; 

економічні фактори; політичні й правові фактори;. науково-технічні фактори; 

соціально-культурні фактори; природні й екологічні фактори.  

Обрані параметри, визначені ринкові можливості і загрози подано в 

(Додаток Б, табл. Б 2). 

Нами розкрито сильні й слабі сторони, загрози й можливості та оцінено 

їх з точки зору того, наскільки важливим вони є для підприємств. Для такої 

оцінки потрібно отримати відповіді на наступні запитання:  «чи є вірогідність 
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того, що це трапиться, яка це вірогідність?» і «наскільки це може вплинути 

на підприємство?» (Додаток Б, табл. Б3). Нами обрано події, які відбудуться з 

великою часткою ймовірності і занесено у відповідні комірки SWOT–аналізу. 

На третьому етапі SWOT-аналізу нами співставлено сильні і слабкі 

сторони обраних підприємств з можливостями й загрозами ринку, що 

дозволить відповісти на наступні питання щодо подальшого розвитку 

бізнесу: «як скористатися можливостями, що відкриваються, 

використовуючи сильні сторони підприємства?»; «за рахунок яких сильних 

сторін можна нейтралізувати існуючі загрози?»; «які слабкі сторони 

підприємства можуть перешкодити скористатися можливостями?»; «яких 

загроз, посилених слабкими сторонами підприємства потрібно найбільше 

побоюватися?». 

На основі отриманих результатів  визначено основні напрямки 

розвитку кожного підприємства та сформульовано основні їх проблеми. 

Проаналізувавши й зіставивши можливості із сильними сторонами  

підприємств, приходимо до висновку, що за даних умов для 

ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» буде вигідно створення позитивного стійкого 

іміджу, збільшення кількості клієнтів, пошук постачальників з більш 

низькими цінами та інше.  

Спираючись на сильні сторони ДП «Сангрант плюс» можна знижувати 

загрози, застосовуючи гнучку цінову політику для боротьби з небажаними 

конкурентами. Основною зі слабких сторін для реалізації можливостей може 

бути недолік коштів, необхідних для покупки нового обладнання.  

Для ПАТ «Запорізький олієжировий комбінат» вигідним буде укріпити 

свої позиції перед таким значним кроком, як вихід на нові ринки з оновленим 

та розширеним асортиментом. 

Таким чином реалізація вищенаведеного підхода дозволяє компанії а 

також вивчити загрози які можуть істотно вплинути на діяльність 

підприємства, можна зробити висновки, що SWOT-аналіз дозволяє компанії 

вивчити існуючі на ринку можливості і зважити свої здібності, визначити. 
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Якщо продукт дійсно якісний, і він виграє на тлі конкурентів, тоді це буде 

сильною стороною і навпаки. Завжди на сильні і слабкі сторони своєї 

компанії треба дивитися очима покупців, це допоможе компанії максимально 

використати свої можливості.  

Наступним етапом аналізу середовища є аналіз галузі та подальша 

оцінка конкурентних переваг, якими володіють суперники, що надасть 

можливість вибрати оптимальну для підприємства ділову стратегію, 

орієнтовану на створення довгострокових конкурентних переваг. Результати 

аналізу ситуації у олієжировій галузі та оцінки конкуренції в ній наведені в 

таблиці 3.1.  

Таблиця 3.1. 

Порівняльна характеристика підприємств-конкурентів олієжирової 

галузі, 2016 р. 

 

ПАТ «Запорізький 

олієжировий 

комбінат» 

ДП «Сангрант 

плюс» 

ПрАТ «Пологівський 

олiйноекстракцiйний 

завод»  

1 Аналіз основних економічних показників галузі 

Частка ринку, %  6,10 1,90 4,20 

Темпи зростання (з 30 

підприємств) 

3 місце 16 місце 7 місце 

Рівень галузевої 

конкуренції  

високий високий високий 

Кількість конкурентів  близько 30 близько 30 близько 30 

Цінова категорія висока висока середня 

Охоплення ринку регіональний, 

експорт 

місцевий, експорт регіональний, 

експорт 

2 Аналіз рушійних сил, що викликають зміни в галузі 

1.Змінилися деякі форми підтримки галузі державою, були істотно знижені митні бар‘єри 

2.Деякий час залишалася невизначеність щодо окремих параметрів державної підтримки 

3.Компаніям все більше доводиться покладатися на власні сили.   

Примітки : розроблено автором  

 

В рамках реалізації механізму управління конкурентоспроможністю, 

інтенсивність та вираженість конкурентних сил в олієжировій галузі, 
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пропонується визначати за допомогою моделі п‘яти конкурентних сил М. 

Портера, що дозволить знайти таку позицію, в якій компанія буде 

максимально захищена від впливу конкурентних сил і зможе зі свого боку 

впливати на них. Так, оцінку факторів ПрАТ «Пологівський 

олiйноекстракцiйний завод» здійснено за бальною шкалою, а підсумком 

аналізу є виявлення основних факторів і їх подальший прогноз. Результати 

проаналізованих факторів конкуренції представлено на рис 3.4. 

Отже, результати проведеного аналізу конкурентних сил, що діють на 

ринку виробництва і реалізації соняшникової олії свідчать, що основною 

силою, яка впливає на прибутковість і конкурентоспроможність 

підприємства даної галузі є покупці (як роздрібні, так і оптові клієнти). 
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Рис. 3.4. Аналіз конкурентних сил ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» за моделлю Портера  

Примітки: побудовано автором. 

 

На сучасному етапі розвитку олієжирового ринку, конкуренція в галузі 

велика, оскільки більшість підприємств має чітко виражену стратегію 

розвитку, високу платоспроможність, широке впровадження інноваційних 

Внутрішньогалузева конкуренція 

Постачальники 
Потенційні конкуренти 

Покупці 
Продукція -замінник 
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продуктів у виробництво. Високі бар‘єри проникнення на ринок 

обумовлюють низьку ймовірність появи нових конкурентів на ринку.   

Звісно, що для реалізації механізму управління 

конкурентоспроможністю переробного підприємства, необхідно визначити 

конкретні цілі та розробити план заходів щодо його впровадження. Як було 

зазначене, що управління конкурентоспроможністю переробного 

підприємства – це комплекс заходів, метою яких є утримання в 

довгостроковій перспективі конкурентних переваг, і які повинні базуватись 

на принципах системності, інноваційності та швидкої адаптації к змінам 

зовнішнього середовища. Враховуючи вищевказане, нами сформована 

концептуальна модель стратегічної адаптації конкурентних переваг 

підприємств з перероблення сільськогосподарської продукції (рис. 3.5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Концептуальна модель стратегічної адаптації конкурентних 

переваг підприємств олієжирової галузі  

Примітки: розробка автора 

 

Фактори, які впливають на формування конкурентних переваг 

переробного підприємства, зачіпають всі значущі аспекти діяльності, і 

Фактори, які впливають 

на формування 

конкурентних переваг 

підприємств олієжирової 

галузі 

Сукупність адаптацій 

конкурентних переваг 

Стратегічні результати 

Досягнутий рівень прибутку; 

Зміна рівня прибутку; 

Частка ринку; 

Зміна рівня результативності 

діяльності; 

Комплексний показник 

конкурентоспроможності 

Ступінь адаптації: 

Продукція олієжирової галузі; 

Ціноутворення; 

Стратегії розподілу; 

Стратегії просування; 

Фінансові, інноваційно-

інвестиційні, організаційно-

економічні, соціально-трудові 
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впливають на процес його стратегічної адаптації. Сукупність адаптації 

конкурентних переваг визначає шляхи досягнення намічених цілей з точки 

зору продуктів олієжирової галузі, ціноутворення, стратегій розподілу та 

просування. Остаточні результати стратегічної адаптації конкурентних 

переваг переробних підприємств залежать від ефективності використання 

задіяних організаційно-економічних механізмів реалізації стратегії 

(Котелевець, 2017с, с. 21). 

Комплексний підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємства 

можливо реалізувати за допомогою використання методу інтегральної 

оцінки, який є ординарним, наочним і дозволяє отримати одноваріантні 

оцінки конкурентних позицій підприємства. 

Рівень конкурентоспроможності відображає ступінь вирішення 

відповідних функціональних завдань: вивчення кон‘юнктури, визначення 

набору споживчих і економічних показників конкурентоспроможності, 

вибору бази для конкурентного порівняння. 

Інтегральний показник конкурентних переваг продукції дозволяє 

охарактеризувати її стратегічну конкурентоспроможність. 

Узагальнюючи результати проведеного аналізу фінансового стану 

переробного підприємства, а також на основі систематизації методичних 

підходів оцінювання рівня конкурентоспроможності господарюючого 

суб‘єкта, можна визначити найголовніші принципи, на яких базуватиметься 

стратегія підвищення його конкурентоспроможності (рис.3.6): 

- підвищення рівня конкурентоспроможності продукції і самого 

переробного підприємства; 

- використання комплексного підходу (узагальнюючого показника) до 

оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції в якості основного 

показника конкурентоспроможності підприємства олієжирової галузі на 

оперативному рівні; 
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- підвищення рівня конкурентоспроможності господарюючого суб‘єкта 

на тактичному рівні на основі оцінки його фінансово-господарського стану і 

комплексних показників діяльності; 

- комплексна оцінка конкурентоспроможності господарюючого 

суб‘єкта на стратегічному рівні на основі інвестиційної привабливості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Система забезпечення конкурентоспроможності підприємств 

олієжирової галузі  

Примітки: розробка автора 

 

При формуванні стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств олієжирового комплексу, зосередження уваги керівництва лише 

на фінансових показниках не дає повної, а найголовне - своєчасної картини 

стану підприємства, та не дозволяє будувати точний прогноз його розвитку. 

Погоджуємося з думками вчених, що додатково підприємству необхідно 
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використовувати одночасно з фінансовими ще й  нефінансові показники, які 

не тільки доповнюють фінансові, але й приводяться в логічному зв'язку з 

ними. Отже на наш погляд при формуванні механізму управління 

конкурентоспроможністю доцільно використовувати систему комплексного 

обліку всіх показників, так звану систему збалансовану показників. 

Для ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» побудуємо стратегічну карту. Для 

цього нам потрібно знати в якому стані перебуває підприємство, які 

труднощі у нього є. Створенню стратегічної карти передувала наступна 

ситуація на ринку. Значне зростання потужностей конкурентів по переробці 

соняшника призвело до нестачі сировини та посилення боротьби за неї. 

Настав так званий ринок продавця. Це такий ринок на якому більше влади 

мають власники сировини і більш активними для її придбання стають 

покупці. Це призвело до збільшення цін на закупівлю соняшника та  значного 

зменшення рентабельності виробництва олії і падінню прибутків. ПрАТ 

«Пологівський ОЕЗ» як покупець має лояльність серед постачальників 

сировини за рахунок своєчасного розрахунку (день в день) за рахунок чого 

має можливість закуповувати сировину дешевше ніж найближчі конкуренти, 

має близьке розташування до морських портів (логістичний виграш), 

підприємство є єдиним серед виробників України соняшникового шроту з 

гарантованим вмістом протеїну в перерахунку на абсолютно суху речовину 

не менше 42 % та має диверсифіковану географія експорту: США, Германія, 

Італія, Іспанія, Турція, страни Прибалтики, Індія, Китайська Народна 

Республіка, Республіка Білорусь. 

Стратегічна ціль яку ставить перед собою ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» 

це максимізація прибутків. Досягати цієї цілі підприємство буде рухаючись в 

двох напрямках: збільшуючи обсяги виробництва та реалізації олій та 

знижуючи собівартість переробки олійних культур. Збільшити обсяг 

реалізації на високонкурентному ринку можливо за умови задоволення 

потреб покупців, створення товару з додатковими якостями.  Задовольнити ці 

потреби можливо за рахунок підвищення якості, розширення асортименту 
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фасованої продукції в полімерну тару, додаванням в продукт різноманітних 

вітамінів, корегування кольору, виробництвом продукту під зареєстрованим 

брендом покупця (додаткова якість). Знизити собівартість переробки 

можливо за рахунок зменшення витрат: змінних та постійних. Так як в 

структурі собівартості переробки доля змінних витрат сягає близько 80%, то 

ефективніше буде зменшувати саме їх. Можливо це за рахунок технічного 

переоснащення підприємства з використання ресурсозбережуючих 

технологій. Переоснащення підприємства буде необхідне і для того щоб 

розширити номенклатуру продукції, що в свою чергу призведе до збільшення 

продажів. З боку персоналу потрібно буде провести навчання для можливості 

роботи з новим обладнанням. 

Отже, розроблена стратегічна карта максимізації прибутку 

ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» (рис. 3.7.) наочно показує послідовність етапів 

збільшення прибутку. 

Переоснащення виробництва в нашому прикладі буде являтись 

стратегічним заходом, потребуючим значних інвестицій без реалізації якого 

досягнути стратегічної цілі в існуючих умовах буде неможливо.  

Для досягнення стратегічної цілі необхідно визначити індикатори та їх 

цільове значення. Для ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»  

Таблиця 3.2. 

Стратегічна ціль Перспектива  Індикатор Показник 

1 2 3 4 

Максимізація 

прибутку 

Фінанси  Прибуток 10 млн доларів 

США 

Максимізація 

прибутку 

Фінанси  Збільшення 

обсягів 

виробництва 

20% 

Максимізація 

прибутку 

Фінанси  Збільшення 

рентабельності 

продукції 

7% 

Максимізація 

прибутку 

Покупці Задоволення 

потреб покупців 

4,5 млн грн.,10-12 

Максимізація 

прибутку 

Покупці Підвищення 

якості продукції 

СНХ-1 >90% 
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Продовження табл. 3.2. 

1 2 3 4 

Максимізація 

прибутку 

Процеси Збільшити 

коефіцієнт 

завантаження 

обладнання 

90% 

Максимізація 

прибутку 

Процеси Зменшити період 

капітального 

ремонту 

25 діб 

Максимізація 

прибутку 

Процеси Знизити 

споживання 

гегсану 

0,4кг/тн  

Максимізація 

прибутку 

Персонал Впровадити 

мотивацію за 

іновації 

1000грн за кожну 

іновацію що веде 

до зниження 

витрат 

Максимізація 

прибутку 

Персонал Витрати на 

навчання  

виробничого 

персоналу 

200 000грн/рік 

 

До впровадження BSC ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» не застосовувало в 

своєї практиці розрахунок показників пов‘язаних з управлінням 

ефективністю. Управлінська звітність для керівництва відображає в собі 

тільки поточну фінансову інформацію з деякими ключовими показниками 

діяльності і не відображає стратегічну ціль підприємства з процесом її 

досягнення.  

Впровадження BSC на підприємстві дасть можливість застосовувати 

одну з основних функцій менеджменту – контроль, та зв‘язати стратегічну 

ціль підприємства знабором взаємозалежних індикаторів. Це дозволить 

своєчасн корегувати дії підрозділів під конкретну ситуацію на ринку 

(Каткова, 2007, с. 325-331) 
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Рис. 3.7. Стратегічна карта ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» 

Примітка: побудовано автором 

 

Узагальнюючи підсумки проведених досліджень, приходимо до 

наступного висновку: щоб адаптувати підприємство олієжирової галузі до 

нестабільних умов навколишнього бізнес-середовища і забезпечити його 

конкурентоспроможність та стійке положення на ринку в кризовий період, 

потрібно не просто модернізувати виробництво продукції і управління 
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підприємством, але і чітко встановити, яка мета повинна бути досягнута, а 

також визначити показники за допомогою яких ми будемо відстежувати 

рівень досягнення цілі та коректувати наші тактичні дії. Головним при цьому 

має бути вміння визначити та ефективно використовувати свої конкурентні 

переваги і можливості та спрямувати зусилля на розвиток тих сторін, які 

вигідно відрізняють переробне підприємство від його потенційних і реальних 

конкурентів. 

 

 

3.2. Формування конкурентних переваг підприємств олієжирової 

галузі через механізм мікрокластеризації 

 

У сучасних умовах розвитку економіки АПК в цілому та олієжирової 

галузі зокрема, як доводить проведений аналіз, на перший план виходять 

завдання підвищення ефективності функціонування та 

конкурентоспроможності підприємств. І ці завдання збігаються з  Цілями 

сталого розвитку України на період з 2016 р. до 2030 р, які офіційно 

вступили в силу 1 січня 2016 р і є частиною Порядку денного в галузі 

розвитку на період до 2030 р, прийнятого світовими лідерами на історичному 

Саміті ООН у вересні 2015 р (Організація об‘єднаних націй). 

Досвід розвинених країн показує, що ефективним інструментом 

вирішення цих завдань є перехід на кластерні технології економічного 

розвитку, що визначено у Програмі Горизонт 2020 р, до якої приєдналася 

Україна у 2015 р. (Horizon 2020), а також у програмі COSME, до якої Україна 

приєдналася у 2016 р. (European Commission). 

Як визначено в (Національний інститут стратегічних досліджень), 

«протягом останніх років кластеризація стає одним з пріоритетів 

регіональної економічної політики в Україні – створення та розвиток 

кластерів визнано одним з найважливіших напрямів у стратегіях розвитку 

багатьох регіонів. Постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=uk&u=http://www.un.org/sustainabledevelopment/summit/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=uk&u=http://www.un.org/sustainabledevelopment/summit/
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2014 р № 385 затверджено Державну стратегію регіонального розвитку на 

період до 2020 року, у якій були враховані пріоритети євроінтеграції, зміни 

зовнішніх та внутрішніх умов для розвитку регіонів протягом останніх років 

та нові ризики, пов‘язані із анексією Російською Федерацією АР Крим і 

військовим конфліктом на Сході країни. На виконання цієї постанови було 

розроблено нові регіональні стратегії розвитку України, у багатьох з яких 

передбачається застосування кластерного підходу для вирішення 

економічних проблем регіонів та забезпечення нової якості економічного 

зростання. Розвитку кластерної форми організації виробничої діяльності 

приділено увагу у стратегіях розвитку 15-ти областей України». 

Програмою державної політики розвитку промислових кластерів в 

Україні окреслено пріоритети і визначено, що кластер - група розташованих 

на території поселення або поблизу його взаємозалежних підприємств та 

організацій; являє собою групу локалізованих взаємозалежних компаній, 

постачальників устаткування, комплектуючих, спеціалізованих послуг, 

інфраструктури, науково-дослідних інститутів, вузів та інших організацій, які 

взаємодоповнюють і посилюють конкурентні переваги один одного 

(Національний інститут стратегічних досліджень). 

Конкурентні переваги це не тільки результат меншої ціни реалізації 

продукції в порівнянні з конкуренами, це також результат правильно обраної 

маркетингової стратегії, правильної диференціації товарів, швидкої адаптації 

підприємства до потреб споживачів. Це інші підходи і інше мислення у 

керівництва підприємства, це інший рівень продуктивності праці, це 

уникальнімть, захищеність та цінність товара для споживача. Наслідком 

цього є стабільне економічне зростання. 

В доповіді визначено, що «аналіз регіональних стратегій свідчить про 

те, що переважна більшість областей України розглядає кластерну модель як 

інструмент для реалізації двох головних завдань – забезпечення ефективного 

розвитку АПК та розбудови інноваційної моделі у промисловості, що 
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визначено цілями застосування кластерного підходу у 9 та 7 областях 

відповідно (табл. 3.2)» (Національний інститут стратегічних досліджень). 

Ми вважаємо, що олієжировий підкомплекс Запорізької області 

характеризується інтенсивними міжгалузевими зв‘язками і в значній мірі має 

всі передумови для формування кластера. Однак, «у нових стратегіях 

розвитку Дніпропетровської та Запорізької областей, розвитку кластерів не 

приділено уваги, хоча вони протягом багатьох років залишалися серед 

лідерів кластерного розвитку в Україні» (Національний інститут стратегічних 

досліджень). 

Таблиця 3.2.  

Застосування кластерної моделі у стратегіях розвитку регіонів України 

Мета Область Кількість 

областей 

1 2 3 

Збільшення ефективності 

агропромислового 

виробництва та реалізація 

потенціалу АПК 

Вінницька, Житомирська, 

Закарпатська, Івано- Франківська, 

Кіровоградська, Полтавська, 

Тернопільська, Чернівецька, 

Чернігівська 

9 

Запровадження інноваційної 

моделі розвитку у 

промисловості 

Вінницька, Донецька, Житомирська, 

Закарпатська, Кіровоградська, 

Тернопільська, Чернівецька 

7 

Зміцнення потенціалу 

малого та середнього 

підприємництва і розбудова 

його інфраструктури 

Волинська, Полтавська, Чернівецька, 

Донецька, Львівська, Херсонська 

6 

Забезпечення розвитку 

рекреаційного потенціалу та 

туристичної галузі 

Тернопільська, Херсонська, 

Чернівецька, Чернігівська 

4 

Стимулювання 

транскордонного 

співробітництва та 

прикордонних територій 

Вінницька, Закарпатська, Львівська 3 

Зменшення диспропорцій 

розвитку у регіоні 

Донецька, Київська, Миколаївська 3 

Забезпечення розвитку 

сектору альтернативної 

енергетики 

Івано-Франківська, Чернігівська 2 

Примітки : (Національний інститут стратегічних досліджень) 

 

Підтримуємо думку вчених, що «кластерна модель мала б також знайти 

відображення у стратегіях Харківської та Одеської областей, які безсумнівно 
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мають високий потенціал створення та розвитку кластерів з огляду на високу 

концентрацію високотехнологічних (Харківська обл.) та традиційних 

(Одеська обл.) промислових виробництв і розвиненість міжгалузевих 

зв‘язків» (Національний інститут стратегічних досліджень). 

На нашу думку, досить перспективним у плані підвищення 

конкурентоспроможності підприємств з виробництва та перероблення 

олійної продукції є створення олієжирового мікрокластеру, що представляє 

собою систему об‘єднаних на території області домогосподарств, 

сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, які 

взаємодіють з місцевими органами управління, елементами інфраструктури, 

взаємно доповнюють один одного і взаємодіють між собою з метою 

виробництва та реалізації конкурентоспроможної олієжирової продукції.  

Мікрокластер виробників олієжирової продукції Запорізької області – 

це взаємопов‘язані підприємства різних галузей харчової промисловості, 

різних організаційно – правових форм та розмірів, об‘єднанні за 

географічним принципом. Цими підприємствами можуть бути 

сільгосптоваровиробники, переробні підприємства, підприємства оптової та 

роздрібної торгівлі та будь – які інші підприємства (в т. .ч державні) які 

мають істотний вплив на мікрокластер.  

Для виділення мікрокластеру треба визначити велику фірму 

(підприємство), або групу таких однорідних підприємств і визначити коло 

пов‘язаних з ними іншіх підприємств. Зв‘язки між підприємством (групой 

підприємств) і пов‘язаними з ними підприємствами можуть носити 

вертикальний або горизонтальний характер. 

Схема мікрокластера підприємств-виробників олієжирової продукції 

Запорізької області запропонована на рис.3.7. 
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-  -  галузі та підприємства, які необхідно розвивати для формування повного кластеру 

виробників олієжирової продукції 

      

   Рис. 3.7. Схема мікрокластеру з виробництва олієжирової продукції  

Примітки: розробка автора 

 

Для визначення меж мікрокластеру  треба виділити найбільш важливі 

зв‘язки. Це  непросте завдання, бо не обов‘язково це можуть бути 

підприємства однієї галузі, це можуть бути галузі які доповнююьб одна іншу. 

В Запорізькій області оліє жирова галузь завжди посідала значне місце, була 

лідером, тому мікрокластер потрібно будувати навколо цієї 

конкурентоспроможної галузі. Особливість формованого мікрокластеру - 
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глибока переробка олійного насіння. Головними виступають переробні 

підприємства і навколо них треба визначати міжгалузеві зв‘язки. 

Мікрокластер може охоплювати велику і доволі широку групу 

підприємств виробників, переробників. Для його формування не слід рушити 

міжгалузеві зв‘язки. Побудувати мікрокластер можливо на існуючій системі 

зв‘язків між разними галузями. 

До мікрокластеру олієжирової продукції Запорізької області можна 

віднести і ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», який за даними 

офіційного сайту є «одним з найбільших в Україні підприємств з 

виробництва рослинних олій і шротів і здійснює повний цикл переробки 

олійних культур: від приймання, зберігання, попередньої підготовки насіння 

до повного очищення і подальшого фасування отриманої олії». 

До складу заводу входять такі основні підрозділи: підготовчий цех, 

олійноекстракційний цех, цех рафінації олії, цех фасування олії. 

За офіційними даними сайту (Пологівський олійноекстракційний 

завод), «на заводі є склади сировини і готової продукції: елеватор насіння 

місткістю 75 000 т, елеватор шроту місткістю 4 500 т, олійнобакове 

господарство місткістю 22 000 т, склад готової продукції. Виробничі 

потужності ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» з переробки 

соняшнику становлять 688,6 тисяч тон насіння на рік. Підприємство має 

можливість переробити в рік 189 тисяч тон бобів сої. При роботі на повну 

потужність річний виробіток складає близько 75 тисяч т соняшникової олії, 

1,5 т соєвої олії.  

Сьогодні ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» утримує в 

Україні пальму першості за якістю виробленого соняшникового шроту. 

Підприємство є єдиним серед виробників України соняшникового шроту з 

гарантованим вмістом протеїну в перерахунку на абсолютно суху речовину 

не менше 42 %» (Пологівський олійноекстракційний завод). 

У схемі виділені також підприємства, які в свою чергу, входять в інші 

кластери регіону (в області діють інноваційний технологічний кластер 
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«АгроБУМ» та медовий кластер «Бджола не знає кордонів» (м. Мелітополь), 

а також харчовий кластер «Купуй Запорізьке. Обирай своє» (м. Запоріжжя)) 

(Національний інститут стратегічних досліджень). Продукція, що 

випускається – нерафінована або рафінована олія використовується для 

переробки у виробництві маргаринів, майонезів, фарби, лаків, в консервній, 

парфумерно - косметичній промисловості. Крім того вона використовується 

безпосередньо  в їжу. При виробництві олії отримується попутна продукція: 

Шрот - білковий корм з великим вмістом протеїну. Добре споживається 

птицею, великою рогатою худобою, а також використовується як добавка для 

виробництва комбікормів.  

Фосфатидний концентрат (кормовий або харчовий). З однієї сторони 

він є відходами виробництва для олієжирової галузі, а з іншої сторони є 

незамінною добавкою в кондитерській промисловості. 

Виділення мікрокластеру дозволяє виявити порівняльні переваги, перш 

за все у використанні різноманітних факторів виробництва, до яких в 

олієжировому кластері слід віднести сировинні ресурси, технічне 

обладнання, бізнес, всі види послуг, трудові ресурси тощо. Отримання одним 

учасником мікрокластеру факторів виробництва від іншого учасник повинно 

привести до зниження собівартості кінцевої продукції за рахунок зменшення 

потреби в залученні великих обсягів грошових коштів, утримання на складі 

великих запасів. На нашу думку, забезпечення всіма видами ресурсів в межах 

мікрокластеру сприяє комунікації, мінімізує витрати на пристосування 

учасників, гарантує підтримку допоміжного обслуговування.  

Олієжирова промисловість Запорізької області має досить потужну 

сировинну базу. В структурі вирощування та переробки олійних культур 

основну частку займає соняшник. У 2015 р. питома вага соняшнику 

становила 98,3% від загального валового збору олійних культур. Решту у 

виробництві олійних зайняли соєві боби, ріпак і гірчиця. 

В наведеному мікрокластері переробна база це великі 

олійноекстракційні заводи, масложиркомбінат, завод з виробництва 
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майонезів, олійнопресові  невеликі підприємства. Найбільш великими 

переробними підприємствами є ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний 

завод», ПАТ «Запорізький олієжировий комбінат». До функції цих 

підприємств у мікрокластері входить переробка олійних культур (насіння 

соняшника, соєвих бобов та ріпаку) в олієжирові продукти готові до 

споживання, а також в ті продукти, які будуть виступати сировиною для 

інших підприємств різних галузей. 

В харчовій, як і в інших галузях, результативне функціонування 

можливо тільки за наявності оптимального співвідношенні між великими, 

середніми та малими підприємствами. Це дасть змогу забезпечити необхідне 

конкурентне середовище та покращити безпеку на продовольчому ринку. 

Переробка олійних культур є прибутковою, але технічне оснащення та рівень 

виробництва багатьох переробних підприємств не відповідає потребам 

ринку. Конкурентна перевага досягається завдяки високому попиту на 

продукти переробки олійних культур у світі, дешевій робочій силі, 

незначними покращеннями технології виробництва. Тому дуже 

перспективним для підприємств олієжирового комплексу є технічне 

переоснащення виробництва, що дасть змогу виробляти продукт більш 

затребуваний ринком, з більшою додатковою вартістю. Досягти цього без 

впровадження сучасних технологій неможливо. Негативний вплив на 

розвиток олієжирової галузі має незбалансованість економічних відносин 

між сільгосптоваровиробниками та підприємствами з переробки олійної 

сировини. А це дуже істотний чинник для інтенсивного розвитку. Однією з 

рушійних сил удосконалення виробництва завжди була конкуренція. 

Олієжирова галузь не є виключенням. Підприємства конкурують між собой 

як в середині країни так і з найбільшими світовими виробниками. Це США, 

Аргентина, Бразилія, країни ЄС в який технологічний рівень виробництва 

вищий за вітчизняний. Тому для збереження існуючих конкурентних переваг 

вітчизняним підприємствам в своїх стратегічних планах треба замислитись 

над зниженням витрат на переробку сировини, покращенням якості 
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виробляємої продукції. Саме тому технічне переоснащення виробництва 

знову стає на перше місце. 

Світовий ринок завжди мав великий вплив на розвиток ринку оліє 

жирової продукції. Нестача власної сировини, власних продуктів переробки 

олійних культур покривається за рахунок імпорту з інших регіонів або 

придбання товарів субститутів. І в той ситуації що зараз склалась Запорізька 

область може закріпити своє становище одного з найбільших постачальників 

соняшникової олії та продуктів переробки олійних культур на світовий ринок 

та національний ринок. 

На нашу думку, мікрокластер стимулює зростання продуктивності не 

лише за рахунок придбання основних факторів виробництва, а також тим, що 

сприяє ефективному функціонуванню та розвитку підприємств галузі -

учасників кластеру, які за характером є допоміжними і обслуговуючими.  

За роки приватизації переробних та оптово-збутових підприємств, яка 

відбулась без участі сільськогосподарських підприємств, значно збільшився 

розрив господарських зв‘язків між ними, що призвело до негативних 

наслідків в роботі АПК вцілому. Це призвело до посилення монопольного 

становища переробних підприємств, які повинні стати головною ланкою 

мікрокластеру. 

Великі підприємства мають можливість залучати кошти для 

фінансування своєї поточної діяльності як у внутрішніх кредиторів так і за 

кордоном. Тому, зараз, потужні переробні підприємства з ціллю 

завантаження виробничих потужностей та забезпечення себе сировиною 

розробляють різноманітні кредитні програми для сільгоспвиробників. Це 

фінансування для придбання якісного насіння олійних культур, паливно 

мастильних матеріалів, мінеральних добрив та засобів захисту рослин під 

заставу майбутнього врожая, товарне кредитування, беззаставне 

фінансування. Головною умовою такого фінансування є поставка сировини 

на переробне підприємство на визначену дату за ринковою ціною. Аналогічні 

програми мають також постачальники насіння та засобів захисту рослин. 
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Зазвичай це продукція відомих світових фінансово потужних виробників, які 

надають офіційним дистриб‘юторам відстрочку з оплати поставленої 

продукції строком до 9 місяців. Дистрибьютори в межах цієї відстрочки 

надають сільгосптоваровиробникам свою продукцію. Це взаємовигідне 

співробітництво для всіх сторін. Переробник забезпечує себе сировиною, 

постачальник насіння та засобів захисту рослин забезпечує собі певну частку 

ринку, а сільгосптоваровиробник отримує кошти та товарне фінансування під 

прийнятний відсоток. 

Об‘єднання зусиль переробних підприємств і підприємств 

постачальників для забезпеченні сільгосптоваровиробників грошовими 

коштами та факторами виробництва відомих світових виробників, може 

надати поштовх для більш інтенсивного виробництва насіння олійних 

культур, підвищенню якості сировини і як наслідок підвищенню якості 

продуктів переробки. 

Аналіз динаміки сировинної бази і тенденцій у розвитку переробної 

промисловості доводять недостатню глибину мікрокластеру виробників 

олієжирової промисловості, багато факторів свідчать про початковий етап 

формування мікрокластеру олієжирової продукції. Для максимального 

використання конкурентних переваг доступ до сировини повинен бути 

легким, швидким та ефективним. Використання місцевих ресурсів дає 

перевагу не тільки в скороченні логістичних витрат, але і в покращенні 

якості. Використання вертикально інтегрованих утворень зможе зробити цей 

доступ легким, але не ефективним. В першу чергу це відбудеться за рахунок 

зниження конкуренції. Зробити доступ легким і ефективним можливо через 

квазівертикальну інтеграцію. Це коли переробка та збут продукції будуть 

здійснюватися незалежними підприємствами, але під контролем головної 

компанії. Але через те що в вітчизняній економіці не сформовано 

інституціональне середовище та міжгалузеві зв‘язки носять непрозорий 

характер це стає неможливим. 
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Регіональний мікрокластер повинен перш за все орієнтуватись на те в 

чому він має конкурентні переваги, розвивати те що найбільше вигідно. 

Якщо це буде вигідно йому, то це буде вигідно регіону та державі. 

В свою чергу, держава, через свої органи управління на місцях, 

повинна пильно стежити за ситуацією, вчасно реагувати на загрозу появи 

можливих перекосів і оперативно вживати всі необхідні заходи для іх 

усунення. 

Одним з напрямків еволюції (розвитку) міжгалузевих зв‘язків є 

інтеграція. А точніше поглиблення інтеграційних процесів. Це не є 

перешкодою для формування мікрокластеру і такі інтеграційні структури у 

вигляді  будь яких організаційних форм безперешкодно можуть входити до 

кластеру оліє жирової промисловості Запорізької області. На нашу думку 

різноматність підприємств як за організаційною формою так і за розміром, 

які входять до складу мікрокластера буде робити його більш 

конкурентоспроможним, допоможе виявити і краще використовувати 

внутрішні резерви мікрокластеру та допоможе удосконалити організаційно – 

економічні відносини. 

Складна економічна ситуація, посилення конкуренції вимагають 

подальшого розвитку міжгалузевих зв‘язків. Треба поглиблювати 

спеціалізацію оліє жирового комплексу. Тільки коли буде загальна 

зацікавленість всіх учасників, можна казати про те, що вдасться побудувати і 

поглибити  інтеграційний зв‘язок між виробниками олієжирового комплексу 

та сільськогосподарськими товаровиробниками. 

В олієжировій галузі, для розвитку міжгалузевих зв‘язків, треба всіляко 

сприяти створенню інтеграційних формувань, а саме різноманітних 

спеціалізованих кооперативів. Це можуть бути сільскогосподарськи, сервісні, 

збутові кооперативи тощо. Це дозволить підвищити рівень самодисципліни 

та організації труда в таких господарствах. Кооперативи зможуть 

забезпечувати своїх членів необхідними факторами виробництва, 

технологіями, фінансовими ресурсами, забезпечити реалізацію вирощеної 
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продукції. Буде зменшуватись кількість посередників між виробниками 

олійних культур і кінцевими споживачами, що дозволить знизити ціни та 

підвищити конкурентоспроможність виробленої продукції. 

Кооперативи доцільно створювати в межах одного району. Це дає 

змогу не тільки географічно виділити інтеграційне формування, але й за 

рахунок того що райони є основними організаційними одиницями, 

вирішувати купу питань в одному місці. Але якщо переробних потужностей 

достатньо щоб задовольнити переробку вирощеної сировини в декількох 

районах, то тоді потрібно створювати міжрайонне формування з оглядом на 

логістичні витрати при доставці сировини. 

Інтегровані формування можна створювати наступним чином: 

- створення нових формувань. Сільскогосподарські господарства, 

приватні господарства, фермерські господарства та інші можуть зробити 

добровільні пайові внесків у вигляді узгодженого між учасниками майна або 

у грошовій формі; 

- створення нової юридичної особи, а саме холдингу на базі 

акціонерного товариства. Задача яка стане перед керівництвом в такій 

структурі - це забезпечення баланса інтересів між постачальниками олійних 

культур, постачальниками факторів виробництва та виробниками оліє 

жирової продукції  

- перетворення існуючих підприємств різних організаційних форм в 

спеціалізований кооператив; 

Будь-які підприємства або інтегровані угрупування не зможуть 

розвиватися, якщо на рівні державі, або регіону не буде забезпечен 

сприятливий інвестиційний клімат. Це також має важливе значення для 

розвитку олієжрової галузі Запорізької області. 

Система державного контролю за харчовими підприємствами повинна 

бути удосконалена. З однієї сторони вона повинна забезпечувати випуск 

переробними підприємствами тільки високоякісної продукції, а з іншої 

сторони не повинна перешкоджати їх поточній діяльності. Для забезпечення 
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переробних підприємств сировиною треба розглянути можливість створення 

цільового грошового фонду, за допомогою якого можна не допустити різкого 

падіння цін на сировину в період збору врожаю. Він дасть змогу частково 

нівелювати дію фактора сезонності. З ростом рівня конкуренції треба 

підвищувати кваліфікацію менеджмента та робітників підприємств. Це 

додатковий фактор ефективного розвитку. 

Як прикладом можна розглянути наступний варінт розвитку 

міжгалузевих зв‘язків: переробні підприємства які находяться на стадії 

ліквідації або банкрутства та які мають заборгованість по податкам і зборам 

перед державним або місцевим бюджетами передати у державну власність з 

послідуючою реорганізацією такого підприємства в сільськогосподарський 

споживчий кооператив. Засновниками таких кооперативів повинні бути 

сільгосптоваровиробникі за умови взяття на себе обов‘язки повного 

погашення заборгованості перед бюджетами. 

Якщо мікрокластер буде побудован в межах певного географічного 

регіону, то це дозволить скористуватися всіма перевагами: як логістичними 

так збільшенням виробничих можливостей. Синтез наукових досліджень, 

раціонального використання всіх факторів виробництва, маркетингової 

діяльності сприятимуть взаємній доповнюваності та ефективній організації 

внутрішніх потоків ресурсів. 

Для формування в Запорізькій області ефективного кластеру оліє 

жирової продукції треба інтенсифікувати міжгалузеві зв‘язки і додати до них 

існуючи конкурентні переваги. Це забезпечить конкурентоздатність 

продукції на зовнішньому і внутрішньому ринках, та забезпечить економічне 

зростання галузі та регіону вцілому (Котелевець, 2017h, с.53). 

Вищевикладене свідчить про можливість визначення основних переваг 

кластерів щодо інших корпоративних структур: 

1) легкий процес входження малих підприємств в порівнянні з 

корпоративною структурою; 
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2)  врахування економічних інтересів усіх членів, що дозволяє уникати 

надмірно жорсткої конкуренції; 

3) відносно вільний доступ до іновацій та спеціалізованих послуг  

4) максимально задіють і своїй діяльності конкурентні переваги 

регіону. 

Вважаємо, що своєю суттю кластери є основою економічного розвитку 

регіону та держави шляхом здійснення інвестицій, адже, виходячи із 

теоретичних концепцій дозволяють: розширити ринки збуту за рахунок 

уніфікації вимог в контексті кластера в цілому; збільшити коло споживачів та 

клієнтів за рахунок розвинених учасників кластера; підвищити рівень 

зайнятості населення; наростити потужність за рахунок економічної 

підтримки з боку органів державної влади. 

Відповідно, розвиток регіону, ґрунтований на малому і середньому 

бізнесі із значними інвестиціями та використанням новітніх технологій є 

основою економічного піднесення на макрорівні і формує ряд переваг на 

локальному рівні, зокрема: забезпечує зайнятість населення, чим знижує 

рівень безробіття; збільшує базу оподаткування, позитивно впливаючи на 

макропоказники; створює додаткові робочі місця; дозволяє розвиватись 

малому та середньому бізнесу. 

 

 

3.3. Концептуальні положення підвищення 

конкурентоспроможності переробних підприємств в умовах необхідності 

управління нею 

 

Україна історично є аграрною державою і одним з найбільших 

виробників та експортерів сільськогосподарської продукції. На сьогоднішній 

день вітчизняне сільське господарство представлено виробництвом зернових 

та олійних культур, галузями тваринництва і багатьма іншими, але 

ефективність виробництва продукції та конкурентоспроможність 
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господарюючих суб‘єктів в Україні знаходиться на низькому рівні, що є 

загрозою економічній і продовольчої безпеці держави. 

Низький рівень ефективності функціонування підприємств з 

виробництва та перероблення сільськогосподарської продукції пов‘язаний зі 

значними витратами виробництва, зношеністю матеріально-технічної бази, 

дефіцитом кваліфікованих фахівців, а також відсутністю фінансово-

кредитного механізму, який створив би умови для розширеного відтворення. 

Проблеми розвитку вітчизняного АПК в цілому та підвищення 

конкурентоспроможності підприємств олієжирової галузі зокрема вимагають 

системного вирішення безлічі виробничо-економічних, організаційних, 

еколого-економічних, соціальних і правових питань. 

Сучасний стан галузі виробництва та перероблення олієжирової 

продукції в Україні вимагає результативних дій держави з регулювання її 

розвитку, а також всебічного впорядкування її виробничої та соціальної 

інфраструктури з метою створення сприятливого середовища для підвищення 

ефективності функціонування та конкурентоспроможності підприємств. 

Метою державного регулювання в сфері аграрного виробництва є 

створення правових, економічних та організаційних умов, які забезпечують 

конкурентоспроможний розвиток АПК, стабільність аграрного ринку, 

продовольчу безпеку, підтримку і захист сільськогосподарських 

товаровиробників країни, а також конкурентоспроможність виробленої та 

переробленої ними продукції.  

В останнє десятиліття Уряд нашої держави приділяє пильну увагу 

регулюванню і розвитку агропромислового комплексу країни. Прийнято 

низку вкрай важливих нормативних правових актів, спрямованих на розвиток 

сільського господарства в цілому, підтримку вітчизняних виробників 

олієжирової продукції, розвиток ринків сільськогосподарської продукції та 

сільських територій. В основі більшості нормативних правових документів 

лежить Стратегія сталого розвитку «Україна 2020 р.» (ЛігаЗакон). 
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На основі даної Стратегії розроблено і реалізується Концепція 

державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на 

період до 2020 р.  

Одним з ключових напрямків розвитку вітчизняного АПК є 

підвищення ефективності та конкурентоспроможності його функціонування.  

Так, за сучасних умов конкурентоспроможність: 

- перетворюється у глобальну проблему світу, в інтегральний 

показник розвиненості країни та її економічної безпеки; 

- її розвиток вимагає прогресу в науці, техніці, технологіях, 

виробництві, управлінні; 

- успіх у конкурентній боротьбі, яка має місце на ринку, 

забезпечено управлінням, а виробництво відходить на другий план; 

- в проблемі конкурентоспроможності з‘являються нові стадії, нова 

філософія: від філософії вдосконалення виробництва до філософії якості, 

сервісу, сумісності та глобалізації (Паламарчук, 2013, с. 111-115). 

Результати дослідження комплексу заходів свідчить, що він включає 

глибокі системні зміни. Враховуючи усі вище згадані обставини, нами  

виділені концептуальні положення, реалізація яких можлива в межах регіону 

(рис. 3.8). 

Так, з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств з 

виробництва та перероблення олієжирової продукції необхідно забезпечити 

реалізацію наступних концептуальних положень: 

1) відновлення і розвиток виробничого потенціалу агропромислового 

виробництва; 

2) розвиток олієжирового ринку; 

3) удосконалення економічних відносин та інвестиційної політики в 

АПК; 

4) екологізація сільського господарства. 

Одним з найбільш складних і капіталомістких напрямків підвищення 

ефективності вітчизняного АПК є відновлення та розвиток виробничого 
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потенціалу агропромислового виробництва, що вимагає реалізації заходів в 

наступних сферах: 

- здійснення інституційних перетворень, розвиток кооперації і 

інтеграції; 

- техніко-технологічна модернізація і перехід до інноваційної моделі 

розвитку; 

- проведення масштабних робіт з відновлення виробництва на 

занедбаних сільськогосподарських угіддях, що зберегли виробничий 

потенціал; 

- формування кадрового потенціалу галузі, здатного освоювати 

інновації. 

Підвищення конкурентоспроможності вимагає не тільки розвитку 

внутрішнього потенціалу підприємств, а й розвитку олієжирового ринку. 

Вітчизняний ринок схильний до тих же проблем і тенденцій, що і світовий. 

Для сучасного ринку продукції олієжирової галузі в Україні характерні, з 

одного боку, насиченість і фізична доступність продовольчих товарів, а з 

іншого боку – нерозвиненість інфраструктури, цінові диспропорції, висока 

монополізація, висока частка імпорту. 

У зв‘язку з вищесказаним заходи щодо удосконалення олієжирового 

ринку необхідно здійснювати в наступних напрямках: 

- розвиток інфраструктури; 

- формування рівноправних економічних відносин між учасниками 

ринку; 

- розширення попиту на вітчизняну продукцію; 

- інформаційне забезпечення учасників олієжирового ринку, створення 

на державному рівні маркетингової інформаційної системи. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Концептуальні положення підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств  
Примітки: розроблено автором 
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відновлення сільськогосподарського 

виробництва; розвиток переробки 

продукції та сфери обслуговування; 

розширення альтернативної зайнятості; 

розвиток соціальної, інженерної і 

транспортної інфраструктури; підтримка 

досягнень у розвитку сільських 

територій; залучення та підтримка 

кваліфікованих спеціалістів 

охорона земель і забезпечення 

екологічної збалансованості 
сільськогосподарського 

землекористування; проведення 

моніторингу земель 

сільськогосподарського 

призначення 

розвиток 

кооперативних форм  
господарювання в 

усіх сферах АПК; 

стимулювання 
формування 

мікрокластерів 

удосконалення ролі стратегічного 

планування через систему поточних, 

середньо та довгострокових планів; 
врахування інтересів усіх груп 

населення та товаровиробників; 

розвиток державно-приватного 
партнерства 

освоєння ресурсозберігаючих 

технологій; підтримка сучасних 

прогресивних форм 

господарювання; перехід до 

комплексної системи 

інформаційного забезпечення 

Технічна і технологічна модернізація; 

формування кадрового потенціалу АПК; 

відновлення виробництва на покинутих 

землях; меліорація земель 

Розвиток інфраструктури; 
формування рівноправних 

економічних взаємовідносин; 

розширення попиту на вітчизняну 
продукцію; удосконалення 

інформаційного забезпечення, 

запровадження бенчмаркінгу 

Формування взаємовигідних 

економічних відносин; створення 

умов для самостійного інвестування 

і залучення фінансових ресурсів; 

розвиток державно-приватного 

партнерства в інноваційній сфері; 
розширення державної підтримки 

моніторинг природнього 
середовища; використання 

екологічно безпечних технологій і 

сировини; розробка нових сортів та 
гібридів культур, стійких до 

хвороб; розвиток вітчизняної 

біологічної промисловості 



Для досягнення цілей розвитку вітчизняного АПК і підвищення 

конкурентоспроможності господарюючих суб‘єктів в області окремих 

напрямків удосконалення олієжирового ринку необхідно застосовувати такі 

заходи його державного регулювання. 

У частині розвитку інфраструктури: 

- удосконалення системи оптової реалізації продукції на основі 

формування торгово-виробничих об‘єднань, що включають 

товаровиробників, переробні підприємства та організації оптової торгівлі; 

- збільшення числа і розширення сфери діяльності збутових 

кооперативів різного рівня, розвиток споживчої кооперації; 

- організація роботи бірж, в тому числі і електронних. 

В області формування рівноправних економічних відносин між 

суб‘єктами олієжирового ринку: 

- забезпечення ефективної антимонопольної політики; 

- стимулювання торгових мереж в збільшенні в них частки продуктів 

вітчизняного виробництва; 

- розширення переліку сільськогосподарської продукції, на яку 

поширюються закупівельні і товарні інтервенції, при цьому доцільно перейти 

від біржового механізму до гарантованих закупівель по заздалегідь 

оголошеною ціною; 

- впровадження механізму індикативних цін; 

- виведення з-під дії антимонопольного законодавства ціноутворення 

сільськогосподарських збутових кооперативів. 

У частині розширення попиту на вітчизняні продукти олієжирової 

галузі: 

- стимулювання використання мінімальних розмірів торговельних 

націнок по соціально-значимих видів продовольчих товарів заходами 

антимонопольної і податкової політики та іншими заходами економічного та 

адміністративного характеру; 
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- поетапне введення системи державного замовлення для організації 

шкільного харчування, забезпечення продовольчими товарами 

малозабезпечених сімей, забезпечення військових тощо. 

У сфері інформаційного забезпечення:  

- організація на всіх рівнях управління АПК системи інформаційного 

забезпечення, доступною для учасників олієжирового ринку, розкриває 

відомості про ціни, обсяги продажів, товарні запаси на цьому ринку, 

прогнозних показниках його функціонування.  

Одним з перспективних напрямків розвитку інформаційного 

обслуговування підприємств з виробництва та перероблення 

сільськогосподарської продукції є система бенчмаркінгу, яка дозволить 

суб‘єктам господарювання обмінюватися знаннями та інформацією, вивчати 

досвід лідерів і кращих підприємств. В якості основи даної системи 

необхідно провести аналіз поточного стану конкурентоспроможності 

підприємств галузі, виділити серед них еталонні, вивчити їх досвід і 

конкурентні переваги, адаптувати отримані результати до діяльності 

підприємств із середнім та низьким рівнем конкурентоспроможності. 

В якості основних інструментів регулювання олієжирового ринку 

необхідно застосовувати: 

- закупівельні і товарні інтервенції; 

- технічні регламенти; 

- субсидії на покриття витрат на оплату частини або в повному розмірі 

процентної ставки за кредитами, отриманими на розвиток інфраструктури 

олієжирового ринку, створення кооперативів по збуту і матеріально-

технічного забезпечення; 

- тарифне і нетарифне регулювання імпорту та експорту 

сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства. 

Вищеназвані заходи і інструменти регулювання олієжирового ринку 

дозволять сформувати цивілізований ринок, що забезпечить сприятливі 

умови для підвищення ефективності функціонування та 
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конкурентоспроможності вітчизняних виробників та переробників 

олієжирової продукції (Котелевець, 2017l с. 145). 

Важливу роль в підвищенні конкурентоспроможності підприємств 

олієжирової галузі відіграє удосконалення економічних відносин та 

інвестиційної політики. В якості основних механізмів в даному напрямку 

виступають: 

- формування взаємовигідних економічних відносин між сільським 

господарством та іншими галузями; 

- створення умов для самостійного інвестування в виробництво і 

залучення додаткових фінансових ресурсів; 

- розширення доступу до інструментів державної підтримки; 

- державно-приватне партнерство в сферах розвитку інфраструктури та 

реалізації інноваційних проектів. 

На особливу увагу і фінансову підтримку з боку держави з метою 

підвищення конкурентоспроможності вимагають:  

- техніко-технологічна модернізація і перехід до інноваційної моделі 

розвитку; 

- нівелювання впливу на сільськогосподарських товаровиробників 

подорожчання матеріально-технічних ресурсів; 

- мінімізація всіх видів ризиків, які спричинені природними і іншими 

явищами; 

- відновлення обсягів посівних площ, підвищення родючості ґрунтів, 

адекватне сьогоднішнім умовам стимулювання виробництва; 

- екологічне удосконалення процесів виробництва та перероблення 

олійних культур; 

- формування ефективної виробничої інфраструктури загального 

призначення; 

- наукове, інформаційне та консультаційне забезпечення (Грозний, 

2012). 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%86$
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Важливим фактором підвищення конкурентоспроможності 

підприємств олієжирової галузі є забезпечення їх фінансової стійкості і 

підвищення інвестиційної привабливості. Як заходи економічної політики, 

спрямованої на досягнення даних цілей, необхідно застосовувати: 

- субсидії на покриття частини витрат на придбання матеріальних 

ресурсів, інших послуг, частини або повної процентної ставки по 

короткостроковим і інвестиційними кредитами;  

- субсидії для стимулювання заходів техніко-технологічної 

модернізації, раціонального використання земель тощо; 

- субсидії на ведення сільськогосподарської діяльності, не пов‘язані з 

обсягами виробництва і реалізації продукції; 

- пільги з оподаткування з метою стимулювання інвестиційної та 

інноваційної діяльності; 

- компенсація частини витрат по страхуванню врожаю; 

- реалізація проектів державно-приватного партнерства з будівництва 

об‘єктів виробничої інфраструктури, створення перспективних комерційних 

технологій, проведення досліджень в області науково-технологічного, 

інноваційного розвитку галузі; 

- інші інструменти в рамках здійснення антикризових та інших заходів.   

Реалізація даних заходів дозволить створити умови для підвищення 

конкурентоспроможності підприємств з виробництва та перероблення 

олієжирової продукції. Крім названих вище напрямків підвищення 

конкурентоспроможності вкрай важливим фактором розвитку виступає 

екологізація олієжирової галузі, яка включає в себе: 

- моніторинг природного середовища; 

-використання екологічно безпечних технологій 

сільськогосподарського виробництва і сировини; 

- проведення наукових досліджень в галузі створення нових сортів і 

гібридів олійних культур, стійких до хвороби і шкідників, засобів захисту 

рослин, які не шкодять природному середовищу; 
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- розвиток вітчизняної біологічної промисловості шляхом модернізації 

функціонуючих і створення нових регіональних біопідприємств з випуску 

високоефективних препаратів для сільського господарства. 

Реалізація заходів щодо екологізації олієжирової галузі необхідна для 

збереження і примноження природного потенціалу, що вкрай важливо для 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. 

Крім визначених концептуальних положень, що безпосередньо 

впливають на підвищення конкурентоспроможності олієжирової галузі, 

важливу роль відіграють концептуальні положення, спрямовані на створення 

сприятливих умов для функціонування підприємств з виробництва та 

перероблення олієжирової продукції  і складаються з 3 блоків (рис.3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Концептуальні положення щодо ефективності 

 функціонування переробних підприємств   

Примітки: розроблено автором 
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Основними напрямами державної політики в сфері розвитку сільських 

територій виступають: 

- покращення демографічної ситуації; 

- підвищення рівня зайнятості та доходів сільського населення; 

- поліпшення житлових умов і розвиток соціальної, інженерної та 

транспортної інфраструктури села; 

- підтримка активізації громадян, які проживають в сільській 

місцевості, формування у них установки на соціальну активність і 

мобільність; 

- стимулювання досягнень в сфері активізації розвитку сільських 

територій; 

- формування кадрового потенціалу, відповідного вимогам 

інноваційного розвитку олієжирової галузі. 

З метою мінімізації скорочення сільського населення необхідно 

сприяти підвищенню престижності та прибутковості праці в аграрній сфері, 

створенню робочих місць у селі та розвитку належної соціальної 

інфраструктури. 

Крім заходів з розвитку соціальної інфраструктури в регіональні 

програми розвитку сільських територій доцільно включати заходи щодо 

подолання асоціальних явищ, боротьбі з алкоголізмом, підтримки молоді, 

материнства і дитинства, зміцнення інституту сім‘ї, що дозволить створити 

сприятливе середовище для молодих сімей. 

Здійснення заходів щодо підвищення зайнятості сільського населення 

та зниження рівня безробіття слід диференціювати по регіонах України в 

залежності від стану їх працезабезпеченності. 

Для регіонів з низьким рівнем зайнятості в якості заходів щодо 

зниження рівня безробіття доцільно здійснювати комплекс наступних 

заходів: 

- відновлення і розширення сільськогосподарського виробництва, в 

тому числі залучення в оборот невикористовуваних орних земель; 
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- розвиток переробки сільськогосподарської продукції та виробничого 

обслуговування основної діяльності; 

- розширення альтернативної діяльності в сільській місцевості; 

- розвиток підприємництва в рекреаційній та туристичній діяльності, 

заохочення різних народних промислів, заготівлю та переробку дикорослих 

плодів, ягід, грибів і іншого природного сировини. 

З огляду на вивільнення трудових ресурсів в ході модернізації 

сільськогосподарського виробництва, з метою попередження соціальної 

напруженості необхідно в органах місцевого самоврядування організовувати 

всебічний контроль зайнятості населення у селі, не лише розробляти, а й 

реалізовувати на практиці заходи та програми, які б сприяли зайнятості, 

притоку нової робочої сили, підвищенню кваліфікації або перекваліфікації 

тимчасово вивільнених працівників, а також забезпечувати вільний доступ до 

інформації про сучасний стан ринку праці в галузі та наявні вакансії. Слід 

відновити систему професійної перепідготовки кадрів для підприємств з 

виробництва та перероблення сільськогосподарської продукції. 

На нашу думку, доцільно розробити і прийняти спеціальні нормативно- 

правові акти про соціальну відповідальність та стимулювання підприємств 

незалежно від форм власності на створення робочих місць та 

працевлаштування тимчасово вивільнених працівників, забезпечення на їх 

території функціонування основних об‘єктів соціальної інфраструктури. 

Підвищення зайнятості населення повинно супроводжуватися зростанням 

доходів населення у селі, в основі якого повинна лежати модернізація 

сільськогосподарської праці, зростання продуктивності праці, організація 

ефективної альтернативної діяльності. 

Важливим напрямком розвитку сільських територій є розширення 

будівництва впорядкованого житла з метою збереження наявного населення 

та залучення кваліфікованих працівників і їх сімей, в першу чергу, молоді. 

Беручи до уваги низький рівень доходів сільського населення, для реалізації 
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даного напрямку необхідно використовувати різноманітні форми державної 

підтримки житлового будівництва, в тому числі: 

- участь державного і обласних бюджетів в компенсації основної 

частини витрат на будівництво впорядкованого житла; 

 - будівництво (або придбання житла) за рахунок коштів державного і 

обласних бюджетів з подальшим наданням його на правах соціального 

житла; 

- кредитування, включаючи використання іпотечних механізмів, з 

субсидуванням процентної ставки по кредитах; 

- стимулювання приватних інвестицій в розвиток сільської 

інфраструктури, будівництва впорядкованого житла роботодавцем для 

надання його працівникам в сільській місцевості. 

Одним з пріоритетних напрямків програми соціального розвитку 

сільських територій є формування адекватної сучасним вимогам соціальної 

інфраструктури, яка б включала доступність до послуг охорони здоров‘я, 

дошкільного виховання, середньої шкільної або спеціальної освіти, до 

об‘єктів культури і спорту тощо, відповідно до розроблених державних і 

регіональних програмам. 

Перспективним є перехід на розробку комплексних регіональних 

проектів розвитку конкретних сільських територій на основі кластерного 

підходу. Для ефективної підтримки активізації сільського населення, 

формування установки на соціальну активність і мобільність доцільно 

здійснювати грантову підтримку місцевих ініціатив населення. Цілями 

даного заходу є: 

- активізація участі сільського населення в реалізації суспільно 

значимих ініціатив; 

- мобілізація всіх видів ресурсів населення, громадських організацій, 

підприємницького співтовариства з метою місцевого розвитку; 
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- формування і розвиток в сільській місцевості інститутів 

громадянського суспільства сприяють створенню умов для сталого розвитку 

сільських територій. 

Кошти державної підтримки необхідно направити на реалізацію 

проектів за такими напрямками: 

- створення та облаштування зон відпочинку, спортивних і дитячих 

ігрових майданчиків; 

- збереження і відновлення природних ландшафтів, історико-

культурних пам‘яток; 

- підтримка національних культурних традицій, народних промислів і 

ремесел. 

Важливим фактором сталого розвитку сільських територій є 

популяризація та підтримка досягнень в сфері розвитку сільських територій. 

Цілями реалізації даного напрямку розвитку є: 

- підвищення рівня міграційної привабливості сільських територій; 

- залучення кваліфікованих фахівців в організації агропромислового 

комплексу та інші сфери сільської економіки, підвищення інвестиційної 

привабливості сільських територій; 

- формування шанобливого ставлення до сільської праці, зростання 

його престижності; 

- суспільне визнання необхідності розвитку сільських територій. 

Реалізація вищезгаданих заходів в області сталого розвитку сільських 

територій дозволить створити сприятливе середовище життєдіяльності в 

сільській місцевості, що приверне кваліфікованих фахівців в сільську 

місцевість, відповідних інноваційної моделі розвитку АПК, що є запорукою 

підвищення конкурентоспроможності олієжирової галузі (Котелевець, 2017j, 

c. 94). 

Іншим важливим напрямком створення сприятливих умов для 

підвищення ефективності функціонування і конкурентоспроможності 
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підприємств олієжирової галузі є розвиток ключових економічних інститутів, 

а саме:  

- удосконалення земельної політики, поліпшення використання 

земельних угідь і збереження ресурсного потенціалу; 

- розвиток інтеграції та кооперації; 

- удосконалення управління агропромисловим комплексом України. 

Однією з основних завдань аграрної політики є поліпшення 

використання земельних угідь сільськогосподарського призначення, 

збереження ресурсного потенціалу ґрунтів і агроландшафтів, впорядкування і 

удосконалення земельних відносин. 

Одночасно з розробкою програмних заходів із землеустрою необхідно 

вести цілеспрямовану роботу по: 

- удосконаленню законодавства в частині поліпшення порядку 

реалізації прав на земельні частки; 

- формуванню і розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарських 

земель; 

- охорони земель і забезпеченню екологічної збалансованості 

сільськогосподарського землекористування; 

- удосконаленню системи управління землями сільськогосподарського 

призначення. 

Суттєвою проблемою в галузі сільськогосподарського 

землекористування є наявність значних обсягів занедбаних орних земель. 

Для стимулювання залучення в оборот невикористовуваних 

сільськогосподарських угідь необхідно реалізувати наступні заходи: 

- проведення суцільного дослідження вибулих з обороту земель, 

моніторинг їх стану, виконання зонування територій та відповідних 

землевпорядних робіт, визначення етапності введення, консервації або при 

необхідності переведення в інші категорії земель або угідь; 

- створення з земель сільськогосподарського призначення, які 

перебувають у державній власності, спеціалізованих керуючих компаній, 
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яким будуть передаватися придбані у власність земельні ділянки для їх 

ефективного використання; 

- встановлення диференційованого за зонами країни розміру субсидій 

для компенсації частини витрат, пов‘язаних з відновленням посівних площ; 

- організація державного моніторингу земель сільськогосподарського 

призначення та ведення їх реєстру, забезпечення проведення ґрунтових 

обстежень і якісної оцінки земель, комплексного обстеження техногенно 

забруднених ділянок; 

- введення державної підтримки проведення робіт з комплексного 

внутрішньогосподарського землеустрою та кадастрових робіт на землях 

сільськогосподарського призначення. 

Одним з ключових напрямків у земельній політиці є принцип цільового 

використання земель сільськогосподарського призначення, в зв‘язку з чим 

особливу увагу необхідно приділити механізму охорони цих земель, 

недопущення вилучення земель з обороту, посилити державний контроль за 

нецільовим використанням сільськогосподарських земель, невиконанням 

агротехнічних вимог, що призводить до виснаження ґрунтової родючості. 

Іншим важливим напрямком інституційних перетворень в сільському 

господарстві з метою формування сприятливого середовища для підвищення 

конкурентоспроможності підприємств олієжирової галузі є розвиток 

кооперації і інтеграції. 

В сучасних умовах локомотивом українського агробізнесу є великі 

агрохолдинги з земельніми банками більше 10 000 га. Ці підприємства є 

новаторами не тільки в управлінні, а й в провадженні передових технологій. 

Використовуючи ефект масштаба вони можуть вигідно залучати інвестиції та 

фінансові ресурси на міжнародних ринках капітала для переоснащення 

виробничих потужностей та поповнення обігових коштів, без переплат, 

напряму, закупати новітнє обладнання, самостійно приймати рішення про 

частоту поставок своєї продукції та відпусні ціни. Обробляючи до 30%  

сільськогосподарських земель, вони виробляють близько половини всієї 
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продукції.  Решту, 70% сільськогосподарських земель обробляють невеликі 

виробники, якім недоступні можливості що використовують великі 

холдинги. 

Саме тому державна політика в країні з орієнтованим на експорт 

агросектором, покликана підпримувати ці категорії господарств, сприяти їх 

розвитку та об‘єднанню у різноманітні кооперативи (виробничі, 

сільскогосподарськи, обслуговуючи). Вона повинна стимулювати діяльність 

цих підприємств, повинна враховувати економічну доцільність 

сільськогосподарського виробництва таким чином, щоб мати раціональне 

використання земельних ресурсів та соціально-економічну стабільність в 

державі.  

Є кілька причин за якими сільскогосподарськи кооперативи доволі 

повільно розвиваються: 

1) аграрії слабо обізнані про переваги кооперативів і просто не 

довіряють їм; 

2) в державі недостатньо кваліфікованих менеджерів для управління 

такими кооперативами; 

3) майже нерозвинуті інструменти фінансування кооперативів; 

4) державна фіскальна служба, яка завдає перешкоди для внесення 

обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів до реєстру 

неприбуткових організацій. 

Тому державі треба ліквідувати ці причини, та стимулювати ті 

інтеграційні форми господарювання які безпосередньо займаються 

сільгоспвиробництвом так і обслуговуванням цієї сфери, а саме:  

- переробка та зберігання сировини; 

- оптової і роздрібної торгівлі продукцією, сировиною і 

продовольством; 

- кредитної діяльності; 

- матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських товаро-

виробників; 
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- виробничому обслуговуванні та наданні інших послуг; 

Також доцільно стимулювати розвиток кооперативних зв‘язків 

переробних підприємств з товаровиробниками з метою розширення 

довгострокових зв‘язків. В процесі розвитку кооперативів, з них будуть 

формуватись вертикально – інтегровані структурі, які будуть представлені 

вже на всіх рівнях агропромислового комплексу і які будуть захищати 

інтереси всіх членів кооперативу. 

Ще одним напрямком розвитку може стати симбіоз приватних 

аграрних господарств з кооперативами, через розвиток інтеграційних 

зв‘язків. Це може привести до виникнення нових формувань, а саме 

приватно-кооперативних підприємств. 

Крім звичних для всіх форм інтеграції в аграрно промисловому 

комплексі є сенс будувати інші структури, як наступний етап розвитку 

кластерів. Мова йде про інноваційно-аграрні кластери. Як і звичайні 

кластери, вони складаються за географічною і галузевою приналежністю. Це 

взаємопов‘язані компанії, в яких присутня суттєва частка інноваційної 

складової, тому без дослідних інститутів та консультаційний компаній гн 

обійтись.  

Однією з головних причин повільного подолання кризових явищ в 

агропромисловому комплексі та підвищення ефективності функціонування 

вітчизняного АПК є недосконалість управління в даній галузі: 

- слабка низова ланка управління в сільському господарстві; 

- низький рівень інтеграційних процесів; 

- нечіткі взаємини між державними і регіональними органами влади; 

- слабке участь громадських організацій у сфері управління, 

- недостатня орієнтація системи управління АПК на його модернізацію 

та інноваційний розвиток. 

Для подолання всіх проблем з удосконалення механізму управління 

необхідно: 
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- провести чіткий розподіл повноважень і функцій між державними та 

регіональними органами виконавчої влади; 

- прискорити створення галузевих спілок; 

- стимулювати підписання на всіх рівнях щорічних і середньострокових 

угод про співпрацю та заходи щодо підтримки аграрного сектора і сільських 

територій між відповідною виконавчою владою, органами місцевого 

самоврядування, структурами, що представляють інтереси товаровиробників 

і сільського населення; 

- розвивати інтеграційні процеси між сферами виробництва, переробки 

і збуту сільськогосподарської продукції, засновані на рівноправних 

відносинах партнерів; 

- зміцнити й упорядкувати низову структуру управління АПК на рівні 

районів, розробити рекомендації по структурі і функцій таких органів. 

Крім удосконалення загальної стратегії управління розвитком 

агропромислового комплексу необхідно забезпечити формування 

організаційно-господарської структури, відповідної інноваційної моделі 

розвитку: 

- удосконалення нормативно-правової бази функціонування АПК, яка б 

сприяла ефективному розвитку всіх галузей з виробництва та перероблення 

сільськогосподарської продукції, а також їх кластеризації, покращення 

інфраструктури олієжирового ринку; 

- зростання ролі стратегічного управління  через розробку, прийняття 

та реалізацію цільових програм, а також прогнозів розвитку олієжирової 

галузі на поточний момент та середньо і довгострокову перспективу, 

удосконалення інформаційного забезпечення виробників 

сільськогосподарської продукції; 

 - удосконалення системи прийняття рішень з проблем розвитку АПК в 

цілому та олієжирової галузі зокрема через врахування інтересів різних груп 

населення і господарюючих суб‘єктів;  
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- розвиток приватно-державного партнерства, що забезпечує 

рівноправну взаємодію великого, середнього і малого підприємництва. 

В цілому необхідно розробити загальну стратегію управління 

агропромисловим комплексом України, що передбачає ефективне 

використання природного потенціалу країни в умовах інноваційної моделі 

розвитку. 

Однією з ключових проблем, що гальмують розвиток вітчизняного 

АПК і підвищення його ефективності, є техніко-технологічне відставання 

вітчизняного сільського господарства. З метою створення сприятливих умов 

підвищення ефективності функціонування необхідне прискорення 

формування нового техніко-технологічного укладу АПК на основі 

модернізації та розвитку інноваційних процесів. 

Пріоритетним напрямком в області формування інноваційного 

виробничого потенціалу агропромислового комплексу є прискорення 

технічного переозброєння галузі, забезпечення сільськогосподарських 

товаровиробників АПК сучасними машинами та обладнанням, що виступає 

ключовим фактором підвищення ефективності функціонування вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств. 

Для реалізації даного напрямку формування інноваційного 

виробничого потенціалу АПК необхідно: забезпечення випереджаючого 

розвитку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з метою 

формування ефективного парку машин і обладнання;  нарощування випуску 

якісної та ресурсозберігаючої техніки. 

Особливе значення для підвищення ефективності розвитку сільського 

господарства в цілому має реалізація заходів, спрямованих на меліорацію 

земель, основними цілями якої є: відновлення і розвиток меліоративного 

фонду; екологічно регламентоване використання в сільському господарстві 

земельних, водних та інших відновлюваних ресурсів, підвищення родючості 

ґрунтів; розвиток на меліорованих землях кормовиробництва, гарантованого 

виробництва рису, овочів, плодів і ягід; екологічно безпечне використання в 
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зрошенні стічних вод; фінансова підтримка сільськогосподарських 

товаровиробників, працюючих на меліорованих землях. 

Основні заходи по реалізації вищеназваних цілей будуть включати: 

- розвиток і впровадження способів, методів і технологій комплексних 

систем меліорації; 

- розробку і впровадження сучасної меліоративної та поливної техніки; 

- формування, удосконалення і впровадження ресурсозберігаючих, 

екологічно безпечних агротехнологій вирощування сільськогосподарських 

культур в системі адаптивно-ландшафтного облаштування територій; 

- створення і освоєння інноваційних технологій підвищення родючості 

сільськогосподарських угідь, очищення та кондиціонування дренажних і 

стічних вод, детоксикація забруднених ґрунтів, що забезпечують екологічну 

безпеку і збереження природного середовища.  

Дотримання перерахованих концептуальних положень дозволить 

створити сприятливі умови для підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств з виробництва та перероблення олієжирової 

продукції на основі інноваційної моделі розвитку, що забезпечить 

ефективний розвиток вітчизняного АПК в цілому та галузі зокрема 

(Котелевець, 2017b, с.57). 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

В результаті узагальнення основних напрямів удосконалення механізму 

управління конкурентоспроможністю переробних підприємств можна 

сформулювати такі висновки та пропозиції: 

1. З метою удосконалення механізму управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств в умовах постійних змін 

макросередовища зроблено висновок про доцільність застосовування 

системного, маркетингового, інноваційного та комплексного підходів. 
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При виробленні стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

переробного підприємства вважаємо за необхідне, з одного боку, мати чітке 

уявлення про сильні та слабкі сторони діяльності підприємствам з 

перероблення сільськогосподарської продукції, тобто періодично проводити 

маркетинговий аудит, аналіз фінансового стану, організаційної та виробничої 

діяльності; з іншого боку, потрібно відстежувати найважливіші фактори 

макросередовища (демографічні, економічні, технологічні, політичні, 

культурні, природні), а також значущі аспекти мікросередовища (споживачів, 

конкурентів, постачальників, посередників, партнерів), які впливають на 

формування високого рівня конкурентоспроможності господарюючого 

суб‘єкта. 

2. Аналіз заходів по підвищенню конкурентоспроможності 

господарюючих суб‘єктів в АПК дозволив розробити концептуальні 

положення підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств, 

які умовно можна поділити на два види: - концептуальні положення, які 

направлені на підвищення конкурентоспроможності самих 

сільськогосподарських підприємств; - концептуальні положення, які 

покликані створити сприятливе середовище функціонування 

сільськогосподарських підприємств з метою забезпечення їх високої 

конкурентної позиції на ринку.  

Концептуальні положення підвищення конкурентоспроможності 

переробних підприємств включають: відновлення виробничого потенціалу 

АПК; розвиток агропродовольчого ринку; удосконалення економічної та 

інвестиційної політики АПК; екологізацію сільськогосподарського 

виробництва. 

Концептуальні положення, спрямовані на формування сприятливого 

середовища функціонування переробних підприємств, складаються перш за 

все з покращення демографічної ситуації; розвитку соціальної, інженерної і 

транспортної інфраструктури сільських територій; залучення кваліфікованих 

фахівців; удосконалення системи інформаційного забезпечення тощо. 
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Реалізація перерахованих заходів дозволить створити сприятливе мікро та 

макросередовище для розвитку переробних підприємств, що забезпечить 

підвищення їх конкурентоспроможності. 

3. Встановлено, що подальше підвищення конкурентоспроможності 

і розвиток підприємств олієжирової галузі Запорізької області можливе за 

допомогою утворення мікрокластерів. Цей перспективний напрямок дасть 

поштовх для нового і поглибленного розвитку міжгалузевих зв‘язків 

виробників олієжирової продукції. І саме тому більш гнучкі кластери в 

порівнянні з вертикально інтегрованими компаніями є перспективними. 

Розвиток мікрокластеру повинен йти шляхом посилення конкурентних 

переваг як самого кластеру так підприємств які входять до його складу. На 

нашу думку, використання та управління конкурентними перевагами 

підприємств є більш ефективним, ніж заходи щодо стимулювання 

виробництва. 

4. Мікрокластер охоплює широке коло різноманітних підприємств 

різних організаційних форм. Саме тому доцільно його формування здійснити 

на існуючій (вже сформованій) системі зв‘язків між різними галузями. 

Створення мікрокластерів в межах географічного регіону сприяють 

формуванню конкурентних переваг його учасників через синтез наукових 

досліджень, раціональне використання всіх факторів виробництва, 

маркетингової діяльності, що сприятиме взаємній доповнюваності та 

ефективній організації внутрішніх потоків ресурсів. Існуючи міжгалузеві 

зв‘язки є тим фундаментом на якому треба будувати кластер виробників та 

переробників оліє жирової продукції. Тільки тоді він буде ефективним це 

може забезпечити підвищення конкурентоспроможності підприємств з 

перероблення сільськогосподарської продукції не тільки на внутрішньому, а 

й на зовнішньому ринку. 

Результати дослідження за розділом 3 опубліковано у працях: 

(Котелевець, 2017e, Котелевець, 2017c, Котелевець, 2017h, Котелевець, 2017l, 

Котелевець, 2017j, Котелевець, 2017b). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення актуального наукового завдання щодо удосконалення механізму 

управління конкурентоспроможністю переробних підприємств. За 

результатами дослідження сформульовано такі основні висновки і 

рекомендації:  

1. Дослідивши наукові підходів вітчизняних та зарубіжних вчених до 

визначення сутності дефініції «конкурентоспроможність підприємств 

переробної галузі», запропоновано розглядати дану категорію, як 

спроможність господарюючого суб‘єкта переробляти сільськогосподарську 

продукцію з використанням наявних ресурсів підприємства в умовах 

необхідності мінімізувати вплив рестриктивних факторів макро- та 

мікросередовища для збереження і підвищення свого конкурентного стану на 

ринку. Основна відмінність трактування поняття ―конкурентоспроможність 

підприємств переробної галузі‖ полягає в тому, що визначено необхідність 

високоефективного використання всіх ресурсів на переробних 

підприємствах, зменшення негативного впливу факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища, зміцнення конкурентних позицій.  

2. Узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності поняття 

«управління конкурентоспроможністю переробних підприємств» та 

розвинуто авторське визначення даної категорії, яку запропоновано 

розглядати як комплекс методів, інструментів, механізмів, направлених на 

забезпечення реальної та потенційної спроможності господарюючого 

суб‘єкта протягом довгого часу домінувати над конкурентами, постійно 

удосконалюючи, розвиваючи ключові бізнес-процеси у відповідності з 

розробленою стратегією та тенденціями на ринку, спираючись на ефективне 

використання наявних ресурсів з урахуванням нестабільних вимог 

зовнішнього середовища та довгострокове співробітництво з партнерами. В 

даному визначенні акцентовано увагу на своєчасне виявлення загроз, ризиків 
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ринкового середовища, збереження конкурентних позицій переробних 

підприємства на ринку протягом тривалого часу у відповідності з 

розробленою стратегією розвитку. 

3. Визначено, що конкурентний потенціал має низку соціально-

економічних критеріїв, впливає на управління конкурентоспроможністю, 

ефективність діяльності, економічний розвиток, позиції підприємства на 

внутрішньому та зовнішньому ринках. Удосконалено модель формування 

конкурентного потенціалу переробних підприємств на підставі визначення 

можливостей підприємств щодо розвитку конкурентного потенціалу, шляхом 

виокремлення зв‘язків і відносин (сукупність властивостей накопичених 

системою в процесі становлення, використання наявних можливостей, 

розвиток) та яка дозволяє зміцнити конкурентну позицію на ринку, 

сформувати переваги подальшого розвитку.  

4. Встановлено, що рівень конкурентоспроможності переробних 

підприємств, їх конкурентні позиції, ефективність використання механізму 

управління конкурентоспроможністю залежать від сформованих умов та дії 

факторів оточуючого середовища. Розширено класифікацію макро- і 

мікрофакторів за рестриктивним і експансіоністським впливом на 

конкурентоспроможність підприємств олієжирової галузі, що дозволило 

підприємствам своєчасно відстежувати, аналізувати, враховувати вплив 

факторів у своїй діяльності та мінімізувати їх негативний вплив. Дані 

фактори систематизовано за характером їх впливу на формування 

конкурентних переваг переробних підприємств та їх слід враховувати при 

прийнятті виважених управлінських рішень. 

5. В ході дослідження ефективності діяльності підприємств з 

виробництва олійних культур в Україні, рівня ресурсного забезпечення 

агровиробництва встановлено, що склалися позитивні тенденції розвитку 

олієжирової галузі, відбулося зростання врожайності олійних культур, 

підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції. За 

результатами проведеного аналізу з‘ясовано, що домінуючою культурою 
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серед олійних культур є соняшник, оскільки його питома вага в структурі 

посівних площ становила 94% та рентабельність вирощування соняшнику 

склала 80,3% за 2015 р., у 2014 р. – 36,5%. Доведено, що відбулося 

збільшення вартості виробничих ресурсів в національній валюті в Україні, 

які використано переробними підприємствами. Окреслено ряд факторів, що 

вплинули на рівень конкурентних переваг підприємств переробної галузі: 

складна економічна ситуація в країні, девальвація національної валюти, зміни 

чинного законодавства, політична нестабільність, зростання вартості 

фінансових ресурсів.  

6. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання рівня 

конкурентоспроможності підприємств олієжирової галузі на підставі 

визначення стійкості фінансової, організаційно-економічної та соціально-

економічної підсистем. Даний підхід дозволив визначити перелік показників 

для кожної підсистеми, оцінити фактичні та планові показники потенціалу 

підприємства, розрахувати рівень стійкості кожної підсистеми, рівень 

конкурентоспроможності, оцінити стан зовнішнього і внутрішнього 

середовища та розробити стратегічні дії щодо зміцнення конкурентних 

позицій.  

7. З метою адаптації переробних підприємств до мінливості чинників 

зовнішнього середовища, ліквідації внутрішніх загроз, зміцнення позицій як 

на світовому, так і на внутрішньому ринку сформовано механізм управління 

конкурентоспроможністю даних підприємств. В основу даного механізму 

закладено: процес трансформації конкурентних переваг переробних 

підприємств в їх конкурентоспроможність шляхом використання 

концептуальної моделі стратегічної адаптації конкурентних переваг 

підприємств з перероблення сільськогосподарської продукції, яка дозволяє 

визначити фактори впливу, шляхи пристосування до існуючих загроз, 

досягти стратегічних цілей з метою отримання бажаних результатів; систему 

забезпечення конкурентоспроможності господарюючих суб‘єктів, яка 

включає тактичний, оперативний і стратегічний рівні та спрямована на 
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покращення діяльності, підвищення конкурентоспроможності продукції, 

зростання інвестиційної привабливості.  

8. Визначено пріоритетні напрямки підвищення 

конкурентоспроможності переробних підприємств олієжирової галузі 

шляхом формування мікрокластеру виробників олієжирової продукції 

Запорізької області та встановлення міжгалузевих зв‘язків навколо 

переробних підприємств з метою досягнення економічного ефекту, 

покращення діяльності підприємств, соціально-економічного розвитку 

регіону. З‘ясовано, що формування мікрокластеру олієжирової продукції 

дозволило підприємствам досягнути конкурентних переваг, скоротити 

витрати, раціонально спрямувати всі наявні ресурси, впровадити сучасні 

технології, підвищити кваліфікацію працівників та якість продукції.  

9. Розроблено концептуальні положення підвищення 

конкурентоспроможності переробних підприємств, які поділено на 

концептуальні положення, що направлені на підвищення 

конкурентоспроможності підприємств переробної галузі і концептуальні 

положення створення сприятливого середовища функціонування 

підприємств та використано в межах одного регіону. Використання 

запропонованих концептуальних положень підвищення 

конкурентоспроможності переробних підприємств дозволяє створити умови 

для розвитку та функціонування підприємств, налагодження фінансово-

господарської, виробничої, інноваційно-інвестиційної діяльності, вирішити 

існуючі проблеми, розвинути людський потенціал, покращити систему 

стратегічного управління, прийняття рішень, сформувати напрями 

підвищення конкурентоспроможності, зміцнити позицій на ринку.  
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ДОДАТОК А  

 

Анкета «Рослинна олія» 

Анкета для опитування покупців - фізичних осіб для аналізу та оцінки 

стану конкурентного середовища на ринках олієжирової продукції. 

Прохання позначити кружечком або галочкою номер того варіанта 

відповіді, який відповідає Вашій думці. Анкета анонімна - всі результати 

будуть аналізуватися тільки в узагальненому порядку. 

 

1. Чи споживаєте ви рослинну олію?  
 

⌂ Так ⌂ Ні 
 

2. Як часто Ви ходите в магазин за олією? 
 

⌂ Декілька разів на 

тиждень 

⌂ Один раз на 

тиждень 

⌂ Рідше 1 разу на 

тиждень 
 

3. Скільки пляшок олії Ви купуєте за одну покупку? 
 

⌂ 1 ⌂ 2 ⌂ більше 2 
 

4. Рослинну олію з якого насіння Ви купуєте? 
 

⌂ соняшникова ⌂ оливкова ⌂ арахісова 

⌂ кукурудзяна 

⌂ інша 

⌂ соєва ⌂ без переваг 

 

5. Якій рослинній олії Ви віддаєте перевагу? 
 

⌂ рафінована 

⌂  купаж 

 

⌂ нерафінована ⌂ без переваг 

 

6. Чи вживаєте Ви рослинну олію з добавками? 
 

⌂ Так ⌂ Ні 
 

7. Якщо вживаєте рослинну олію з добавками, то які добавки Вам 

подобаються? 
 

⌂ вітаміни ⌂ спеції ⌂ трави ⌂ без переваг 
 

 

8. Який обсяг пляшки олії ви обираєте? 
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⌂ 0,25 л ⌂ 0,5 л ⌂ 1 л 

⌂ більше 1 л ⌂ без переваг  

 

9. Якому матеріалу пляшки олії Ви віддаєте перевагу? 
 

⌂ пластмаса ⌂ скло ⌂ жерстяна банка  ⌂ без переваг 
 

 

10. Вкажіть причини покупки Вами рослинної олії: 
 

⌂ використання в 

натуральному вигляді 

⌂ приготування 

страв 

⌂ домашнє 

консервування 
 

11. Скільки Ви готові заплатити за одну пляшку олії об’ємом 1 л? 
 

⌂ менше 15 грн. ⌂ 15 - 25 грн. ⌂ 25-35 грн. 

⌂ 35-45 грн. ⌂ більше 45 грн.  

 

12. Вкажіть ступінь значущості для Вас наступних характеристик 

рослинної олії (дуже важливо, важливо, не важливо, скоріше не важливо, 

ніж важливо, скоріше важливо, ніж  не важливо): 

 

1) Тип насіння 2) Ступінь очищення 

3) Наявність добавок 4) Матеріал пляшки 

5) Обсяг пляшки 6) Ціна за 1 літр 

 

13. Ви споживаєте олію виробництва: 
 

⌂ Вітчизняне ⌂ Іноземне 

 

14. Чи звертає та Ви увагу на виробника олії: 
 

⌂ Так ⌂ Ні 

 

14. Вкажіть Вашу стать: 
 

⌂ Жін. ⌂ Чол. 
 

15. Вкажіть Ваш вік: 
 

⌂ до 20 років ⌂ 20-30 років  ⌂ 31-40 років 

⌂ більш 50 років ⌂ 41-50 років  
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16. Вкажіть рід Ваших занять? 
 

⌂ робочий ⌂ службовець ⌂ підприємець 

⌂ студент ⌂ пенсіонер ⌂ не працює 

 

17. Який рівень доходу на 1 члена сім’ї на місяць? 
 

⌂ до 2000 грн. ⌂ 2001 - 3000 грн. 

⌂ 3001 – 4000 ⌂ понад 4001 грн. 
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ДОДАТОК Б 

Таблиця Б.1 

SWOT-аналіз: визначення сильних і слабких сторін підприємств олієжирової галузі 

Параметри 

оцінки 
ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» ДП «Сангрант плюс» ПАТ «Запорізький олієжировий 

комбінат» 

Сильні сторони Слабкі сторони Сильні сторони Слабкі сторони Сильні сторони Слабкі сторони 

1.Організація Високий рівень 

кваліфікації та  

заповзятливість 

керівника 

Недоукомплектованість 

кваліфікованими кадрами 

відділу збуту 

Високий рівень 

кваліфікації та  

заповзятливість 

керівника 

Слабка структура 

управління 

 

Високий рівень 

кваліфікації та  

заповзятливість 

керівника 

- 

2. 

Виробництво 

Перевірені і надійні 

постачальники. 

Собівартість нижче 

на 2 % ніж у 

конкурентів 

Неповна завантаженість 

виробничих потужностей 

Високий ступінь зносу 

обладнання   - до 60% 

за окремими групами 

Перевірені і 

надійні 

постачальники. 

Собівартість 

нижче на 1 % ніж 

у конкурентів 

Неповна завантаженість 

виробничих потужностей 

Ступінь зносу 

обладнання   - до 50% 

за окремими групами 

Перевірені і 

надійні 

постачальники. 

Собівартість 

виробництва 

нижче на 10 % ніж 

у конкурентів 

Не повна 

завантаженість 

виробничих 

потужностей 

Ступінь зносу 

обладнання   - 

до 20% 

за окремими 

групами 

3. Фінанси 
Наявність джерел 

фінансування 

Сезонний характер 

надходження основного 

потоку грошових коштів 
Середній рівень цін 

Наявність джерела 

фінансування 

Зменшенння оборотних 

коштів 

 

Зростання 

оборотних коштів 

Наявність джерела 

фінансування 

- 

4. Інновації  
 Сучасні технології 

виробництва  

 Установка нової 

лінії розливу олії 

- 

5. Маркетинг 

Продумана 

стратегія у сфері 

діяльності 

Налагоджена 

збутова мережа 

 

Невпізнаність продукції на 

ринку. 

Недостатньо 

кваліфікованого персоналу 

у відділі  маркетингу. 

Необхідність налагодження 

гарантованого збуту 

Продумана 

стратегія у сфері 

діяльності 

Хороша мотивація 

персоналу 

Конкурентоздатна 

цінова політика 

Налагоджена 

збутова мережа 

Недостатньо 

кваліфікованого 

персоналу у відділі  

маркетингу. 

Необхідність 

налагодження 

гарантованого збуту 

Хороша мотивація 

персоналу 

Конкурентоздатна 

цінова політика 

Налагоджена 

збутова мережа 

Недостатньо 

кваліфікованого 

персоналу у 

відділі  

маркетингу. 

Необхідність 

налагодження 

гарантованого 

збуту 

Примітка: розроблено автором
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Таблиця Б.2 

SWOT-аналіз: визначення ринкових можливостей та загроз підприємств олієжирової галузі 

Параметри 

оцінки 
ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» ДП «Сангрант плюс» ПАТ «Запорізький олієжировий 

комбінат» 

Можливості Загрози Можливості Загрози Можливості Загрози 

1. Конкуренція 

Розширити  

асортимент 

продукції за 

рахунок 

впровадження 

нових технологій 

Наплив дешевшої 

продукції з інших 

областей. 

 

Розширити  

асортимент 

продукції за 

рахунок 

впровадження 

нових видів 

Наплив дешевшої 

продукції з інших 

областей. 

 

Вдосконалення 

технології 

виробництва 

Наплив дешевшої 

продукції з інших 

областей. 

 

Зниження цін на 

сировину і 

матеріали 

Зміна купівельних 

переваг 

Зниження цін на 

сировину і 

матеріали 

Велика кількість 

конкурентів за 

рахунок продажу 

більш якісної  

продукції 

Зниження цін на 

сировину і 

матеріали 

Велика кількість 

конкурентів за 

рахунок продажу 

більш  якісної  

продукції 

Відсутність 

зарубіжних 

конкурентів 

Посилення 

конкуренції 

Відсутність 

зарубіжних 

конкурентів 

Зміна купівельних 

переваг 

Невдала поведінка 

конкурентів 

Зміна купівельних 

переваг 

Невдала поведінка 

конкурентів 

Поява нових 

виробників 

Невдала поведінка 

конкурентів 

Посилення 

конкуренції 

 Поява нових 

виробників 

Підвищення рівня 

цін 

Поява принципово 

нового товару 

 Поява принципово 

нового товару 

 Поява принципово 

нового товару 

2. Збут 

Вдосконалення 

менеджменту 

Труднощі в 

реалізації продукції 

через насиченість 

ринку схожою 

продукцією 

Розширити 

збутову мережу за 

рахунок 

укладання 

додаткових угод. 

Труднощі в 

реалізації 

продукції через 

насиченість ринку 

схожою 

продукцією 

Розширити 

збутову мережу  в 

інших країнах. 

Труднощі в 

реалізації 

продукції через 

насиченість ринку 

схожою 

продукцією 

Вільний вхід на 

ринок 
 

Вільний вхід на 

ринок  

Впровадження в 

нові сегменти 

ринку 
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Продовження табл. Б.2 

Примітка: розроблено автором 

2. Збут 

 

 

Впровадження в 

нові сегменти ринку 

 

 

 

Впровадження в 

нові сегменти 

ринку 

 

 

 

Вільний вхід на 

ринок 

 

  

Представлення на 

ринку продукції, 

упакованої в тару 

різних об‘ємів. 

 

Представлення на 

ринку продукції, 

упакованої в тару 

різних об‘ємів. 

 

3. Попит 

Зі зростанням 

доходів населення 

збільшуються 

обсяги споживання 

продукції 

Несприятлива 

економічна 

ситуація в державі 

Зі зростанням 

доходів населення 

збільшуються 

обсяги 

споживання 

продукції 

Несприятлива 

економічна 

ситуація в державі 

Зі зростанням 

доходів населення 

збільшуються 

обсяги 

споживання 

продукції 

Несприятлива 

економічна 

ситуація в державі 

Не повністю 

задоволений попит 

на продукцію 

Падіння попиту з 

причини зниження 

доходів населення 

 

Падіння попиту з 

причини зниження 

доходів населення 

 

Падіння попиту з 

причини зниження 

доходів населення 

Стійкий попит на 

продукцію 
     

4. Економічні 

фактори 

Можливість  

продавати свою 

продукцію увесь рік 

Зростання податків 

і мита 

Можливість  

продавати свою 

продукцію увесь 

рік 

Зростання податків 

і мита 

Можливість  

продавати свою 

продукцію увесь 

рік 

Зростання податків 

і мита 

Поліпшення рівня 

життя населення 

Пониження рівня 

цін 

Поліпшення рівня 

життя населення 

Пониження рівня 

цін 

Поліпшення рівня 

життя населення 

Пониження рівня 

цін 

Зниження податків і 

мита 

Зростання темпів 

інфляції 

Зниження 

податків і мита 

Зростання темпів 

інфляції 

Зниження 

податків і мита 

Зростання темпів 

інфляції 

 
Зниження рівня 

життя населення 
 

Зниження рівня 

життя населення 
 

Зниження рівня 

життя населення 

 
Скачки курсів 

валют 
 

Скачки курсів 

валют 
 

Скачки курсів 

валют 



Таблиця Б.3 

SWOT-аналіз: оцінка сильних і слабких сторін, можливостей і загроз підприємств олієжирової галузі 

 

 ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» ДП «Сангрант плюс» ПАТ «Запорізький олієжировий 

комбінат» 

Сильні 

сторони 

5 

Високий рівень кваліфікації й 

заповзятливість керівника 5 

Технологія виробництва 

5 

Високий рівень кваліфікації та  

заповзятливість керівника  

Хороша мотивація персоналу 

4 

Продумана стратегія у сфері діяльності 

та налагоджена збутова мережа 
4 

Високий рівень кваліфікації й 

заповзятливість керівника 
4 

Перевірені і надійні 

постачальники. 

Собівартість виробництва нижче 

на 10 % ніж у конкурентів 

3 Товар кращий на ринку 3 

Продумана стратегія у сфері 

діяльності та налагоджена 

збутова мережа 

3 
Зростання оборотних коштів та 

наявність джерела фінансування 

2 
Собівартість сировини нижче, ніж у 

регіональних конкурентів, на 2 % 
2 

Перевірений і надійний 

постачальник 
2 Установка нової лінії розливу олії 

1 

Перевірений і надійний постачальник 

1 

Собівартість сировини нижче, 

ніж у регіональних конкурентів, 

на 1% 

1 

Конкурентоздатна цінова 

політика та налагоджена збутова 

мережа 

Слабкі 

сторони 

1 
Недостатньо кваліфікованого персоналу 

у відділі  маркетингу.  
1 

Не повна завантаженість 

виробничих потужностей 

1 Не повна завантаженість 

виробничих потужностей 

5 Технологія виробництва 5 
Залежність від постачальників 

комплектуючих 

2 Ступінь зносу обладнання   - 

до 20% за окремими групами 

2 
Не повна завантаженість виробничих 

потужностей 
2 

Ступінь зносу обладнання   - 

до 50% за окремими групами 

4 Недостатньо кваліфікованого 

персоналу у відділі  маркетингу. 

6 
Високий ступінь зносу обладнання   - 

до 60% за окремими групами - 4 
Необхідність налагодження 

гарантованого збуту 

3 Необхідність налагодження 

гарантованого збуту 

3 Невпізнаність продукції на ринку. 3 
Недостатньо кваліфікованого 

персоналу у відділі  маркетингу.  

 - 

4 
Необхідність налагодження 

гарантованого збуту 
  

Відсутність зарубіжних 

конкурентів 

 - 
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Продовження табл. Б.3 

Примітка: розроблено автором 

Можливості 

1 

Розширити  асортимент продукції за 

рахунок впровадження нових 

технологій 

1 Розширити  асортимент 

продукції за рахунок 

впровадження нових видів 

3 Вдосконалення технології 

виробництва 

2 
Зниження цін на сировину і матеріали 2 Відсутність зарубіжних 

конкурентів 

4 Зниження цін на сировину і 

матеріали 

7 Невдала поведінка конкурентів 7 Невдала поведінка конкурентів  Невдала поведінка конкурентів 

6 Впровадження в нові сегменти ринку 

3 Розширити збутову мережу за 

рахунок укладання додаткових 

угод.    

1 
Розширити збутову мережу  в 

інших країнах.   

5 
Представлення на ринку продукції, 

упакованої в тару різних об‘ємів. 

5 Впровадження в нові сегменти 

ринку 

2 Впровадження в нові сегменти 

ринку 

4 

 Зі зростанням доходів населення 

збільшуються обсяги споживання 

продукції    

4 Представлення на ринку 

продукції, упакованої в тару 

різних об‘ємів. 

5 Представлення на ринку 

продукції, упакованої в тару 

різних об‘ємів. 

3 
Не повністю задоволений попит на 

продукцію 

6 Зі зростанням доходів населення 

збільшуються обсяги 

споживання продукції    

6  Зі зростанням доходів населення 

збільшуються обсяги споживання 

продукції    

Загрози 

6 

Наплив дешевшої продукції з інших 

областей. 6 

Велика кількість конкурентів за 

рахунок продажу більш якісної  

продукції 

5 Велика кількість конкурентів за 

рахунок продажу більш  якісної  

продукції 

5 
Зміна купівельних переваг 

5 
Поява принципово нового 

товару 

4 Зміна купівельних переваг 

4 Поява нових виробників 3 

Труднощі в реалізації продукції 

через насиченість ринку схожою 

продукцією 

2 

Поява нових виробників 

3 
Труднощі в реалізації продукції через 

насиченість ринку схожою продукцією 
2 

Несприятлива економічна 

ситуація в державі 

6 
Поява принципово нового товару 

2 
Несприятлива економічна ситуація в 

державі 
1 

Падіння попиту з причини 

зниження доходів населення   

1 Труднощі в реалізації продукції 

через насиченість ринку схожою 

продукцією 

1 
Падіння попиту з причини зниження 

доходів населення   
4 

Зростання темпів інфляції 3 Наплив дешевшої продукції з 

інших областей. 
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(Польща)).  

2. 
*
Котелевець, Д.О., 2016. Аналіз методичних підходів оцінювання 

конкурентоспроможності підприємств з перероблення сільськогосподарських 

продуктів. Причорноморські економічні студії: науковий журнал, Вип. 8, 

с. 268–271 (0,45 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Index Copernicus (Польща)).  

3. 
*
Котелевець, Д.О., 2017. Аналіз споживчого ринку олієжирової 

продукції як елемент оцінки конкурентоспроможності переробних 

підприємств АПК. Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний 

журнал, № 12, с. 85–90 (0,48 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Scientific Indexing Services 

(США)).  

4. 
*
Котелевець, Д.О., 2017. Концептуальні положення підвищення 

конкурентоспроможності переробних підприємств в АПК. Агросвіт: 

науково-практичний журнал, № 12, с. 53–57 (0,45 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), 

Scientific Indexing Services (США)).  

5. 
*
Котелевець, Д.О., 2017. Модель адаптації конкурентних переваг 
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підприємств олієжирової галузі. Вісник Хмельницького національного 

університету: науковий журнал. Економічні науки, №6, Т. 3 (253), с. 19-22 

(0,37 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: 

Index Copernicus (Польща)).  

6. 

Котелевець, Д.О., 2017. Оцінка конкурентоспроможності 

переробних підприємств в АПК. Економіка та держава: міжнародний 

науково-практичний журнал, № 6, с. 115–118 (0,53 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), 

Scientific Indexing Services (США)).  

7. Котелевець, Д.О., 2017. Оцінка ступеня нестабільності зовнішнього 

середовища для підвищення конкурентоздатності переробного підприємства. 

Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної 

інтеграції: Вісник Херсонського національного технічного університету, 

№27(16), с. 112-116 (0,39 друк. арк.) 

 

1.2. Публікація у науковому виданні України, яке включене до міжнародних 

наукометричних баз даних:  

8. Котелевець, Д.О., 2017. Характеристика складових та факторів 

забезпечення конкурентоспроможності переробних підприємств в АПК. 

Молодий вчений: науковий журнал, № 5(45), с. 635–638 (0,54 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Open Academic 

Journals Index (OAJI), CiteFactor Academic Scientific Journals (США), 

ResearchBib (Японія), Index Copernicus (Польща)).   

 

2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

9. Котелевець, Д.О., 2017. Аналіз факторів забезпечення 

конкурентоспроможності переробних підприємств в АПК. In.: prof. 

JUDr Zdenak Cernak, red., «Vedecke pokrok na prelomu tysyachaletyich ved – 

2017»: XIIІ Mezinarodni Vedecko-prakticka konference. Praha, Czech Republic, 
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22–30 Kvetna 2017. Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 

Vol. 5: Ekonomika (0,27 друк. арк.).  

10. Котелевець, Д.О., 2017. Формування мікрокластерів як інструмент 

підвищення конкурентоспроможності підприємств олієжирової галузі АПК. 

В: Класичний приватний університет, Університет ім. Вітаутаса Великого 

(Литва), Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні 

проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція. 

Запоріжжя, Україна, 26 Травень 2017. Запоріжжя: Видавництво Класичного 

приватного університету (0,22 друк. арк.).  

11. Котелевець, Д.О., 2017. Аналіз методичних підходів до оцінки 

конкурентоспроможності переробних підприємств в АПК. В: Аналітичний 

центр «Нова Економіка», Економічна система в умовах інтеграційних 

процесів: стан та перспективи: Міжнародна науково-практична 

конференція для студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, Україна, 

26–27 Травень 2017. Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка», Ч. 1 

(0,23 друк. арк.).  

12. Котелевець, Д.О., 2017. Розвиток сільських територій і людського 

потенціалу як фактор підвищення конкурентоспроможності переробних 

підприємств в олієжировій галузі АПК. В: Ю.С. Павленко, ред., Сучасні 

шляхи стабілізації фінансово-економічного стану країни: Міжнародна 

науково-практична конференція. Львів, Україна, 26–27 Травень 2017. Львів: 

ГО «Львівська економічна фундація», Ч. 1 (0,19 друк. арк.)  

13. Котелевець, Д.О., 2017. Характеристика складових забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств з перероблення сільськогосподарської 

продукції. In.: Michael Wilson, red., «Trends of modern science – 2017»: 

XIII International scientific and practical conference. Sheffield, United Kingdom, 

30 May – 07 June 2017. Sheffield: Science and Education Ltd, Vol. 8: Economic 

science (0,17 друк. арк.).  

14. Котелевець, Д.О., 2017. Пріоритетні напрямки розвитку переробних 

підприємств в АПК в умовах необхідності забезпечення їх 
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конкурентоспроможності. В: Таврійський національний університет імені 

В.І. Вернадського, Сучасний фундамент розвитку національної економіки: 

Міжнародна науково-практична конференція. Київ, Україна, 2–3 Червень 

2017. Київ: Видавництво Таврійського національного університету імені 

В.І. Вернадського, Ч. 1 (0,20 друк. арк.).   

 

Апробація результатів дисертаційної роботи 

№ 

з/п 

Тип конференції Назва конференції Місце і дата 

проведення 

Тип 

участі 

1 XIIІ Mezinarodni 

Vedecko-prakticka 

konference 

«Vedecke pokrok na 

prelomu tysyachaletyich 

ved – 2017» 

Прага,  

Чехія, 22–30 травня 

2017 р. 

Заочна 

2 Міжнародна науково-

практична конференція 

«Модернізація економіки 

та фінансової системи 

країни: актуальні 

проблеми та 

перспективи» 

Запоріжжя,  

Україна, 26 травня 

2017 р. 

Очна 

3 Міжнародна науково-

практична конференція 

для студентів, 

аспірантів та молодих 

учених 

«Економічна система в 

умовах інтеграційних 

процесів: стан та 

перспективи» 

Київ,  

Україна, 26–27 

травня 2017 р. 

Очна 

4 Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасні шляхи 

стабілізації фінансово-

економічного стану 

країни» 

Львів,  

Україна, 26–27 

травня 2017 р. 

Заочна 

5 XIII International 

scientific and practical 

conference 

«Trends of modern science 

– 2017» 

Шеффілд,  

Великобританія, 30 

травня – 7 червня 

2017 р. 

Заочна 

6 Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасний фундамент 

розвитку національної 

економіки» 

Київ,  

Україна, 2–3 червня 

2017 р. 

Очна 
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