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Анотація. У вік ринкових відносин, в якому перебуває Україна, конкуренція 

товаровиробників на ринках продукції відіграє особливу роль у розвитку та 

вдосконаленні сільськогосподарської продукції. Така ситуація в державі певною 

мірою стосується і сільськогосподарських виробників, оскільки ринок  

сільськогосподарської продукції є найбільш наближеним до досконалого за 

рівнем конкуренції. В таких умовах стає цілком закономірним зростання вимог 

до формування високого рівня конкурентоспроможності, як 

сільськогосподарських товаровиробників, так і продукції м'ясного скотарства 

зокрема.  

Завдяки внутрішній конкурентній перевазі підприємство має можливість 

знизити ціни відносно ринкових або по відношенню до конкурента  та 

підвищити рівень рентабельності, а отже прибуток. Бажаного результату 

можливо досягти завдяки конкуренції при якому свобода одного підприємця на 

ринку обмежується свободою іншого завдяки праву споживача на вибір товару 

необхідного асортименту, кращої якості та за більш низькою ціною.  

Ключові слова: конкурентоспроможність, продукція, показники, ринок, 

тваринництво. 



In the age of market economy, in which there is Ukraine, the competition of 

commodity producers in product markets plays a special role in the development and 

improvement of agricultural production. To some extent such a situation in the 

country concerns to farmers, as the market of agricultural products is the closest to 

perfect in terms of competition. In such circumstances, the increase of requirements 

is quite natural for the formation of a high level of competitiveness, as of agricultural 

producers as well as beef raising production in particular. Due to the internal 

competitive advantage, the company is able to reduce prices as regards the market or 

in relation to competitors and increase the profitability, and hence profit. The desired 

result can be achieved through competition in which the freedom of one entrepreneur 

in the market is limited due to the freedom of the other rights of consumers to choose 

the desired product variety, better quality and at lower cost. 
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Постановка проблеми.  Розвиток сучасних ринкових відносин призводить 

до підвищення вимог споживачів до продукції, яку вони споживають. 

Основним завданням підприємства, що нерозривно пов’язане з ефективністю 

виробництва, забезпеченням випуску необхідної кількості виробів і високою 

якістю, є досягнення конкурентоспроможності продукції на ринку. Сильні та 

слабкі сторони діяльності підприємства, визначені у процесі оцінювання 

конкурентоспроможності, дають змогу виявити та мобілізувати приховані 

можливості для отримання вигідних позицій на ринку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням даної проблеми 

займалося багато вчених таких, як Ансофф И. Г., Пастернак-Таранушенко, В. 

Рожок, Покропивний С. Ф., Мочерний С. В., Зозульов О., Азоев Г. Л., 

Фатхутдінов Р. А., Петрович Й. М., Кіт А. Ф., Хріпач В. Я., Суша Г. З., 

Онопрієнко Г. К., Косянчук Т. Ф. Лук’янова В. В., Майорова Н. І., Швид В. В., 

Денисенко М. П., Гречан А. П., Шилова К. О. та ін. 

В наукових працях вчені формулюють велику кількість показників, які 

мають вплив на рівень конкурентоспроможності продукції. Проте в сучасній 



економічній літературі немає єдиного загального показника 

конкурентоспроможності продукції, що підтверджує актуальність даної статті. 

Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз показників різного 

порядку від яких залежить рівень конкурентоспроможність продукції та 

потреба у виваженому системному підході із розробкою відповідної 

послідовності його проведення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У більшості наукових праць, 

присвячених конкуренції, вчені трактують внутрішню конкурентну перевагу, як 

основу будь-якого підприємства стосовно витрат виробництва, яка створює 

"цінність" для виробника і дає більші можливості ніж у конкурента за рахунок 

зниження собівартості продукції. Завдяки внутрішній конкурентній перевазі 

підприємство має можливість знизити ціни відносно ринкових або по 

відношенню до конкурента  та підвищити рівень рентабельності, а отже 

прибуток. Бажаного результату можливо досягти завдяки конкуренції при 

якому свобода одного підприємця на ринку обмежується свободою іншого 

завдяки праву споживача на вибір товару необхідного асортименту, кращої 

якості та за більш низькою ціною.  

Якість продукції, собівартість та ціна як складові показники 

конкурентоспроможності забезпечують товаровиробнику переваги в конкретній 

боротьбі та є головними критеріями для покупця (рис. 1) [8].   

На низький рівень якості продукції тваринництва, зокрема м’ясного 

скотарства, вказують експерти у порівнянні з вимогами зовнішнього ринку. В 

Україні відсутні приміщення та устаткування для забою худоби, системи 

переробки м'яса, які відповідали б нормативам ЄС, що закриває доступ до 

європейських ринків та суттєво впливає на конкурентоспроможність галузі 

м’ясного скотарства. 
 



 
Рис. 1. Показники конкурентоспроможності продукції м’ясного скотарства 

Джерело: власні узагальнення автора 
 

Проблема якісної вітчизняної сільськогосподарської сировини для 

м'ясопереробної промисловості полягає, в першу чергу, у несприятливих 

умовах її виробництва взагалі. Навіть господарства з використанням племінної 

високопродуктивної худоби, сучасного комп'ютерного устаткування й 

електроніки, суворим дотриманням технології вирощування тварин, де 

собівартість є однією з найнижчих у галузі, говорять про збитковість існуючих 

закупівельних цін. Для приватного сектору такі ціни є ще більш невигідними. 

Переробники відмовляються закуповувати сировину за цінами, що 

забезпечують сільськогосподарським виробникам прибутковість, оскільки 

мають велику пропозицію придбання імпортованої [12, с. 37]. 

Виходячи з цього, українські вчені розробили програми створення своїх 

вітчизняних порід худоби з високою м’ясною продуктивністю, доброю 

пристосованістю до місцевих природно-кліматичних умов. Розглянемо основні 

характеристики м’ясних порід худоби України. 

Однією з перших вітчизняних порід м’ясної худоби слід вважати 

українську м’ясну породу. Разом з іншими вітчизняними породами 

(волинською, поліською) ця порода є необхідною племінною базою для 
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розвитку галузі спеціалізованого м’ясного скотарства. За основними 

господарські корисними ознаками українська м’ясна порода відповідає рівню 

кращих м’ясних порід світу [9, ст.12]. 

Створення та розвиток програми своїх вітчизняних порід худоби з 

високою м’ясною продуктивністю дасть можливість Україні конкурувати на 

ринку продукції м’ясного скотарства державного та світового рівнів. 

На сьогоднішній день в показник якості продукції тваринництва та 

м’ясного скотарства зокрема, входить поняття «екологічно чистий продукт». 

Питанням екології в аграрному секторі економіки приділяється все більше 

уваги. Дослідження останніх років свідчать про погіршення стану 

навколишнього середовища та здоров'я людини, що викликає занепокоєння у 

суспільстві. Одним із шляхів виходу із цієї ситуації є виробництво та 

пропозиція екологічно чистих продуктів.  

Такі продукти мають більші конкурентні переваги на ринку продукції ніж 

їх аналоги, оскільки в них відсутні небезпечні добавки і вони сприймаються 

споживачем, як безпечні для здоров’я. Та в Україні виробництво екологічного 

чистої продукції та м’яса зокрема пов’язане з великим ризиком, оскільки 

категорія споживачів не сприймає таку продукцію за пропонованими цінами. 

Підприємства не поспішають вирішувати дане питання, оскільки витрати на 

виробництво і збут не окуповуються. В Україні саме поняття «екологічно 

чистий продукт» не визначене і зробити це на сьогоднішній день надзвичайно 

складно, оскільки продукт не повинен змінювати своїх властивостей та 

природних якостей при всіх етапах виробництва, транспортування та зберігання 

[9]. 

Основні переваги екологічно чистого органічного м'яса полягають в його 

натуральності, корисності для здоров’я людей. Повна заміна традиційних 

м'ясних продуктів на натуральне м'ясо веде до зменшення токсичного впливу 

шкідливих домішок в м'ясі, призводить до кращого засвоєння всіх поживних 

речовин зі споживаної їжі. Органічне м'ясо відрізняється своїми смаковими 

якостями і більш високою харчовою цінністю [3]. 



Низький рівень платоспроможності населення України виключає 

можливість досягнення підприємством високих обсягів реалізації органічного 

м’яса, тому основна частка екологічно чистої продукції (близько 90 %) буде 

спрямована на експорт у країни Західної Європи. 

Таблиця 1 
Середні ціни на органічне м’ясо в Європі та Україні, у.о./кг 

Продукція 
Середні ціни на органічне м'ясо 

Європа Україна 
Свинина 11,76 9,72 

Курка 12,11 6,02 
Індичка 12,53 8,80 

Яловичина 17,71 8,80 
Джерело: [3] 
 

Не можливо отримати екологічне м'ясо без використання кормів 

відповідної якості, тому розвиток кормової бази значною мірою визначає 

продуктивність худоби та обсяг виробництва продукції тваринництва, а 

відповідно більшу конкурентоспроможність на ринку продукції м’ясного 

скотарства.  

Динаміка витрат кормів усіх видів на виробництво одиниці продукції 

приросту ВРХ  в Україні та зокрема Львівській області, свідчить про те, що в 

кормовій базі відбулися певні кількісні та якісні зміни (табл. 2). У 2012 р. було 

витрачено на годівлю худобі 34093тис. т корм, од., або по 31,35 ц на одну 

умовну голову. Порівняно з 2009 р. загальний обсяг витрачених кормів 

зменшився 2 %, а витрати кормів на одну умовну голову великої рогатої худоби 

скоротились на 3 %. 

Таблиця 2 
Середні витрати кормів усіх видів на виробництво  

одиниці продукції  приросту ВРХ, ц. корм. од. 
Показник  2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2012 р. у % 

до 2009 р. 
Господарства всіх категорій 

Корми усіх видів, тис. т корм. од 34793 33874 33659 34093 98,0 
На 1 ц приросту ВРХ, ц корм. од 11,10 10,98 10,73 11,17 101,0 
На 1 умовну голову ВРХ, ц корм. 
од 32,28 30,78 30,87 31,35 97,0 

Сільськогосподарські підприємства 
Корми усіх видів, тис. т корм. од 11833 11774 11484 11953 101,0 



На 1 ц проросту ВРХ, ц корм. од 15,23 15,69 14,98 15,52 102,0 
На 1 умовну голову ВРХ, ц корм. 
од 28,74 26,73 25,99 26,78 93,2 

Господарства населення 
Корми усіх видів, тис. т корм. од 22960 22100 22175 22140 96,4 
На 1 ц проросту ВРХ, ц корм. од 9,50 9,20 9,14 9,61 101,0 
На 1 умовну голову ВРХ, ц корм. 
од 34,55 33,57 34,31 34,60 100,0 

Джерело: [13] 
 

У 2012 р. порівняно з 2009 р. обсяг витрачених кормів усіх видів 

зменшився на 700 тис. т корм. од. Проте витрати кормів на одну умовну голову 

зменшилось на 0,93 ц. корм. од. При цьому рівень розвитку кормової бази 

сільськогосподарських підприємств недостатній і стримує інтенсивний 

розвиток тваринницьких галузей. Скотарство України буде забезпечено 

кормами тоді, коли річні витрати кормів на одну умовну голову становитимуть 

35-40 ц корм. од. Це вимагає збільшення виробництва кормів на 11-22%. Кожне 

господарство повинне якомога повніше забезпечити потреби тваринництва у 

високоякісних соковитих і грубих кормах за рахунок власного виробництва. 

У середньому в сільськогосподарських підприємствах України в 2012 р. на 

1 ц приросту молодняку великої рогатої худоби витрачалось 15,52 ц корм. од., 

що перевищує науково обґрунтовані норми, які становлять 9,2-9,6 ц корм. од. 

[4, ст. 190-191]. 

Тому, одним із не менш важливих показників конкурентоспроможності 

продукції м’ясного скотарства є собівартість, де відображаються всі сторони 

виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства.  

Слід відзначити, що важливість собівартості продукції посилюється у 

зв’язку із залежністю від її рівня досягнення основних критеріїв 

конкурентоспроможності продукції: ефективності виробництва, збільшення 

прибутку, підвищення рентабельності [11, С. 98-102]. 

На думку І.І. Смоли собівартість продукції − це виражені у грошовій формі 

поточні витрати підприємства на її виробництво. Ці витрати утворюють 

виробничу собівартість. У собівартості продукції знаходять відображення 

індивідуальні витрати кожного підприємства на виробництво й реалізацію 



товарів. Витрати виробництва, що включаються у собівартість продукції, 

групують за такими елементами: матеріальні витрати (нафтопродукти, паливо, 

корми, електроенергія, ремонтні матеріали та запчастини, ветеринарні 

препарати), витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, 

амортизація основних фондів, інші витрати [10]. 

Стосовно собівартості тваринницької продукції Львівської області (рис. 2) 

, то тут найбільшу частку становлять матеріальні витрати – 87,1 %, меншу − 

оплата праці та відрахування на соціальні заходи – 72,4, амортизація основних 

засобів – 4,2 та інші витрати – 2,0.  

Витрати на виробництво продукції та рівень платоспроможності попиту є 

найважливішими чинниками, які визначають ціну. 

Як відомо, ціна формується під впливом попиту та пропозиції, тобто 

кон’юктури ринку. Для того, щоб ринок працював ефективно, необхідно 

встановити державне регулювання цін і забезпечити мінімальну ціну на 

продукцію тваринництва та зокрема м’ясного скотарства [6,  С. 123-127].  

 
Рис. 2. Структура витрат у тваринництві Львівської області у 2011 році,% 
Джерело: Дані Львівського обласного управління статистики 
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за ціну на кінець 2012 року. Зниження рівня середніх роздрібних цін по Україні 

у 2013 році пов’язано зі зниженням рівня цін у дванадцяти регіонах та 

стабілізацією цінової ситуації у дев’яти регіонах. При цьому у Запорізькій, 

Львівській, Харківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях спостерігалось 

зростання рівня цін [2]. 

Серед областей України Львівщина за рівнем цін  на яловичину 

знаходиться  на 10 місці – 53,90грн./кг, при середній роздрібній ціні по Україні 

55,57 грн./кг [1]. 

У період з 2010-2013 рр. на одному з оптово-роздрібних ринків Львівської 

області найбільше підвищилась ціна на м'ясо другого ґатунку – 82 % (середня 

ціна), а найменше на м'ясо на кості – 30 %. У свою чергу м'ясо вищого ґатунку 

піднялось в ціні на 47 % (середня ціна), а першого ґатунку – 57 % (рис. 3) 

 
Рис. 3. Структура зростання середніх реалізаційних цін на м'ясо яловичини 

за період з 2010-2013 рр. на оптово-роздрібному ринку, %. 
Джерело: розраховано за даними [1] 

 

Збільшення попиту на м'ясо та готові м'ясні вироби стало поштовхом до 

розвитку м'ясопереробної галузі, зростання у 2006-2012 рр. закупівельних цін 

на худобу, основним постачальником якого стало населення. Варто відзначити, 

що у цей період закупівельні ціни на м'ясо і м'ясопродукти, зокрема м'ясо 

яловичини, наблизилися до рівня світових цін. 

Роздрібна ціна продукції, що реалізується на стихійних ринках у травні 

2012 р. складала близько 50 грн./кг, а у магазинах та супермаркетах близько 56 
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грн./кг, заробіток виробника м'яса був вищим при подвірному забої. Так, при 

рівні цін що склався, не ліцензовані бійні отримували близько 5,1 грн./кг, тоді 

як легальні бійні заробляли менше 1 грн./кг. 

Одна з причин такої суттєвої різниці полягає в тому, що переробники що 

торгують на внутрішньому ринку вимушені конкурувати із переробниками, які 

мають можливість експортувати і, відповідно, знижують свою маржу до 

мінімального рівня. До того ж основними покупцями яловичини промислового 

виробництва є організована торгівля, то ж кінцева ціна на дану продукцію є 

значно вищою ніж на стихійних ринка. Разом з тим, розрахунки засвідчують, 

що промислова переробка яловичини для реалізації на внутрішньому ринку є 

невигідною, що підтверджується скороченням офіційних боєнь та зменшенням 

обсягів закупівлі худоби для промислової переробки [5]. 

Конкурентоспроможність продукції справляє помітний вплив на величину 

попиту, обсяг продажів і рівень доходів підприємства. Механізм товарної 

конкурентоспроможності тісно пов'язаний з розподілом обсягів виробництва та 

продажу продукції конкуруючих підприємств ринку. 

Висновки. 

Визначаючи економічний зміст і показники формування 

конкурентоспроможності продукції, необхідно враховувати не тільки якісні 

характеристики цієї продукції, а й такі ознаки, як момент здійснення продажу 

та ринок, на якому цю операцію здійснюватимуть. Враховуючи ці параметри, 

при розробці маркетингової стратегії можна підвищити або знизити 

конкурентоспроможність виробленої продукції. 
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