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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підприємства молокопереробної галузі відіграють знач-

ну роль у наповненні ринків продукцією, а також у вирішенні
проблеми зайнятості населення. Проте у сучасних економ-
ічних умовах господарська діяльність більшості агропромис-
лових підприємств у вітчизняному аграрному секторі мало-
ефективна, що пояснюється об'єктивними галузевими особ-
ливостями (залежність обсягів виробництва від природно-
кліматичних умов, високий рівень витрат, тривалий термін
окупності й т.д.), недостатньою забезпеченістю ресурсами,
наявним вільним капіталом, відсутністю організації реклам-
ної діяльності та ін. У зв'язку із цим, дослідження проблем
становлення і стійкого функціонування підприємств моло-
копереробної галузі є складним та актуальним науково-
практичним завданням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми розвитку та дослідження ринку молока й

молочної продукції привертають увагу таких українських
вчених, як С. Васильчак, Н. Голомша, В. Зимовець, М. Ільчук,
П. Копитко, Т. Мостенська, В. Пабат, М. Пархомець, Д. Се-
менда, І. Топіха. Теоретико-методологічні основи дослід-
ження чинників конкурентоспроможності підприємств є
предметом уваги багатьох вчених-економістів: Е. Вогеля,
М. Портера, Дж. Стренда, Г. Азоєва, Р. Фатхутдінова,
С.Р. Камілової, М.П. Коржинського, В.Я.Месель-Веселяка,
І. Червена, П. Саблука, В.Н. Зимовця, П. Макаренка,
М.М. Ільчука, Л. Розана, П.Т. Саблука, О. Шпичака та ін.
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У статті розглянуто та обгрунтовано чинники формування конкурентоспроможності підприємств мо-
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначити та обгрунтувати чинники формування кон-

курентоспроможності агропромислових підприємств моло-
копереробної галузі.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Перш ніж розглядати чинники формування конкурен-

тоспроможності підприємств молокопереробної галузі, виз-
начимо, що означає термін "чинник" взагалі. Чинник (або —
фактор; від лат. factor — той, що обумовлює) — це рушійна
сила або причина будь-якого процесу чи явища, що визна-
чає його характер або окремі риси. Звідси випливає, що чин-
никами конкурентоспроможності є ті чи інші причини
(суттєві обставини), що частково впливають на рівень та
характер конкурентоспроможності підприємства, або ж по-
вністю визначають його [1, с. 165].

Найбільш поширеним є виокремлення чинників форму-
вання конкурентоспроможності підприємств молокопере-
робної галузі, що грунтується на класифікаційних ознаках,
які наведено у таблиці 1.

Саме ця група чинників є найбільш значимою для забез-
печення стійких конкурентних позицій підприємств моло-
копереробної галузі, оскільки ці чинники є об'єктом актив-
ного впливу з боку самого підприємства [2, c. 125].

Виникнення та інтенсивність прояву зовнішніх чинників
не залежить від діяльності молокопереробного підприєм-
ства і обумовлюється станом зовнішнього середовища. Чин-
ники зовнішнього середовища є вкрай неоднорідними за
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джерелами свого походження, оскільки виступають про-
явом систем різного рівня, і поділяються, у свою чергу, при-
наймні, на три групи:

1. Галузеві, тобто ті, що визначаються функціонуван-
ням галузі як системи (до них відносять механізми внутріш-
ньогалузевого регулювання, методи та рівень внутрішньо-
галузевої конкуренції, стан попиту на молочну продукцію
тощо).

2. Макроекономічні, тобто чинники, що відображають
умови функціонування національних економік (до них
відносять загальногосподарську кон'юнктуру, стан та ди-
наміку платоспроможного попиту, механізми державного
регулювання економіки в молокопереробній галузі, на-
явність та рівень розвитку ринкової інфраструктури тощо).

3. Чинники світової економіки (до них відносять кон'-
юнктуру світових ринків молока та молокопродукції, міжна-
родний розподіл праці, динаміку валютних курсів, міжна-
родні угоди у сфері зовнішньої торгівлі тощо).

Залежно від сфери походження чинники, що впливають
на конкурентоспроможність, поділяються на науково-
технічні, організаційно-економічні, соціальні, екологічні,
політичні [2, c. 126]. З точки зору системного підходу цей
перелік слід доповнити маркетинговими чинниками, які
справляють значний вплив на формування ринкового іміджу
підприємства, ефективність цінової політики, систему
організації збуту та ін.

Науково-технічні чинники — відображують стан та ди-
наміку науково-технічного прогресу, рівень техніки та тех-
нології, продуктивність та надійність устаткування, гнуч-
кість виробничих процесів тощо. Науково-технічний про-
грес є найважливішими чинником формування конкурентос-
проможності підприємств молокопереробної галузі, тому
неможливо не враховувати зовнішні науково-технічні чин-
ники: появу в конкурентів більш досконалої технології ви-
робництва, промислове шпигунство конкурентів, появу но-
вого виробника товару або послуги в секторі традиційної
продукції молокопереробного підприємства, освоєння кон-
курентами виробництва товару-замінника, раптова дестаб-
ілізація молокопереробної галузі, порушення комунікатив-
них зв'язків між підприємствами молокопереробної галузі
як суб'єктами господарювання, непередбачені зміни навко-
лишнього середовища або фізичних умов переміщення то-
варних, фінансових, трудових та інших ресурсів.

Організаційно-економічні чинники — відображують, з
одного боку, стадію циклу розвитку економіки, розвиток
інтеграційних процесів у економічному просторі, загально-
господарську та галузеву кон'юнктуру, методи та механіз-
ми регулювання господарської діяльності на рівні держави,
регіонів та галузей; з іншого боку, ці чинники характеризу-
ють структуру та ефективність системи управління моло-
копереробного підприємства, рівень організації його фінан-
сово-економічної діяльності, характер організації виробни-
чих процесів та організації праці, ступінь ефективності ство-
рених на підприємстві систем прогнозування, стратегічно-
го та поточного планування, моніторингу та оперативного
регулювання тощо.

Соціальні чинники — відображують стан та динаміку
соціальних процесів, що відбуваються на макро- та мікро-
рівнях. Вплив цієї групи чинників на формування конкурен-
тоспроможності підприємств молокопереробної галузі є
двобічним: з одного боку, вони здійснюють суттєвий вплив
на рівень, динаміку та специфічні особливості попиту на
кожному конкретному ринку, а значить якоюсь мірою впли-
вають на конкурентоспроможність молочної продукції; з
іншого боку, ці чинники певною мірою відбиваються на рівні
ефективності виробничо-господарської діяльності під-
приємств молокопереробної галузі.

Екологічні чинники — характеризують взаємозв'язок
виробничо-економічної діяльності підприємства зі станом
оточуючого природного середовища. До цієї групи чинників
слід віднести вимоги екологічного законодавства, витрати,
що виникають у зв'язку з утилізацією відходів виробництва
молочної продукції, витрати на утримання та експлуатацію
природоохоронних споруд тощо.

Політичні чинники здійснюють суттєвий вплив на фор-
мування конкурентоспроможності підприємств молокопе-
реробної галузі, що найяскравіше виявляється при реалізації
продукції підприємства на зовнішніх ринках, або при прид-
банні імпортних ресурсів. Як найголовніші політичні чин-
ники формування конкурентоспроможності можна виділи-
ти, у першу чергу, загальнополітичний клімат та стан роз-
витку міжнародних відносин, політики іноземних країн

щодо соціально-економічних та політичних перетворень в
Україні, військово-політичні конфлікти в окремих регіонах
світу і т. ін.

Як видно з наведених характеристик та прикладів, всі
перелічені групи чинників, за винятком політичних, вклю-
чають у себе як ендогенні, так і екзогенні чинники. І лише
група політичних чинників має однозначно зовнішній харак-
тер походження по відношенню до переробного підприєм-
ства, через що можливість прямого впливу на них з боку
підприємства повністю відсутня.

Залежно від свого характеру чинники, що впливають на
конкурентоспроможність та формують її, поділяються на
загальні, специфічні та індивідуальні. Загальні чинники
здійснюють вплив на конкурентоспроможність усіх
підприємств без винятку; специфічні чинники — це ті, що
здійснюють вплив на конкурентоспроможність підприємств
певної галузі (в нашому випадку — молокопереробної), або
певного регіону, або тих, що діють на конкретному ринку;
дія індивідуальних чинників обумовлює зміни конкурентос-
проможності окремого підприємства.

Залежно від тривалості дії чинники, що формують кон-
курентоспроможність, поділяються на постійні та тимча-
сові. Постійні чинники визначають загальний рівень конку-
рентоспроможності підприємства; тимчасові — змінюють
цей рівень внаслідок тих чи інших подій.

Переважаюча більшість чинників конкурентоспромож-
ності підприємств молокопереробної галузі має постійний
характер, оскільки період функціонування самого підприє-
мства і період їх дії є зіставними.

Кількість чинників тимчасового впливу є відносно неве-
ликою; вони, як правило, пов'язані зі змінами у споживацько-
му попиті або визначаються сезонними особливостями вироб-
ництва (у нашому випадку — агропромислове виробництво).
Крім того, до чинників тимчасового впливу відносяться випад-
кові чинники, виникнення яких достатньо важко або взагалі
неможливо прогнозувати (землетрус, повінь, пожежа або ж
аварія на виробництві) [3, c. 265]. Чинники формування кон-
курентоспроможності підприємств молокопереробної галузі
діють не ізольовано, кожен сам по собі, а системно, що поси-
лює наслідки дії кожного окремо взятого чинника.

Молокопродуктовий сектор відіграє важливу роль в еко-
номіці держави та забезпеченні населення продуктами харчу-
вання першої необхідності. Кон'юнктура світового ринку сприяє
виробництву молочних продуктів: високі ціни стимулюють
збільшення обсягів виробництва, а зростання населення плане-
ти сприяє збереженню високих цін на молочні продукти в дов-
гостроковій перспективі. В Україні молокопереробна галузь має
високий потенціал, який недостатньо використовується на сьо-
годнішній день. Згідно з Меморандумом з економічного розвит-
ку України 7 місце в оцінці можливостей стратегічного значен-
ня займає саме виробництво молока та молочних.

До особливостей ефективного функціонування під-
приємств молокопереробної галузі в аграрному секторі
відносять [8]:

Класифікаційна ознака Групи чинників 

Місце виникнення • внутрішні 
• зовнішні 

Сфера походження • науково-технічні 

• організаційно-економічні 

• соціальні 
• екологічні 
• політичні 
• маркетингові 

Характер чинника • загальні 
• специфічні 
• індивідуальні 

Тривалість дії • постійні 
• тимчасові 

Ступінь 

взаємообумовленості 
• незалежні 
• похідні 

Ступінь корисності • стимулюючі 
• дестимулюючі 

Роль у забезпеченні 

конкурентоспроможності 

підприємства 

• основні 
• другорядні 

Таблиця 1. Класифікація чинників
формування конкурентоспроможності підприємств

молокопереробної галузі
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— сезонний характер отримання продукції при пос-
тійному попиті на продовольство протягом року, внаслідок
чого виникає відчутний дисбаланс на ринках збуту;

— значна галузева, внутрішньогосподарська і ре-
гіональна спеціалізація виробництва;

— необхідність комплексного підходу до виробництва,
переробки, транспортування і збереження якості продукції;

— залежність результатів діяльності від погодних умов;
— нерегулярність отримання виручки протягом вироб-

ничого циклу;
— необхідність міцних організаційно-економічних взає-

мозв'язків з постачальниками ресурсів та реалізаторами
продукції кінцевому споживачу.

Для досягнення довготривалого успіху робота по забез-
печенню конкурентоспроможності підприємств молокопе-
реробної галузі має здійснюватися в усіх сферах його діяль-
ності.

Звідси випливає, що ключовими аспектами (елемента-
ми) забезпечення конкурентоспроможності цих підпри-
ємств є:

— виробничий — ключове значення мають номенкла-
тура й асортимент товарів, якість молочної продукції, ха-
рактер технології, масштаби виробництва, забезпеченість
основними видами ресурсів, якість ресурсів, гнучкість ви-
робництва;

— маркетинговий — ключове значення мають до-
слідження й прогнозування ринку, система просування та
збуту товару, ціноутворення, рекламна діяльність, обслу-
говування споживача;

— фінансовий — ключове значення мають ступінь
ліквідності, активність, доходність, платоспроможність мо-
локопереробного підприємства, залучення зовнішніх фінан-
сових ресурсів, інвестування наявних коштів, загальний
фінансовий стан підприємства;

— інноваційний — ключове значення мають здійснення
науково-дослідних та досвідно-конструкторських робіт
(НДДКР) власними силами, використання запозичених ре-
зультатів НДДКР, ступінь оновлюваності продукції, техно-
логії, ступінь використання інформаційних технологій;

— кадровий та організаційно-культурний — ключове
значення мають кількісний та якісний склад персоналу, тип
лідера, характер організаційних цінностей, комунікації та
процедури;

— управлінський — ключове значення мають тип орга-
нізаційної структури управління (ОСУ), гнучкість та раціо-
нальність ОСУ, стиль та методи управління, адаптаційні
можливості, гнучкість та гомеостатичність підприємства.

Сьогодні для молокопереробної галузі характерні різкі
контрасти, бо поряд із успішними рентабельними підприє-
мствами безліч фермерських господарств, які працюють
просто на межі виживання. Це безпосередньо залежить від
стану молочного скотарства, у якому, на жаль, за останні
роки спостерігаються негативні тенденції. Існуючі державні
програми підтримки вітчизняного тваринництва, зокрема і
доплати за вирощений молодняк ВРХ, лише частково вирі-
шують проблеми виробників молочної продукції.

В умовах зменшення обсягів якісної сировини, знижен-
ня рівня споживання, низької купівельної спроможності
населення підприємства молокопереробної галузі змушені
працювати на межі рентабельності, виробляючи низькомар-
жинальну продукцію. Розробка ефективних стратегій роз-
витку підприємств молокопереробної галузі ускладнюєть-
ся обмеженістю власних фінансових ресурсів, невизначен-
істю законодавства та інших факторів, а також відсутністю
відкритої інформації про тенденції ринку молочної про-
дукції [5, c. 125]. Урядові інституції недостатньо володіють
необхідною інформацією про регіональні особливості веден-
ня бізнесу, а статистична інформація не в змозі задоволь-
нити адекватні питання вітчизняних та іноземних інвесторів.
Разом з тим, цей ринок зберігає свою привабливість і зао-
хочує інтерес крупних виробників до купівлі більш слабких
конкурентів. Тільки сильні гравці ринку з детально розроб-
леною стратегією і готовністю інвестувати в майбутній роз-
виток зможуть демонструвати позитивну доходність. Тому
актуальним питанням на сучасному етапі залишається за-
безпечення подальшого ефективного розвитку та підвищен-
ня результативності діяльності підприємств молокопере-
робної галузі.

Підприємства молокопереробної галузі здатні най-
оперативніше реагувати на зміни кон'юнктури ринку і, та-
ким чином, надавати аграрному сектору економіки необхі-
дної гнучкості. Ця властивість підприємств молокоперероб-

ної галузі набуває особливого значення в сучасних умовах,
коли відбувається швидка індивідуалізація і диференціація
споживацького попиту, прискорення науково-технічного
прогресу, розширення номенклатури товарів і послуг.

 Крім того, підприємства молокопереробної мобі-
лізують значні фінансові й виробничі ресурси населення (в
тому числі трудові й сировинні), які за їхньої відсутності не
були б використані. Істотно впливають ці підприємства на
формування конкурентного середовища, що для нашої ви-
сокомонополізованого агарного сектору економіки має пер-
шочергове значення.

ВИСНОВКИ
Розвиток підприємств молокопереробної галузі також

виступає дієвим фактором, що пом'якшує соціальну напру-
гу і сприяє демократизації ринкових відносин, тому що саме
він є фундаментальною основою формування "середнього
класу", а отже, й послаблення, властивої аграрному секто-
ру економіки, тенденції до соціальної диференціації.

Усі зазначені вище та інші властивості підприємств мо-
локопереробної галузі переконливо свідчать, що їх розви-
ток та функціонування — це "могутній фактор реформу-
вання аграрного сектору економіки: створення соціальне
орієнтованого ринкового механізму, подолання нинішньо-
го кризового спаду виробництва й забезпечення передумов
для економічного піднесення" [6, c. 62—69].
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