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паралельних виробництв, розширення сервісних служб, невиробничої сфери 
тощо. Рушійною мотивацією соціальної потреби людей в отриманні профе-
сійної освіти високого рівня виступають умови праці, престиж професії, рі-
вень матеріального стимулювання, інтереси та можливість проявити себе. 
Орієнтуватись при цьому слід переважно на молодь села, призупинити від-
плив якої із сільської місцевості можна, створивши для неї нормальні умови 
життя відповідно до сучасних вимог, вирішивши соціально-економічні та 
культурно-побутові проблеми на селі. 

За умов докорінної перебудови в усіх сферах людської діяльності, ста-
новлення ринкових методів господарювання суттєво змінюється характер 
зв’язку між робочими місцями і трудовими ресурсами. Зростають вимоги до 
якості робочої сили, її професійної придатності, здоров’я, соціально-
психологічного клімату в колективі. Встановлення необхідної рівноваги між 
цими факторами – процес тривалий, тому досягнення оптимальної зайнятості 
трудових ресурсів завжди було і залишається одним із найактуальніших пи-
тань організації сільськогосподарського виробництва, оскільки воно безпосе-
редньо пов’язане з таким негативним суспільним явищем, як безробіття. 
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У сучасних умовах глобалізації класичні фактори виробництва відступають на 
друге місце, поступаючись певній комбінації інтегрованих до світової економічної систе-
ми інтелектуальних та інформаційних ресурсів, знань, технологій тощо. Завдяки зазна-
ченим досягненням стають можливими підвищення конкурентоспроможності, мініміза-
ція економічних ризиків, зростання швидкості міжнародного руху факторів виробництва, 
зниження витрат, пов’язаних з переміщенням товарів та послуг на вітчизняному ринку 
тощо. 

In today's globalization classic factors of production away to second place, behind some 
combination integrated into the global economic system of intellectual and information re-
sources, knowledge, technology and more. Thanks indicated achievement are possible to in-
crease competitiveness,  minimize economic risks, growth rate of the international movement of 
factors of production, reducing costs associated with the movement of goods and services in the 
domestic market and more. 

 
Постановка проблеми. Протягом усіх років незалежності Україна на-

магається наладити  відкрите ринкове господарювання з прискореним розви-
тком конкурентного середовища, у тому числі в аграрно – продовольчому се-
кторі. Необхідною умовою високої ефективності функціонування є конку-
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рентоспроможність вітчизняних товаровиробників та їх продукції в умовах 
глобалізації. Саме від розвитку світового ринку буде залежати які можливос-
ті для національної аграрної сфери виникнуть в результаті інтеграції в світо-
ву економіку. У повній мірі ці положення відносяться до підприємств, які 
функціонують на ринку молока, оскільки молокопродуктова галузь втратила 
стійкі конкурентні позиції щодо виробництва та споживання на цьому ринку. 

Проблем конкурентоспроможності та формування конкурентних пере-
ваг вітчизняних виробників молочної продукції стоїть досить гостро. Водно-
час,  в умовах загострення проблеми та переважаючої збитковості агропро-
мислового виробництва все більшої актуальності набуває проблема  форму-
вання конкурентних переваг підприємств, які виробляють саме молочну си-
ровину, оскільки постійно скорочуються обсяги виробництва молока та його 
якість є низькою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій Результати наукових дослі-
джень конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції та особли-
вості формування конкурентного середовища на агропродовольчому ринку 
України досліджували Л. А. Євчук, С.М. Ілляшенко, С. М. Кваша, Ю.С. Ко-
валенко, О. І. Кондратюк,  Н. В. Кривенко, Н. А. Мазур, М. Й. Малік, М. А. 
Місевич, О.А. Нужна, А.Т. Опря, та ін. Щодо конкурентного середовища на 
ринку молока та молочної продукції, то цією проблематикою займалися 
П.С. Березівський, В.І. Бойко, Р.В. Глібов, Л.В. Джемелінська, Т.Г. Дуран, 
М.М. Ільчук, В.Г. Кудлай, Т.Л. Мостенська, В.П. Савицька, В.С. Уланчук, 
О.М. Шпичак, та інші дослідники. Водночас проблема конкурентоспромож-
ності у межах даного ринку залишається ще недостатньо дослідженою.  

Постановка завдання. Головно метою дослідження є теоретичне об-
ґрунтування й розробка методичних рекомендацій з вибору та реалізації мар-
кетингової стратегії підвищення конкурентоспроможності молочної продук-
ції в аграрній сфері.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний стан розвитку 
економіки України супроводжується низкою невирішених проблем, серед яких 
однією з важливіших для більшості українських підприємств є проблема досяг-
нення та збереження певного рівня конкурентоспроможності. Конкурентоспро-
можність - одна з головних складових успіху будь-якого підприємства. [1, с.36]. 
Конкурентоспроможність досягається в умовах конкурентної боротьби з враху-
ванням поведінки й можливостей конкурентів, потреб споживачів, знанням ста-
ну і тенденцій розвитку ринку, оточуючого середовища й умінням створювати 
таку продукцію, яка була б краща ніж продукція конкурентів. 

Об’єктом дослідження було обрано сільськогосподарський виробничий 
кооператив агрофірми «Перше травня» Сумського району, Сумської області. 
Вивчено вплив факторів ринкового середовища на конкурентоспроможність 
молочної продукції, проаналізовані чинники, що впливають на конкурентосп-
роможність продукції, надано оцінку конкурентоспроможності  молочної про-
дукції. 

На основі проведеного аналізу встановлено, що при проведенні оцінки 
конкурентоспроможності молочної продукції з боку споживача, доцільно 
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враховувати ті властивості продукції, які становлять інтерес для споживачів, 
задовольняють його потреби. Рівень конкурентоспроможності повинен ви-
значатись з урахуванням конкретних умов реалізації і споживання продукції 
для конкретного ринку збуту. Зокрема, конкурентоспроможність молочної 
продукції може бути визначена не тільки шляхом порівняння з найбільш 
конкурентоспроможною молочною продукцією даного виду на ринку, а й ви-
явленням та аналізом комплексу потреб, для задоволення яких вона повинна 
призначатись. 

В основу методики оцінки конкурентоспроможності твердого сиру 
«Гауда» покладена ідеальна споживча модель. На основі проведеної діагнос-
тики конкурентної ситуації встановлено, що основними конкурентами даної 
молочної продукції на ринку м. Суми є:  ВАТ "Шосткинський гормолкомбі-
нат", Роменський молочний комбінат, ТМ «Добряна» Сумський молочний 
завод ( табл. 1). 

Таблиця 1 
Види та споживчі властивості твердих сирів молокопереробних 

підприємств  Сумської області 

Молокопереробне 
підприємство 

м. Суми 

Назва твердого 
сиру 

Харчова та енергетична 
цінність грам в 100 
грамах продукції 

Упаковка 

Ціна 
(грн./кг.) 
станом на 
01.01.2010 

ВАТ "Шосткин-
ський гормолком-

бінат" 

Сир твердий 
«Гауда» 

Масова доля жиру в су-
хій речовині: 50%. 
білки, г. – 23,0, жири, г. 
– 30,9, 380 ккал 

Круг, плівка 70,5 

Роменський мо-
лочний комбінат 

Сир твердий 
«Гауда» 

Масова доля жиру в су-
хій речовині: 50%. 
білки, г. – 24,8, жири, г. 
– 32,5, 356 ккал 

Куб, плівка 65,6 

ТМ «Добряна» 
Сумський молоч-

ний завод. 

Сир «Російсь-
кий» 

Масова доля жиру в су-
хій речовині: 50%. 
білки, г.   – 2360, жири, 
г. – 36,5, 349 ккал 

Круг, плівка 68,7 

СВК АФ «Перше 
травня» 

Сир твердий 
«Гауда» 

Масова доля жиру в су-
хій речовині: 50%.+/-
1,6%, білки, г. – 23,5 
жири, г. –30,9, 389 ккал

Круг, плівка 55,0 

 

Згідно зібраних в процесі маркетингового дослідження даних, встанов-
лено, що сир твердий «Гауда» підприємства СВК АФ «Перше травня» за ба-
гатьма властивостями конкурує з сиром твердим «Гауда» ВАТ "Шосткинсь-
кий гормолкомбінат". Дані молочні продукти мають однаковий термін збері-
гання, жирність, енергетичну цінність, вміст білків. 

В якості товару-аналогу було обрано конкуруючий сир твердий «Гау-
да» ВАТ "Шосткинський гормолкомбінат" реалізується на ринку молочних 
продуктів м. Суми. 
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Показник конкурентоспроможності за ціновим параметром .конкК  для 
сиру визначався: 

к

іп
конк Ц

ЦК =. ; 01 . >> конкК ,  де іпЦ  - ціна сиру СВК АФ «Перше травня», кЦ  - ціна 

сиру ВАТ "Шосткинський гормолкомбінат"  
 Для сиру СВК АФ «Перше травня» 74,0. =конкК , тобто він є конкуренто-
спроможним за ціною в порівнянні з сиром ВАТ "Шосткинський гормолком-
бінат". На основі попередніх досліджень, опитування кінцевих споживачів в 
м. Суми, за результатами оцінки важливості окремих властивостей порівню-
ваних сирів споживачами, було з’ясовано відповідність якості даних молоч-
них продуктів очікуванням покупців. В опитуванні приймало участь 190 рес-
пондентів. 

Оцінку якості твердого сиру СВК АФ «Перше травня», респонденти 
визначали за п'ятибальною шкалою. У цілому, по сукупності опитаних,   най-
більший середній бал параметрів твердого сиру СВК АФ «Перше травня»  
отримала маркетингова підтримка даного продукту – 3,84, харчова цінність 
та дизайн упаковки отримали 3,48. У цілому, по сукупності серед опитаних, 
відповідність ціни якості даного сиру отримала середній бал 1,6. 

Більшість респондентів в цілому задоволені представленими парамет-
рами твердого сиру СВК АФ «Перше травня» і оцінили його, як "дуже доб-
рий" – 21%, як "добрий" – 51%. Серед опитаних 23% оцінили його як "задо-
вільний", 2% - як "поганий" і 1% - як "дуже поганий". 

Представлені параметри сиру твердого «Гауда» ВАТ «Шосткинський 
гормолкомбінат», респонденти оцінили як "дуже добрий" – 33%, "добрий" – 
52%, "задовільний" – 14%, "поганий" – 1%. Найбільший середній бал параме-
трів у цілому по сукупності опитуваних отримали маркетингова підтримка – 
4,1, дизайн упаковки – 4,0. Харчова цінність сиру отримала 4,1 бали, а відпо-
відність ціни якості отримала 3,45 бали. 

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, сир тве-
рдий «Гауда» ВАТ "Шосткинський гормолкомбінат", в порівнянні з сиром 
СВК АФ «Перше травня»  з боку респондентів отримав вищі показники, крім 
того, виходячи з проведеного опитування, встановлено, що найбільш важли-
вими для респондентів в даній продукції є: лікувально-профілактичні власти-
вості (67%); смакові властивості є також важливими для респондентів (20%); 
менш важливими є енергетична цінність (7%); дизайн упаковки (6%). 
 На основі отриманих результатів для досліджуваного сиру СВК АФ 
«Перше травня», можна встановити наступний параметричний ряд: лікуваль-
но профілактичні, смакові властивості, жирність, безпечність, естетичний ви-
гляд. Місце властивостей сиру в параметричному ряді характеризується інде-
ксом, який визначався у відсотках через відношення фактичного споживчого 
параметра до еталонного. 

На даному етапі були визначені та розраховані показники конкуренто-
спроможності сирів «Гауда» за нормативними, технологічними, економічни-
ми, споживчими та маркетинговими параметрами. 
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Взявши за основу методику [2 с. 262-264], було розраховано параметрич-
ні індекси сирів даних підприємств. Для розрахунку параметричних індексів, 
кожному параметричному індексу було надано ранг значущості, що визначався 
експертним ранжируванням ознак продукції за ступенем їх важливості.  
 Для розрахунку загального параметричного індексу споживчих параме-
трів, кожному з них присвоювався ранг значущості, який визначався експер-
тним ранжируванням ознак сиру за ступенем їхньої важливості. 
 Загальний індекс споживчих параметрів сиру «Гауда» СВК АФ «Перше 
травня» СПI  = 0,94, а для сиру «Гауда» ВАТ «Шосткинський гормолкомбінат»  

)(бСПI  = 0,84. Загальний індекс технологічних та економічних параметрів ви-
значався за такою ж схемою як і попередні індекси. Загальний індекс техно-
логічних параметрів сиру СВК АФ «Перше травня» та базового зразка ( ТПI  та 

)(бТПI  відповідно) дорівнював 0,97. Загальний індекс економічних параметрів 
сиру СВК АФ «Перше травня» та базового зразка ( ЕПI  та )(бЕПI  відповідно) 
дорівнював 0,8. 

Для розрахунку маркетингових показників, згідно [3, с. 99-102], реко-
мендується проведення анкетування потенційних споживачів для оцінки 
впливу маркетингової підтримки продукції, швидкості сприйняття цієї про-
дукції, просування продукції на ринку. 

Для сиру СВК АФ «Перше травня» груповий показник конкурентосп-
роможності за маркетинговою складовою MПI  становив 0,93, а для сиру «Гау-
да» ВАТ «Шосткинський гормолкомбінат» )(бMПI  = 0,86. 

В результаті порівняння отриманих групових показників конкуренто-
спроможності продукції СВК АФ «Перше травня» і базового зразка встанов-
лено значний вплив маркетингової підтримки в результаті проведених захо-
дів по просуванню даної продукції. 
 Коефіцієнт конкурентоспроможності сиру СВК АФ «Перше травня» за 
маркетинговими показниками ( MПK ) можна визначити за формулою: 

)(бMП

MП
MП I

IK = , 

де MПI , )(бMnI  - групові показники маркетингових параметрів сиру СВК АФ 
«Перше травня» і сиру конкурента.  
Коефіцієнт конкурентоспроможності за маркетинговими показниками сиру 
СВК АФ «Перше травня» становив MПK  = 1,08. 

Загальний індекс якості сиру СВК АФ «Перше травня» становив: 
якІ =0,88. А загальний індекс якості сиру «Гауда» ВАТ «Шосткинський гор-
молкомбінат»   становив )(бякI  = 0,83. 
На четвертому етапі проведено розрахунок інтегрального показника конку-
рентоспроможності досліджуваного сиру. 

Інтегральний показник конкурентоспроможності сиру СВК АФ «Перше 
травня» КСІ  = 1,1. Враховуючи, що він більше одиниці, даний сир – конку-
рентоспроможний. Інтегральний показник конкурентоспроможності  сиру 
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СВК АФ «Перше травня» )(бКСІ  = 1, тобто він також є конкурентоспромож-
ним. 

Значення параметричних індексів та інтегрального показника конку-
рентоспроможності сирів наведені  в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Значення параметричних індексів та інтегральних показників  
конкурентоспроможності сирів СВК АФ «Перше травня» та  

ВАТ «Шосткинський гормолкомбінат» 
Значення показників 

Показники СВК АФ «Перше 
травня» 

ВАТ «Шосткинський 
гормолкомбінат» 

Загальний індекс нормативних параметрів 1,0 1,0 
Загальний індекс споживчих параметрів 0,94 0,84 
Загальний індекс технологічних параметрів 0,97 0,97 
Загальний індекс економічних параметрів 0,8 0,8 
Груповий показник конкурентоспроможності 
за маркетинговою складовою 

0,93 0,86 

Загальний індекс якості 0,88 0,83 
Інтегральний показник конкурентоспромож-
ності 

1,1 1,0 

 

Отже, використовуючи запропоновані заходи, продукція СВК АФ «Пе-
рше травня» може досягти значних успіхів на ринку і підвищити конкуренто-
спроможність твердого сиру до рівня 1,1, що дасть можливість досягти всіх 
поставлених цілей господарства.  

Висновки. Із залученням різноманітного методологічного та методич-
ного інструментарію наукового дослідження проаналізовано сучасний стан 
маркетингової діяльності СВК АФ «Перше травня». Визначивши рівень кон-
курентоспроможності молочної продукції, виготовленої  СВК АФ “Перше 
травня» відмітимо, що молочна продукція займає на ринку досить високі 
конкурентні позиції, проте необхідно дещо покращити якість продукції з ме-
тою підвищення рівня конкурентоспроможності. Результати виконаного ана-
лізу дозволили виявити проблемні аспекти в реалізації маркетингу на підпри-
ємстві та опрацювати науково – практичні засади побудови  раціонального 
механізму маркетингового забезпечення підприємства та його стабільного 
функціонування в умовах вітчизняного аграрного ринку. 
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