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Проведено аналіз факторів впливу на ефективність реалізації конкурентних стра-

тегій аграрних підприємств з метою виявлення основних організаційно-економічних резе-
рвів підвищення економічної ефективності функціонування товаровиробників сільського-
сподарської продукції та забезпечення їх конкурентоспроможності в довгостроковій пе-
рспективі. 

It is conducted the analysis of factors of influence on efficiency of realization of competi-
tion strategies of agrarian enterprises with the purpose of exposure of basic organizationally 
economic backlogs of increase of economic efficiency of functioning of commodity producers of 
agricultural produce and providing of their competitiveness in a long-term prospect. 

 
Постановка проблеми. В умовах ринкової системи господарювання до-

сить актуальною є потреба у формуванні та реалізації конкурентних стратегій 
аграрних підприємств, що повинні забезпечувати підвищення ефективності їх 
функціонування та конкурентоспроможності. Це можливо досягти за рахунок 
оптимального використання системи чинників, та ефективного стратегічного 
управління, покликаного забезпечити ефективність функціонування підпри-
ємств не лише сьогодні, а й на перспективу. Відомим є той факт, що ефекти-
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вність реалізації конкурентних стратегій визначається багатьма факторами, 
що різняться як за природою, так і характером та ступенем дії. Різноманіт-
ність факторів впливу на рівень ефективності конкурентних стратегій, відсу-
тність їх оцінки та прогнозування досить часто супроводжуються негативни-
ми наслідками, що пов’язані із руйнуванням виробничо-економічної системи. 
У зв’язку з цим, виникає необхідність у діагностиці та систематизації факто-
рів, що впливають на конкурентоспроможність аграрних підприємств та ефе-
ктивність реалізації ними конкурентних стратегій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомим внеском у рішенні 
проблем з питань функціонування аграрних підприємств та їх стратегічного 
менеджменту в умовах конкуренції є праці відомих вітчизняних-вчених еко-
номістів, а саме В. Андрійчука, Я. Базилюка, В. Бойка, О. Гудзинського, 
В. Гейця, О. Дація, Л. Довганя, Л. Євчук, А. Мазура, М. Маліка, П. Саблука, 
О. Шпичака, З. Шершньової та ін. Проте, в економічній літературі серед нау-
ковців немає єдиного підходу що до ідентифікації основних факторів впливу 
на ефективність реалізації конкурентних стратегій, що підтверджує актуаль-
ність обраної теми. 

Постановка завдання. Проведення аналізу факторів впливу на ефекти-
вність реалізації конкурентних стратегій аграрних підприємств з метою вияв-
лення організаційно-економічних резервів підвищення ефективності функці-
онування аграрних підприємств, забезпечення їх конкурентоспроможності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відомим є той факт, ефек-
тивність реалізації конкурентних стратегій аграрних підприємств визначаєть-
ся багатьма факторами, що різняться як за природою, так і характером та 
ступенем дії. Різноманітність факторів впливу на рівень ефективності реалі-
зації конкурентних стратегій, відсутність їх оцінки та прогнозування досить 
часто супроводжуються негативними наслідками, що пов’язані із руйнуван-
ням виробничо-економічної системи. 

Проведені дослідження свідчать, що ринкові умови господарювання та 
можливість ведення конкурентної боротьби за завоювання лідируючих пози-
цій на ринку забезпечили приріст виробництва валової продукції та підви-
щення ефективності функціонування сільськогосподарських товаровиробни-
ків. Так, у 2010 р. результатом виробництва та реалізації сільськогосподарсь-
кої продукції аграрними підприємствами Полтавської області стало отриман-
ня 1062,2 млн. грн. прибутку, в той час коли в 2006 р. збиток даної галузі 
становив 6,1 млн. грн. Загальний приріст виробництва сільськогосподарської 
продукції у порівняльних цінах 2005 р. склав 2,6 відсотка. 

Проведені дослідження дали змогу встановити, що в основу конкурентної 
стратегії покладено динамічність. Тому для оцінки досягнутого підприємством 
рівня переваги над конкурентами важливим індикатором є потенціал конкурен-
тоспроможності аграрних підприємств, що включає у себе сукупність наявних у 
підприємства факторів успіху, ключових компетенцій та конкурентних переваг. 
Ключовими факторами успіху є ефективність використання ресурсного потенці-
алу та досвід ведення конкурентної боротьби, які можуть вплинути на форму-
вання довгострокової конкурентної переваги підприємства. 
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Виявлено високий рівень інтенсивності конкуренції на локальному ринку 
сільськогосподарської продукції Хорольського району Полтавської області 
(розрахований індекс Херфіндала-Хіршмана становить 0,087). Дана ситуація 
склалася через те, що більшість підприємств займають незначні частки ринку 
(0,01–0,02), у той час як існує декілька лідерів ринку (0,10–0,16), які забезпе-
чують своїм виробництвом основний обсяг попиту. Так, у лідерів ринку зо-
середжено 21,3 % основного товарного виробництва зернових та зернобобо-
вих, 12,2 % – соняшника, 70,6 % – сої, 33,1 % – молока, 28,4 % – м’яса вели-
кої рогатої худоби та 50,2 % – м’яса свиней. 

В табл. 1 представлено результати проведеної діагности рівня конкурен-
тоспроможності потенціалу досліджуваних підприємств згрупованих у від-
повідності до їх конкурентної позиції на досліджуваному ринку (1 група – лі-
дери, 2 група – сильна конкурентна позиція, 3 група – слабка конкурентна 
позиція, 4 група – аутсайдери). 

Таблиця 1 
Динаміка інтегрованого коефіцієнта конкурентоспроможності 

потенціалу аграрних підприємств Хорольського району 
Полтавської області, 2008-2010 рр. 

Групи підпри-
ємств за рівнем 
коефіцієнта 

Інтегрований ко-
ефіцієнт конку-
рентоспроможно-
сті потенціалу 
підприємств В

ід
хи
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нн
я 
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11
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15
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2 
11

-8
 

7-
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К
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ку
ре
нт
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гр
уп
а 

Найменування підприємства 

2008 р. 2010 р. (+;-) 2009 р. 2010 р. 
ТОВ «Оріон Молоко» 10,5 11,1 0,6  +   +  1 

група СВК «Перемога» 11,9 12,5 0,6 +   +   
ДП «ДГ ім. 9 Січня НААН» 7,0 8,2 1,2   +  +  
СВК «Багачанський» 12,5 11,3 -1,2 +    +  
СВК ім. Ватутіна 7,1 8,5 1,4   +  +  
СВК «Хильківський» 8,1 11,4 3,3  +   +  
СВК «Андріївський» 7,0 6,5 -0,5   +   +
ТОВ «Зоря» 9,9 9,0 -0,9  +   +  

2 
група 

СТОВ «Мусіївське» 8,5 12,0 3,6  +  +   
СТОВ «Тарасівське» 7,2 9,5 2,3  +   +  
ТОВ АК «Перше травня» 9,3 9,5 0,2  +   +  
СВК «Трубайцівський» 10,0 8,0 -2,0  +   +  
СТОВ «Ковалі» 10,2 12,5 2,2  +  +   

3 
група 

ВАТ «Відродження» 10,2 5,8 -4,4  +    +
ТОВ«Червона зірка» 9,2 10,9 1,7  +   +  
ТОВ «Ольвія» 10,5 10,8 0,3  +   +  
ТОВ «Хорол Агро» - 10,0 -     +  
СВК «Колос» 6,6 6,4 -0,2   +   +
ПОП «Єдність» 8,2 7,0 -1,0  +    +

4 
група 

ТОВ «ГАЯ-Агро» 9,3 8,8 -0,5  +   +  
Джерело: власні дослідження та первинні матеріали господарств 
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Проведені розрахунки свідчать про те, що із 20 аграрних підприємств 
що функціонують на досліджуваному ринку, 4 знаходяться в групі ризику і 
мають незадовільний рівень конкурентоспроможності потенціалу, 3 підпри-
ємства є лідерами та мають високі показники за всіма критеріями конкурен-
тоспроможності потенціалу. Інші 13 аграрних підприємств знаходяться в до-
статній групі за рівнем інтегрованого коефіцієнта конкурентоспроможності 
їх потенціалу. 

Сполучена конкурентна карта регіонального аграрного ринку Хорольсь-
кого району Полтавської області (рис. 1), яка побудована з урахуванням рівня 
потенціалу конкурентоспроможності та конкурентної позиції на досліджува-
ному ринку, свідчить, що беззаперечними лідерами досліджуваного ринку є 
СВК «Перемога» та ТОВ «Оріон Молоко», яким у 2010 р. у порівнянні із 
2008 р. вдалося збільшити ринкові частки з одночасним ростом рівня потен-
ціалу їх конкурентоспроможності. 

 

 Рівень потенціалу конкурентоспроможності підприємств 
Високий 

(12–15 балів) 
Достатній 

(8–11 балів) 
Незадовільний 

(5–7 балів) 
1 2 3 Лідери ринку 

СВК «Перемога» 
→↑ 

ТОВ «Оріон Молоко» 
→↑  

4 5 6 

Сильна конкуре-
нтна позиція  
на ринку 

СТОВ  
«Мусіївське» ←↑ 

ДП «ДГ ім. 9 Січня 
НААН» →↑ 

СВК «Багачанський» ↓ 
СВК ім. Ватутіна↑ 

СВК «Хильківський»↑ 
ТОВ «Зоря» ←↓ 

СВК «Андріївський» 
←↓ 

7 8 9 
Слабка конкурен-
тна позиція на 

ринку СТОВ «Ковалі» ↑ 

СТОВ «Тарасівське» →
ТОВ АК «Перше трав-

ня» 
СВК «Трубайцівський»

ВАТ «Відродження» 
←↓ 

 

10 11 12 
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ку
ре
нт
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ія
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 р
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ю

 ч
ас
тк
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Аутсайдери  
ринку  

ТОВ «Червона зірка» → 
ТОВ «Ольвія» 

ТОВ «Хорол Агро» 
ТОВ «ГАЯ-Агро» ← 

СВК «Колос» ←↓ 
ПОП «Єдність» ↓ 

Умовні позначення:  
- зменшення та збільшення ринкової частки в 2010 р. порівняно із 2008 р. – ←, →; 
- погіршення та поліпшення рівня потенціалу конкурентоспроможності підприємст-

ва в 2010 р. у порівнянні з 2008 р. – ↓,↑. 
 

Рис. 1. Сполучена конкурентна карта регіонального аграрного ринку 
Хорольського району Полтавської області, 2008–2010 рр. 

 

Проведене групування 50-ти аграрних підприємств Полтавської області 
за рівнем інтегрованого показника потенціалу їх конкурентоспроможності 
(табл. 2) свідчить, що зростання факторного показника у V-й групі (у 2,0 ра-
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зи), порівняно із підприємствами І-ї групи, зумовлює зростання доходу від 
реалізації продукції на 23386,5 тис. грн. (більше ніж у 3,5 рази), збільшення 
виробництва валової продукції в порівняльних цінах 2005 р. на 1,1 тис. грн. 
у розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь (або на 78,6 %), зменшення 
коефіцієнта ефективності витрат на 0,300 (або на 33,7 %), зростання прибутку 
на 11061,5 тис. грн. (у 3,5 рази) та зростання рентабельності виробництва на 
72,8 % (із -14,4 % до 58,4 відсотка). 

Практика провідних сільськогосподарських підприємств, свідчить, що в 
нинішніх умовах господарювання конкурентоспроможними в першу чергу є 
маркетингово-орієнтовані підприємства. Саме орієнтація на маркетинг забез-
печує стійкий стан підприємства на ринку. Маркетинг є одним із головних 
ключових елементів, що впливає на ефективність реалізації конкурентних 
стратегій аграрних підприємств. 

Таблиця 2 
Вплив рівня інтегрованого показника потенціалу конкурентоспромож-

ності на економічну ефективність діяльності досліджуваних 
підприємств Полтавської області (в середньому за 2008–2010 рр.) 

Групи підприємств за рівнем інтегрованого по-
казника потенціалу конкурентоспроможності  

Показник I –  
до 7,0 

II – 
7,1–8,7

III – 
8,8–10,4

IV – 
10,5–12,1 

V – 
понад 
12,2 

Відхилен-
ня (+,-) V
групи до І

Кількість підприємств 7 9 17 10 7 х 
Інтегрований показник потен-
ціалу конкурентоспро-
можності підприємств, балів 

6,4 8,2 9,5 11,5 12,8 6,4 

Дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, по-
слуг), тис. грн. 

9184,4 10725,7 11631,8 19009,4 32570,9 23386,5 

Виробництво валової продук-
ції (в порівняльних цінах 2005 
р.) на 1 га сільськогосподарсь-
ких угідь, тис. грн. 

1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 1,1 

Коефіцієнт ефективності ви-
трат 0,996 0,876 0,882 0,757 0,660 -0,300 

Прибуток (+), збиток (-) усьо-
го, тис. грн. -2453,0 395,3 1282,1 4597,5 8608,5 11061,5 

Рівень рентабельності (+), збит-
ковості (-) сільськогосподарсь-
кого виробництва, % 

-14,4 8,6 16,6 41,2 58,4 72,8 

Джерело: власні дослідження та первинні матеріали господарств 
 

Дослідження показують, що ігнорування маркетингу на підприємстві, де 
дійсно він є необхідним, призводить до зниження саме тих показників, які 
забезпечують успіх підприємству - ефективності робочого процесу та його 
конкурентоспроможності [2]. 

Для з’ясування залежності показників економічної ефективності діяль-
ності сільськогосподарських підприємств, та відповідно ефективності засто-
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сування конкурентних стратегій в залежності від рівня частки витрат на збут 
в структурі операційних витрат, нами застосований метод статистичного 
групування – табл. 3. 

Таблиця 3 
Вплив рівня витрат на збут на економічну ефективність діяльності 

досліджуваних підприємств Полтавської області 
(в середньому за 2008–2010 рр.) 

Групи підприємств за рівнем частки витрат на 
збут в структурі операційних витрат Показники 

I – до 1,7 II –  
1,8 – 3,5

III – 
 3,6 – 5,3 

IV –  
5,4 – 7,1

V – по-
над 7,1 

Відхилення 
(+,-) V групи 

до І 

Кількість підприємств 15 14 11 6 4 х 
Частка витрат на збут в 
структурі операційних ви-
трат, % 

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

Дохід (виручка) від реалі-
зації продукції (товарів, 
робіт, послуг), тис. грн. 

8481,7 11537,4 18366,1 21977,0 38503,5 30021,8 

Виробництво валової про-
дукції (в порівняльних ці-
нах 2005 р.) на 1 га сільсь-
когосподарських угідь, тис. 
грн. 

1,4 1,9 2,0 2,1 2,7 1,3 

Коефіцієнт ефективності 
витрат 0,947 0,874 0,776 0,761 0,615 -0,3 

Прибуток (+), збиток (-) 
усього, тис. грн. -1034,5 1331,4 3442,1 4688,6 11326,5 12361,0 

Рівень рентабельності (+), 
збитковості (-) сільськогос-
подарського виробництва, % 

-3,2 20,3 29,8 34,6 76,9 80,1 

Джерело: власні дослідження та первинні матеріали господарств 
 

В основному до складу витрат на збут аграрних підприємств відносяться 
витрати пов’язані з комісійними винагородами продавців, торгових агентів та 
працівникам підрозділів що забезпечують збут, витрати на рекламу та дослі-
дження ринку (маркетинг), витрати на передпродажну підготовку продукції, 
витрати на транспортування та страхування готової продукції. Дані витрати 
дають можливість підприємству вчасно реагувати на зміни зовнішнього се-
редовища ринку та реалізовувати свою продукцію на найбільш вигідних 
умовах з можливістю забезпечення максимальної прибутковості своєї діяль-
ності та відповідно конкурентоспроможності на локальному ринку сільсько-
господарської продукції. 

Визначення впливу частки витрат на збут у структурі операційних ви-
трат на ефективність діяльності аграрних підприємств Полтавської області 
свідчить, що зростання частки витрат на збут у досліджуваних аграрних під-
приємствах V-ї групи (у 11,6 разів), порівняно з підприємствами І-ої групи, 
зумовлює зростання доходу від реалізації продукції на 30021,8 тис. грн. 
(із 8481,7 тис. грн. до 38503,5 тис. грн.), збільшення виробництва валової 
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продукції в порівняльних цінах 2005 р. на 1,3 тис. грн. у розрахунку на 1 га 
сільськогосподарських угідь (із 1,4 тис. грн./га до 2,7 тис. грн./га), зменшення 
коефіцієнта ефективності витрат на 0,300 (із 0, 947 до 0,615), зростання при-
бутку на 12301,0 тис. грн. (із -1034,5 до 11326,5 тис. грн.) та зростання рента-
бельності виробництва на 80,1 % (із -3,2 % до 76,9 %).  

Отже, цілком закономірним є те, що зростання витрат на збут, як правило, 
за рахунок зростання витрат на рекламу, дослідження ринку, комісійних вина-
город продавцям, торговим агентам і працівникам підрозділів, що забезпечують 
збут та страхування готової продукції, забезпечує зростання економічної ефек-
тивності діяльності аграрних підприємств, сприяє підвищенню рівня потенціалу 
їх конкурентоспроможності та ефективності конкурентних стратегій 

Отже, маркетингова діяльності, виважені рішення керівників щодо плану-
вання, виробництва, зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції є 
головною складовою на шляху забезпечення як ефективності реалізації конку-
рентних стратегій так і іміджу на ринку самого підприємства. Ефективність ре-
алізації конкурентних стратегій аграрних підприємств в першу чергу передба-
чає економічну та фінансову стабільність на підприємстві, високий ступінь ада-
птованості до змін зовнішнього середовища, з максимальною користю для себе 
та відображає позицію даного підприємства у відношенні до інших конкурентів 
– аналогічних учасників ринкових відносин. Орієнтація на споживача, якість, 
виробнича, фінансова, маркетингова та економічна ефективність, ведення спра-
ведливої та чесної конкурентної боротьби є тими характеристиками, які допо-
можуть забезпечити високу ефективність реалізації конкурентних стратегій та 
стійку позицію на ринку в довгостроковій перспективі. 

Висновки. Таким чином, основними причинами низького рівня ефекти-
вності конкурентних стратегій досліджуваних аграрних підприємств є недо-
статній рівень використання інструментів маркетингу, неефективний мене-
джмент, що є девіантним явищем у розрізі високого рівня виробничого поте-
нціалу й фінансової стійкості та низький рівень конкурентоспроможності то-
вару, зумовлений незадовільною якістю виробленої продукції. Винятком є 
лише лідери ринку, що реалізують високоякісну продукцію за цінами, вищи-
ми від середньорайонних, отримуючи у результаті високі показники ефекти-
вності виробництва і домінуючі позиції на регіональному ринку. 

Досліджені аспекти впливу факторів на ефективність реалізації конку-
рентних стратегій аграрних підприємств діють не ізольовано, не окремо, а 
системно та узгоджено. Ефективність та інтенсивність дії кожного окремо 
взятого чинника посилює вплив на ефективність реалізації конкурентних 
стратегій внаслідок їхньої взаємодії. 
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