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       Обґрунтовано, що формування стійких конкурентних переваг здійсню-

ється на основі найбільш повного взаємозв'язку стратегічних можливостей 

підприємств з внутрішнім потенціалом. Проаналізовано діяльність одного 

з найбільш перспективних українських аграрних підприємств ЗАТ «РОС 

АГРО». Визначено основні напрями реформування його маркетингової ді-

яльності на основі стратегічного конкурентного аналізу. Рекомендовано 

розвиток рослинництва здійснюється шляхом підвищення родючості землі 

та запровадження сучасних технологій, що сприятиме забезпеченню стабі-

льності та ефективності використання земель сільськогосподарського при-

значення. 

Хворий стан економіки України, особливо декількох останніх років, 

зобов’язує вітчизняні підприємства розробляти стратегічну поведінку, яка 

дозволить їм вижити у конкурентній боротьбі в довгостроковій перспекти-

ві та своєчасно адаптуватися до змін конкурентного маркетингового сере-

довища. Перед підприємствами стоїть проблема формування стійких кон-

курентних переваг на основі найбільш повного взаємозв'язку стратегічних 

можливостей підприємств з внутрішнім потенціалом та невикористаними 

резервами з метою досягнення максимального синергичного ефекту дія-

льності на конкурентному ринку. 
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Значну увага концепції стратегічного управління підприємствами 

приділено у роботах таких авторів як Аакер Д., Володькіна М.В., Лам-

бен Ж.Ж., Майдебура Е.В., Оборська С.В., Стрикленд А.Дж., Томп-

сон А.А., Чернега О.Б., Шершньова З.Є., зокрема, напрямком формування 

конкурентних стратегій займалися Азоєв Г.Л., Куденко Н.В., Портер М., 

Фатхутдінов Р.А Значний вклад у формування концепції переорієнтації 

підприємств на маркетинг, що забезпечує задоволення потреб споживачів, 

поширення можливостей виходу на нові ринки збуту, підвищення конку-

рентоспроможності підприємств, оволодіння ефективними інструментами 

успішного протистояння у конкурентній боротьбі привнесли Ассель Г., 

Балабанова Л.В., Бєляєвський І.К., Гриньова В.М., Карпенко Н.В., 

О'Шонессі Дж., Шевченко Л.С.  

Мета роботи – на основі аналізу й узагальнення теоретичних засад і 

практичних питань розробити пропозиції щодо підвищення конкурентосп-

роможності підприємства ЗАТ «РОС АГРО». 

Сучасним менеджерам доводиться аналізувати зовнішнє середовище 

достатньо ретельно для своєчасного внесення змін у вибраний курс фірми. 

Вони повинні добре знати особливості діяльності своєї компанії, її сильні 

та слабкі сторони, щоб передбачити, які зміни принесуть успіх компанії. 

Іншими словами, стратегічне управління є основою, сучасною парадигмою 

до управління конкурентоспроможністю всією компанією. 

Конкуренція – одна з існуючих ознак ринків, механізм регулювання 

виробництва. Конкуренція відображає систему взаємовідношень між виро-

бниками з приводу встановлення цін, обсягів пропозиції товарів на ринку 

та споживачами певного товару. З розвитком конкуренції виникла необхід-

ність впровадження понять конкурентоспроможність та конкурентоздат-

ність товару і підприємств. 

З економічної точки зору конкуренція – це економічний процес взає-

модії, взаємозв'язку продуцентів та постачальників товарів (послуг), супер-
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ництво між окремими виробниками або продавцями товарів (послуг) в про-

цесі боротьби за найбільш прибуткові умови виробництва/реалізації. 

З точки зору концепції маркетингу, то ринкова конкуренція являє со- 

бою боротьбу продавців за обмежений обсяг платоспроможного попиту 

споживачів, яка ведеться підприємствами на доступних їм сегментах ринку 

за допомогою конкурентоспроможного комплексу маркетингу і стратегіч-

ного маркетингового інструментарію. 

З точки зору стратегічного маркетингу конкуренція – це змагаль-

ність, суперництво, напружена боротьба юридичних або фізичних осіб за 

покупця, за своє виживання в умовах чинності твердого закону конкуре-

нції як об'єктивного закону вилучення неякісних товарів і послуг у рамках 

антимонопольного законодавства і дотримання законів про захист прав 

споживачів. 

У процесі конкурентної боротьби учасники переслідують однакові 

цілі – максимізація прибутку за рахунок завоювання переваг споживачів. 

Однак способи й шляхи досягнення цієї загальної мети різні. Тому в кон-

курентній боротьбі перемагає той, хто раніше від інших домігся певних 

конкурентних переваг і захопив стійкий сегмент ринку. 

Таким чином конкурентоспроможність фірми – здатність виробляти і 

реалізовувати швидко, дешево, якісно, продавати в достатній кількості, на 

високому технологічному рівні обслуговування. Конкурентоспроможність 

фірми – це можливість ефективно розпоряджатися власними й позиковими 

ресурсами в умовах конкурентного ринку. Виробництво й реалізація кон-

курентоспроможних товарів – обов'язкова умова конкурентоспроможності 

фірми. У ширшому змісті для забезпечення конкурентоспроможності необ-

хідна систематична робота з усього виробничо-господарського циклу, що 

приводить до конкурентних переваг у сфері НДДКР, виробництва, управ-

ління, фінансів, маркетингу й т.п. Конкурентоспроможність фірми є ре-



 

 482 

зультат її конкурентних переваг по всьому спектру проблем управління 

компанією (рис. 1). 

Стратегії конкуренції компаній у галузі можуть відрізнятися за бага-

тьма стратегічними показниками (табл. 1). Масштаб стратегічних відмін-

ностей за конкретним показником залежить від галузі. Стратегічні пока-

зники для конкретної фірми, як правило, утворюють внутрішньо узгодже-

ний перелік.  

 

Рисунок 1 – Фактори конкурентоспроможності підприємства [3] 
 

Так інтенсивність і конкретна форма конкурентної боротьби між пря-

мими суперниками на ринку варіює в залежності від конкретної ситуації. 

Вона описує ступінь взаємозалежності конкурентів, що виникає на конкре-

тному ринку в результаті їхніх дій. 

Сільськогосподарська галузь для Української держави завжди була 

однією з пріоритетних сфер як зовнішньоекономічного, так і внутрішньо-

економічного розвитку країни, адже питання організації виробництва й 

підтримки продовольчого забезпечення для окремої держави актуальні в 

усі часи. Від цього залежить не тільки життєздатність і самодостатність 

країни й суспільства, а й безліч найрізноманітніших напрямів людської ді-

яльності. 
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      Таблиця 1 – Стратегічні показники, що впливають на вибір стратегії 

Показник Характеристика 

Спеціалізація 

Ступінь, до якого фірма зосереджує зусилля в показниках ширини 

товарного асортименту, цільових сегментів покупців та цільових ге-

ографічних ринків 

Ідентифікація 

марки 

Ступінь, до якого фірма прагне ідентифікації марки, швидше, ніж 

конкуренції, що ґрунтується переважно на ціні чи інших змінних  

Прямий та  

непрямий  

маркетинг 

Ступінь, до якого фірма прагне привчити кінцевого споживача роз-

пізнавати марку її товару або ж збувати його з допомогою каналів 

розподілу 

Підбір каналу ро-

зподілу 

Вибір каналів розподілу в діапазоні від каналів, що належать компа-

нії, до торговельних точок з широким товарним асортиментом; 

Якість виробу 
Рівень якості товару в показниках витраченої сировини, специфікації, 

дотримання стандартів, характеристик тощо 

Лідерство в  

технології 

Ступінь, до якого фірма прагне досягти лідерства в технології, на ві-

дміну від наслідування дій конкурентів  

Вертикальна  

інтеграція 

Обсяг додаткової вартості, відображено в рівнях прогресивної та вер-

тикальної інтегралі, включаючи той факт, чи фірма володіє мережею 

розподілу ексклюзивними чи своїми власними точками роздрібної  

торгівлі та внутрішньою службою сервісу тощо 

Становище за 

рівнем витрат 

Межа, до якої фірма прагне здобути низьковитратне становище у 

виробництві і розподілі через її інвестування в ті підприємства та 

устаткування, що мінімізують витрати 

Сервіс 

Межа, до якої фірма надає допоміжні послуги своїм товарним асо-

ртиментом, такі як інженерна допомога та внутрішня мережа 

сервісу, кредитування тощо. Такий аспект стратегії має розгляда-

тися як частина вертикальної інтеграції, однак з метою аналізу його 

доцільно вирізняти 

Цінова політика 

Відносне цінове становище на ринку. Цінове становище, як пра-

вило, пов'язуватиметься з такими змінними, як становище за рів-

нем витрат та якість товару, однак ціна є чіткою стратегічною 

змінною, яку треба розглядати окремо 

Важелі впливу Масштаб фінансового та оперативного впливу фірми 

Відносини з  

батьківською 

компанією 

Вимоги до підрозділу, що ґрунтуються на відносинах між підроз-

ділом та його батьківською компанією. Фірма може бути одиницею 

високо диверсифікованого конгломерату, ланкою вертикаль-

ного ланцюга виробничих підрозділів, складовою частиною поєдна-

них сфер бізнесу в загальному секторі, філіалом закордонної ком-

панії тощо. Природа відносин з батьківською компанією вплива-

тиме на цілі, яких прагне досягти фірма, ресурси, наявні для цього, 

і, можливо, визначатиме деякі операції та функції, які фірма роз-

поділяє з іншими підрозділами (з наслідковим розподілом витрат. 

Відносини з віт-

чизняним уря-

дом, урядами 

інших країн 

Вітчизняний уряд може надавати фірмі ресурси чи іншу допомогу 

або, навпаки, регулювати діяльність фірми чи в інакший спосіб 

впливати на цілі фірми. Уряди інших країн часто виконують поді-

бні функції 
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У сьогоднішніх умовах військового протистояння й економічної кри-

зи сільське господарство серед інших галузей демонструє позитивну те-

нденцію. Так протягом останніх декількох місяців агропромисловість стала 

єдиною галуззю економіки в Україні, яка збільшила виробництво й екс-

порт. Підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом відкрило 

перед українським сільським господарством нові ринки й нові можливості. 

Цього року ріст сільського господарства, виробництва українського продо-

вольства становив 16 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року 

[5]. 

До одних з найперспективніших українських аграрних підприємств 

належить ЗАТ «РОС АГРО» (Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, 

с. Вишняківка). Метою діяльності підприємства є динамічний розвиток 

сільськогосподарської продукції. 

За хазяйством закріплено 25367 га землі. На підприємстві трудиться 

близько 300 осіб, середня зарплата тут близько 4 тис. грн. Не вистачає ви-

сококваліфікованих місцевих спеціалістів, які змогли б працювати на новій 

імпортній техніці. Тож доводиться запрошувати фахівців і з міста, і з ін-

ших сіл.  

Система і структура управління в ЗАТ «РОС АГРО» побудована спи-

раючись на конкретні умови підприємства, і обумовлено розмірами госпо-

дарства, його виробничим напрямом, роздробленістю населених пунктів і 

виробничих підрозділів, природними ресурсами, наявністю кваліфікованих 

кадрів.  

За для формування конкурентних маркетингових стратегій, що до-

зволять ЗАТ «РОС АГРО» досягти конкурентних переваг, проведено стра-

тегічний конкурентний аналіз, що охоплює декілька методів аналізу та 

оцінки конкурентоспроможності підприємства (SWOT-аналіз, SPACE-

аналіз, PEST аналіз, Матриця БКГ). Під час стратегічного моніторингу та 

аналізу зовнішнього середовища досліджено три основних категорії 



 

 485 

об’єктів [2]: чинники й тенденції; головні суб’єкти, від яких залежить над-

ходження ресурсів; реальні та потенційні партнери і конкуренти. 

Результатом стратегічного конкурентного аналізу став діагноз, тобто 

визначення та опис поточного і перспективного стану конкурентного сере-

довища. Детально розрахунки висвітлено у роботі [4]. На основі встановле-

ного діагнозу запропоновано заходи для посилення потенціалу конкурент-

ної переваги фірми, а саме: 

– результати SWOT-аналізу свідчать про те, що організацію вироб-

ництва зерна треба будувати з інтенсифікації: збільшення виходу продукції 

з одиниці площі, підвищення рівня праці та зниження витрат на одиницю 

продукції; 

– в системі координат SPACE визначено вектор рекомендованої 

стратегії підприємства ЗАТ «РОС АГРО», який відповідає конкурентній 

стратегії, тобто підприємству може бути рекомендовано посилити конку-

рентну боротьбу – вивчати досвід конкурентів по зменшенню собівартості 

виробництва, методам формування цін; використовувати існуючі ма-

ркетингові і рекламні можливості; знаходити нових партнерів і розши-

рювати ринки збуту4 

– при одержанні загального підсумку згідно матриці БКГ зроблено 

наступний висновок: позиції фірми ЗАТ «РОС АГРО» на ринку досить ста-

більні і як на майбутнє підприємству слід спрямувати всі зусилля щоб за-

йняти ринкову позицію, згідно класифікації матриці БКГ, «Зірка», тим бі-

льше, що всі можливості для цього у підприємства є 

Отримані в ході дослідження результати наглядно свідчать, що стра-

тегічний конкурентний аналіз як процес виявлення сильних і слабких сто-

рін, як своєї фірми, так і фірм конкурентів, дає можливість більш ефе-

ктивно планувати та використовувати свої сили і ресурси. 

Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспромо-

жністю підприємства із чітко поставленою метою функціонування повинен 
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включати комплекс постійно діючих інноваційних, інвестиційних, марке-

тингових, матеріальних, організаційно-управлінських, соціальних, кадро-

вих заходів, спрямованих на встановлення, забезпечення й підтримку пот-

рібного рівня конкурентоздатності підприємства. 

Рекомендовано розвиток рослинництва на ЗАТ «РОС АГРО» здійс-

нюється шляхом підвищення родючості землі та запровадження сучасних 

технологій прямого посіву (ноу-тіл), що сприятиме забезпеченню стабіль-

ності та ефективності використання земель сільськогосподарського приз-

начення. 
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It is proved that the diagnosis as a process of identifying strengths and weaknesses as 

a private company, and companies competitors, enabling it to eliminate the antagonistic con-

flicts in the process of interaction and competition more effectively plan and use their re-

sources. It analyzed the activity of one of the most promising Ukrainian agricultural enterpris-

es ZAT "ROS AGRO". The basic directions of reforming the marketing activities of ZAT 

"ROS AGRO" on the basis of marketing diagnostics. As a result of the SWOT-analysis is 

recommended to develop rastenivodstvo by improving soil fertility, and the introduction of 

modern technologies, which will contribute to the stability and efficiency of the use of agri-

cultural land. SPACE to provide companies use strategy which is to strengthen competition 

by studying the experience of competitors to reduce the cost of production, introduction of 

modern technologies; Using existing marketing and advertising opportunities, attracting new 

partners and expand markets. 


