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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Міжнародний поділ праці у системі виробництва

продукції, поглиблення інтеграційних процесів економік

світу у єдиний глобальний простір, лібералізація зовні'

шньоторговельних умов сприяють виходу окремих

підприємств на глобальні ринки. Щоб бути підприємству

конкурентоспроможним на цих ринках стає неможли'

вим застосовувати йому у своїй діяльності лише націо'

нальні принципи господарювання та вимоги законодав'

ства окремої держави до самостійних суб'єктів конку'

рентних відносин на макрорівні. За таких умов пошук

напрямів підвищення конкурентоспроможності вітчиз'

няних суб'єктів господарювання є актуальною пробле'

мою і її вирішення підвищить конкурентоспроможність

національної економіки та інвестиційну привабливість

країни.

Одним з найбільш перспективних секторів економі'

ки України є аграрний сектор, у тому числі виробницт'

во м'яса птиці. Птахівничі підприємства України нині

повністю забезпечують внутрішній ринок м'ясом птиці

та експортують значну частину своєї продукції (176 тис.

т у 2014 р.) у майже 40 країн світу [1].
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний вклад у вивчення теоретичних основ кон'

курентоспроможності продукції, підприємства та краї'

ни внесли вчені Й. Шумпетер та М. Портер. Так, Й. Шум'

петер відзначав, що існування великих фірм в економіці

країни забезпечує найкращі умови для розвитку су'

спільного виробництва, сприяє реалізації потенціалу

корпорацій, удосконаленню конкуренції та подоланню

негативних наслідків вільної конкуренції. М. Портер до'

водить, що основним шляхом створення конкурентної

переваги країни є діяльність підприємств із впроваджен'

ня інновацій у розвиток нового продукту, технологій,

брендів, методів задоволення споживачів [3].

У роботах вітчизняняних вчених Р.І. Буряка [3],

Л.А. Євчук [4], Д.Г. Легези [5], М.Й. Маліка [6] висвітле'

но теоретичні основи конкурентоспроможності

сільськогосподарської продукції та підприємства, роз'

роблено методичні підходи до оцінки конкурентоспро'

можності, обгрунтовуються основні напрями впрова'

дження системи управління якості на підприємстві. Про'

блемам оцінки на шляхів підвищення конкурентоспро'

можності сільськогосподарської продукції на зовніш'
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ньому ринку присвячені роботи С. М. Кваши та О. В.

Жемойди [7].

Аналіз досліджень із зазначеної проблеми свідчить

про те, що у своїх роботах науковці всебічно вивчали

теоретичні і практичні аспекти підвищення конкуренто'

спроможності підприємства. Разом з тим конкурентна

боротьба на ринку м'яса птиці стимулює

зарубіжних виробників впроваджувати

новітні моделі та досягати більш висо'

кого рівня конкурентоспроможності.

Тому, зважаючи на загрозу витіснення

вітчизняних виробників із зарубіжних

ринків, необхідно більш детально вив'

чити досвід здобуття конкурентних пе'

реваг передовими птахівничими підпри'

ємствами України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення досвіду

здобуття конкурентних переваг окре'

мими птахівничими підприємствами Ук'

раїни та визначення кількісного впливу

основних чинників забезпечення конку'

рентоспроможності підприємств на по'

казники їх діяльності за умов глобалі'

зації ринкових відносин.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В Україні діють такі зразкові, висо'

котехнічні, вертикально інтегровані,

потужні птахівничі підприємства з ви'

робництва м'яса птиці як ПАТ "Мироні'

вський хлібопродукт", ТОВ "Комплекс

Агромарс" [9;10]. На їх долю припадає

відповідно понад 50% і 15% обсягів промислового ви'

робництва м'яса птиці в Україні, яке сертифіковане за

системами якості HACCP, ISO 9001, ISO 22000 тощо.

Вертикально інтегрований агропромхолдинг "Миро'

нівський хлібопродукт" має, крім Миронівської брой'

лерної, ще птахофабрики "Оріль'Лідер" у Дніпропет'
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Таблиця 1. Вплив концентрації виробництва на економічну
ефективність виробництва м'яса птиці в

сільськогосподарських підприємствах України

Джерело: розраховано автором на основі даних статистичної форми 50�сг.

Таблиця 2. Групування птахівничих підприємствах України за рівнем річної продукції
вирощування на 1 середньорічну голову птиці

Джерело: розраховано автором на основі даних статистичної форми 50�сг.
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ровській області, "Перемога Нова"

у Черкаській області та інші. У 2014 р.

він збільшив обсяги виробництва

м'яса птиці у порівнянні з 2013 р. на

15,6% до 546,5 тис. т. За цей пері'

од обсяг експорту зріс на 15% і

склав 140,92 тис. т [9].

У ПАТ "Миронівський хлібопро'

дукт" та ТОВ "Комплекс Агромарс"

сформовані дієві системи управлі'

ння конкурентоспроможністю, які

передбачають чітку взаємодію усіх

структурних частин цих

підприємств, ефективне викорис'

тання ресурсів і продукції, знаход'

ження ключових факторів успіху та

конкурентних переваг, які забезпе'

чать випередження конкурентів.

Важливим джерелом глобаль'

ної конкурентної переваги птахівни'

чих підприємств може стати еконо'

мія за рахунок масштабів виробниц'

тва, маркетингу та матеріально'тех'

нічного забезпечення. За цих умов

економія витрат на виробництво і

реалізацію продукції досягається у

результаті зниження питомої ваги

постійних виробничих витрат у роз'

рахунку на одиницю продукції а та'

кож у результаті більш повного ви'

користання спеціалізованого об'

ладнання для матеріально'техніч'

ного постачання і реалізації про'

дукції. Для виходу на зовнішній ри'

нок птахівничі підприємства мають

виконати низку вимог щодо реєст'

рації та сертифікації товару, модер'

нізації виробництва, які потребують

значних коштів. Європейські стан'

дарти безпеки НАССР введені переважно на великих

підприємствах.

Групування птахівничих підприємств за їх розміром

дозволило встановити позитивний вплив концентрації

виробництва на показники економічної ефективності ви'

робництва м'яса птиці (табл. 1).

Дані таблиці 1 свідчать, що протягом 2009—2014 рр.

кількість птахівничих підприємств, які займалися виро'

щуванням птиці на м'ясо зменшилась на 109 одиниць в

основному за рахунок підприємств, які утримувати до

500,0 тис. голів птиці. Проте поголів'я птиці за цей пері'

од збільшилося на 42,0%, а обсяг виробництва м'яса

— на 36,7%. У підприємствах, у яких утримувалось по'

над 5,0 млн голів птиці порівняно з підприємствами роз'

міром до 0,5 млн голів, у 2014 р. було одержано річної

продукція вирощування на 1 голову птиці майже у 2 рази

більше, а виробнича собівартість 1 т продукції була у

майже 2 рази меншою.

Важливим джерелом глобальної конкуренції на рин'

ку м'яса птиці є впровадження інноваційних технологій

у діяльність птахівничих підприємств. Про це свідчить

досвід роботи ПАТ "Миронівський хлібопродукт". Пти'

ця тут утримується у приміщенні із сучасним устаткуван'

ням фірми VDL Agrotech (Нідерланди). Процесами го'

дування, напування курчат керують комп'ютери. Вони

ж здійснюють контроль над вентиляцією, опалюванням

і аварійною сигналізацією. На підприємстві вирощують

бройлерів від відомого виробника племінного поголі'

в'я, найбільшої американської генетичної компанії Cobb.

Птиця заселяється у корпус і після відгодівлі забираєть'

ся звідти одночасно, по системі "усе зайнято — усе по'

рожньо" [11]. Протягом 35—38 днів бройлери досяга'

ють 2—2,2 кг живої маси. На виробництво 1 кг куряти'

ни витрачається менше 2 кг зерна.

Запровадження на підприємстві міжнародної систе'

ми контролю якості НАССР, яка використовується для

забезпечення безпеки м'яса птиці протягом всього лан'

цюга виробництва й існування продукту [11].

Запровадження інноваційних технологій у птахі'

вничих підприємствах безпосередньо впливає на

підвищення продуктивності птиці. З метою виявлен'

ня впливу впровадження передових технологій ви'

робництва м'яса птиці на показники діяльності під'

приємств проведено їх групування за рівнем річної

продукції вирощування на 1 середньорічну голову

птиці (табл. 2).
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Таблиця 3. Групування сільськогосподарських підприємствах
України залежно від рівня виробничої собівартості 1 т продукції

вирощування птиці, 2014 р.

Джерело: розраховано автором на основі даних статистичної форми 50�сг.
* Показники підприємств, які не мають власних переробних потужностей.
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Дані таблиці 2 свідчать, що у 2014 р. порівняно з

2009 р., у птахівничих підприємствах було одержано

річної продукції вирощування у розрахунку на 1 серед'

ньорічну голову птиці на 0,4 кг менше. Із збільшенням

продуктивності птиці спостерігається збільшення пого'

лів'я птиці у розрахунку на одне підприємство, що

свідчить про суттєвий вплив концентрації виробництва

на величину цього показника. Хоча у 2014 р. ця зако'

номірність проявлялась не досить явно.

Підвищення продуктивності птиці сприяє підвищенню

економічної ефективності діяльності підприємств. Так, у

підприємствах, у яких було одержано у 2014 р. понад 9 кг

річної продукція вирощування на 1 голову птиці порівня'

но з підприємствами з продуктивністю птиці до 1,5 кг, ви'

робнича собівартість 1 т продукції була у на 30,9 % мен'

шою, тобто вона була більш конкурентоспроможна.

З метою виявлення рівня виробничих показників, які

можуть забезпечувати конкурентну перевагу, потрібно

здійснити групування підприємств за показником економ'

ічної ефективності виробництва (табл. 3). У зв'язку з тим,

що переважна більшість великих птахівничих підприємств

має власні переробні потужності і у статистичній формі 50'

сг відсутні дані для визначення величини прибутку у роз'

рахунку на одиницю продукції та рівня рентабельності,

тому групування підприємств було здійснено за виробни'

чою собівартістю 1 т продукції вирощування птиці.

Дані таблиці 3 свідчать, що для того щоб підприєм'

ство з виробництва м'яса птиці було конкурентоспро'

можним, йому необхідно мати такі виробничі показни'

ки: середньорічне поголів'я птиці — не менше 1 млн

голів; річна продукція вирощування на 1 голову — по'

над 12 кг; у структурі виробничих витрат питома вага

кормів повинна складати біля 70%, прямі витрати на

оплату праці — 4—5%, амортизація необоротних ак'

тивів — 1,5—2%.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, основним чинником досягнення конку'

рентної переваги птахівничих підприємств є інноваційні тех'

нології, які збільшують економію за рахунок масштабів

виробництва, маркетингу, матеріально'технічного забез'

печення, дослідно'конструкторської діяльності. Результа'

ти досліджень свідчать, що для того щоб підприємство з

виробництва м'яса птиці було конкурентоспроможним,

йому необхідно мати такі виробничі показники: середньо'

річне поголів'я птиці — не менше 1 млн голів; річна про'

дукція вирощування на 1 голову — понад 12 кг; у струк'

турі виробничих витрат питома вага кормів повинна скла'

дати понад 70%, прямі витрати на оплату праці — 4—5%,

амортизація необоротних активів — 1,5—2,5%.

Подальші дослідження мають бути спрямовані на

розроблення ефективної системи управління міжнарод'

ною конкурентоспроможністю птахівничих підприємств.
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