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щодо їх впровадження, а також прогнозують їх ефективність та вплив на 

наступний етап життєвого циклу. 

Отже, на кожному етапі життєвого циклу підприємства, функціональною 

ознакою підприємства є його стійкість як міцність та надійність елементів, 

горизонтальних, вертикальних та інших зв’язків всередині системи, здатність 

витримувати внутрішні та зовнішні навантаження, відновлювати усталений 

нормальний стан після раптового його порушення будь-яким внутрішнім або 

зовнішнім фактором. 
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РОЗВИТОК ТВАРИННИЦЬКОГО НАПРЯМУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Одним із важливих факторів підвищення ефективності виробництва є його 

спеціалізація. Під спеціалізацією сільськогосподарського виробництва 

розуміють суспільний поділ праці, за якого засоби виробництва та робоча сила 

зосереджуються на виробництві відповідного виду товарної продукції з 

урахуванням природно-економічних умов. Економічне значення спеціалізації 

полягає в тому що вона сприяє концентрації виробництва певних видів продукції 

в зонах та районах з найбільш сприятливими економічними умовами.  

Раціональна спеціалізація сільськогосподарського виробництва 

передбачає встановлення певних пропорцій між його галузями. Найбільш 

економічно вигідна спеціалізація сільськогосподарського підприємства 

визначається інтересами колективу, необхідністю найбільш раціонального 

використання умов виробництва, відповідно до вимог ринку. 
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Основною метою спеціалізації є раціональний розвиток галузей 

рослинництва та тваринництва на підприємстві. 

Вчені вважають що галузь тваринництва,а особливо виробництво 

яловичини є однією із системостворюючих галузей економіки, розвиток якої 

сприяє вирішенню продовольчої проблеми країни, фінансової стійкості 

сільського господарства та більш повній зайнятості населення[1,с.60]. 

Галузь тваринництва попри тривалий період занепаду продовжує 

відігрівати важливу роль у розвитку вітчизняного агропромислового 

комплексу,щорічно забезпечуючи вагому частку виробництва валової 

продукції сільського господарства. Торік ця частка становила майже 22%. Від 

стану та динаміки розвитку тваринницької галузі залежать не лише економічні 

показники сільського господарства, але й якісний рівень життя населення. 

Негативна тенденція зменшення кількості поголів’я тварин 

спостерігалася по території України як в сільгосппідприємствах, так і в 

господарствах населення. У структурі розміщення поголів’я тварин в розрізі 

основних категорій господарств частка поголів’я великої рогатої худоби у 

сільськогосподарських підприємствах зменшилася на 0.7 % та становить 

29,3% від загальної чисельності, птиці з усіх видів найбільший приріст – з 

4,7% до 43%, тоді як свиней навпаки зросла на 0,1% до 49,6%. 

 

 

Рис. 1. Чисельність поголів’я худоби і птиці в усіх категоріях 

 господарств України станом на 1 липня 2016 року [2] 

 

Спеціалізація виробництва у сільськогосподарських підприємствах 

характеризується багатьма показниками, основним з яких є структура 

товарної продукції. Тому значення певної галузі сільськогосподарського 

підприємства визначається часткою її товарної продукції у загальній кількості 

товарної продукції господарства. 

У січні-липні 2016 року всіма категоріями господарств України вироблено 

1285 тис. тонн м’яса всіх видів, що на 1,4% більше порівняно з аналогічним 
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періодом минулого року (Табл. 1) Зростання виробництва відбулося за рахунок 

нарощування обсягів птахівництва на 4,5% та скотарства – на 0,8%. Водночас 

виробництво свинини скоротилося на 2,6% [3]. 

 

Таблиця 1 
Баланс попиту і пропозиції мяса і мясопродуктів 

 
Джерело: http://edclub.com.ua/analityka/  

 

Ринок м’яса в Україні заповнений переважно місцевою продукцією,але її 

відсоток відрізняється значно відносно різних видів м’яса. Так доля м’яса ВРХ 

вітчизняного виробництва за останні чотири роки складала мінімум 95%. Що 

стосується м’яса птиці – українська частка на ринку становила 90-93% за 

аналогічний період.  

Одним із напрямів підвищення рівня сільськогосподарського 

виробництва є розвиток інтеграційних процесів в аграрному секторі. 

Агропромислова інтеграція передбачає поєднання окремих галузей сільського 

господарства, які займаються виробництвом продукції з метою підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва та прибутковості аграрних 

товаровиробників [4]. 

Актуальною проблемою для вітчизняних сільгосппідприємств стає не 

тільки постійне врахування нових реалій, але і забезпечення ефективного 
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функціонування в нових умовах. Ці обставини змушують підприємства 

шукати нові підходи щодо конкурентоздатності в системах, що їх 

забезпечують, з урахуванням змін що відбуваються в зовнішньому середовищі 

. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Конкурентоспроможність підприємств є однією з важливих категорій 

ринкової економіки й характеризує можливість та ефективність адаптації 

підприємства до умов конкурентного середовища. Ринкові економічні 

відносини вимагають від підприємств систематичного підвищення 

ефективності виробництва, конкурентоспроможності підприємства на основі 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу, підвищення форм 

організації виробництва та управління. Тому, обрана тема є актуальною в 

сучасних умовах. 

Проблемою забезпечення конкурентоспроможності підприємства 

займались таки вчені, як: А. Градов, В. Єрмолов, Ю. Іванов, М. Портер, 

Р. Фатхутдінов, В. Дикань та багато інших. Але залишається багато важливих 

питань, пов’язаних з конкурентоспроможності підприємства, які потребують 

суттєвого вдосконалення. 

Наявність різних підходів до розуміння конкурентоспроможності 

зумовлена, перш за все, тим, що категорію та показники рівня 

конкурентоспроможності вивчають різні економічні науки, й кожна з них 


