
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
 

1.1. Сутність поняття «конкурентоспроможність» 

 

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства є необхідною 

умовою довгострокової ефективної діяльності підприємства в динамічному та 

невизначеному зовнішньому середовищі. Викладене свідчить про 

необхідність організації конкурентоспроможної підприємницької діяльності 

вітчизняних суб’єктів господарювання як основи економічної системи 

України.  

Це, у свою чергу, вимагає практичного застосування теорії 

корпоративної конкурентоспроможності, яка послужить основою для 

формування системи управління конкурентоспроможністю на рівні кожного 

суб'єкта господарювання. Однак ситуація ускладнюється завдяки існуванню 

більше десяти конкурентних теорій.  

Однією з причин такої різноманітності є не лише відсутність єдиного 

універсального пояснення конкурентоспроможності, а й суперечність між 

існуючими визначеннями понятійного змісту. Тому актуальною вбачається 

інтерпретація конкурентоспроможності з урахуванням багатоаспектності 

цього явища, а також основних положень теорії систем.  

Згідно із сучасним перекладом, «конкурентоспроможність» в 

англійській мові має два аналоги: «competitive ability» та «competitiveness». 

Перший варіант зазвичай використовується у природничих науках.  

Але не зважаючи на всі посилання економістів беруть до уваги другий 

переклад, власне що означає «конкуренція» і не містить прямого відношення 

до можливого (англійського «ability»). Власне це означає, що застосований в 

літературі переклад краще вважати дуже відносним.  

Наведене означає потребу або ж докази, чи заперечення класичної 

інтерпритації досліджуваної думки.  

Дефініція кожного поняття має показувати сукупність його особливих 

та більш важливих властивостей, ознак і відносин. Ідентифікацію даних 



конкурентоспроможності навмисне здійснюють в житті на основі аналізу груп 

та тлумачень. У наданому питанні цікавість викликають висновки економістів 

з Італії Д. Депперу та Д. Сератто, вони запропонували  дві класифікації вже 

існуючих визначень.  

Визначення конкурентоспроможності фірми вчені поділили залежно 

від усвідомлення суті самої думки, а також від його аналізу. Трактування 

згруповані на ті, які оцінюють досліджуване явище:  

1) базу, так скажемо двигун підприємницької роботи, яким вважається 

внутрішні і зовнішні конкурентні переваги;  

2) підсумок застосування конкурентних переваг та сукупності 

характеристик успішності фірми.  

Визначення що належать до другої групи, передбачають підхід до 

аналізу конкурентоспроможності як статистичної або ж динамічної 

властивості фірми.  У першому випадку можна вважати, що 

конкурентоспроможність фірми складається з її ресурсів (або можливостей),  

у другому – процесами застосування даних ресурсів і їх перебудови на певний 

підсімок.  

 Дійсно конкурентним вважається лише те підприємство, в призначенні 

довготривалого часу залишається або ж  має можливість залишитися 

конкурентним. Загалом, як правило дефініції конкурентоспроможності не 

передбачають її динамічний характер. Наприклад, індійські науковці А. 

Амбаста та К.  

Момайа обгрунтували практичність і ефективність відомої в даний 

момент АРР-структури конкурентоспроможності фірми,  гарантує 

модифікацію ресурсів і можливостей на конкретні підсумки ( в тому числі 

продуктивність, фінансові показники, частку ринку, ціна, вартість, ступінь 

задоволення потреб покупців і т.п.) крізь процеси, перетворюють їх на 

конкурентоспроможні якості. Запропонована концепція оцінює лише 

статичний компонент підсумків застосування конкурентних переваг, не 



беручи до уваги їх становлення (динамічну характеристику 

конкурентоспроможності підприємства).  

Однак аналіз конкурентоспроможності повинен брати до уваги оцінку 

як її статичних так і динамічних показників (тенденції змін і т. п.) Наступне 

визначення суті конкурентоспроможності запропоновано втілити в життя ці 

два кроки:  

1) виявлення родової думки, яка за розміром більш 

конкурентоспроможна і до якої вона належить;  

2) виділення специфічної ознаки, яка розрізнає 

конкурентоспроможність від усіх думок, що входять до родового. 

Вчені-економісти розрізняють найбільш близькі до 

конкурентоспроможності сімейства: дієздатність, спроможність фірми, 

можливість фірми,  ознака, що характеризує процеси, предмети та явища.  

Найпоширенішою вважається асоціація конкурентоспроможності з 

конкретною здатність фірми. Коментуючи цю заяву, йде по стопах позначити, 

що кожна можливість первинна порівняно з відповідним результатом 

реалізації : вона його створює. 

Найпоширенішою вважається зв'язок конкурентоспроможності з 

конкретною можливістю фірми. Коментуючи це твердження, потрібно 

позначити, що кожна можливість первинна порівняно відповідного результату 

реалізації, вона його створює.  

Власне, що стосується конкурентоспроможності, то вона вважається 

підсумком госоподарювання фірми, що утворюється в процесі застосування 

можливості. Це означає, що можливості (здатності) в сукупності з ресурсами 

господарюючого суб'єкта являють собою інформатори появи 

конкурентоспроможності, а не передають її суть.  

Крім того, в разі якщо розглядати досліджуване поняття наведеної 

позиції, можливо визнати, що підприємство має можливість або бути 

конкурентним, або ж – ні, тому що здатність або є, або ж її не має. Насправді 

все вирішується не тільки з наявності спроможності, але і те як вона дієво 



застосована. Ототожнення конкурентоспроможності з можливостями фірми, 

що також на вашу думку вважається неправильним.  

В разі якщо тип бізнесу містить конкретні здібності, він має можливість 

ними не користуватися або ж користуватися не повністю. Це призведе до 

втрати або ж  до зниження значення конкурентоспроможності. В наслідок 

цього в 2-х вищезазначених випадках доречніше було б концентрувати увагу 

на реалізацію або ж реалізацію можливостей, здібностей. Належні три 

визначення конкурентоспроможності (як якості, ознаки, властивості) але і 

досить близькі за змістом, все ж відрізняються між собою. Поняття «ознака» і 

«властивість» перш за все відображають відмінні риси об'єкта (окремого 

підприємства).  

Риса, з одного боку, визначає прилежність об'єкта до окремого класу , 

а з іншої – застосовується для оточнення цього об'єкта і його зіставлення. 

Конкурентоспроможність притамання всім без вийнятку фірмам, які в один і в 

той же час виділяються між собою кількісним виразом 

конкурентоспроможності – її рівнем.   

Тобто, для початку, конкурентоспроможність – це загальна для всіх 

суб'єктів господарювання лінія (наприклад ефективності) яка зводить їх в 

окремий клас- клас «підприємство».  

Вже потім ступінь конкурентоспроможності відображає кількісну 

оцінку даної спільної риси з метою зіставлення компаній між собою і філії 

неконкурентоспроможних компаній, компаній з невисоким, середнім, 

високим рівнем конкурентоспроможності.  

1.2. Оцінювання конкурентоспроможності на підприємствах 

 

Конкурентність вважається головним поняттям, яке виражає характер 

ринкових відносин. Чи готові фінансові субєкти брати участь в конкуренції, 

форми конкуренції, здатності конкурувати та моментів, які дають можливість 

кваліфікувати ефективність фінансових субєктів в конкуренції.  



На даному етапі, коли існує велика кількість різних наукових підходів, 

особливе значення набуває вивчення еволюції поглядів на конкуренцію, тому 

що саме цим методом можливо класифікувати рекомендації по збільшенню 

значення конкурентоспроможності, як окремого фінансового субєкта та 

економіки держави в цілому.  

Головні методи до вивчення конкуренції та конкурентоспроможності 

закладені у праці цих економістів: І. Ансофф, І. Шумпер, Р. Фатхутдінов та 

інші. Різноманітні питання фінансової конкуренції Основні підходи до 

методології дослідження конкуренції та конкурентоспроможності закладені в 

працях таких економістів як І. Ансофф, Я. Базилюк, М. Портер, Д. Рікардо, A. 

Сміт, Й. Шумпетер, Р. Фатхутдінов. Різноманітні питання економічної 

конкуренції як соціально фінансової появи вчені в працях Г. Основ, Л. Анонюк 

та інші.   

Краще не характеризувати ринкову фінансову базу без значної 

фінансової закономірності, як конкурентність. Без неї риса стане неповною.  

Провідним завданням будь-кого, хто досліджує проблему оцінки 

конкурентоспроможності підприємств, вважається пошук критеріїв 

конкурентоспроможності, її джерел і моментів. Аналіз фінансової літератури 

за наданою темою дозволяє відзначити кілька розкладів до висновку 

сформульованої задачі. 

Матричний спосіб. Грунтується на рекламній оцінці роботи фірми та її 

продукції. В основі методу – аналіз конкурентоспроможності з урахуванням 

життєвого циклу продукції фірми. 

Суть оцінки лежить в аналізі матриці, побудованої за принципом 

системи координат: по горизонталі – темп розвитку, зменшення числа 

продажу в лінійному масштабі; по вертикалі – умовна частка продукції 

підприємства на ринку.  

Більш конкурентними вважаються ті фірми, які займають важливу 

частку на швидко зростаючому ринку. 



 Переваги способу: при наявності інформації про обсяги реалізації і 

умовних частках ринку суперників спосіб дозволяє гарантувати високу 

репрезентативність оцінки.  

Дефекти способу: ліквідує проведення аналізу на підставі того, що 

здійснюється та ускладнює вироблення усправлінських висновків,  а ще 

вимагає наявність достовірної рекламної інформації, через що тягне за собою 

потребу належних досліджень. 

Способи, що базуються на оцінці конкурентоспроможності продукції 

фірми. Дана група методів заснована на суджені про те, що 

конкурентоспроможність фірми вища, ніж конкурентоспроможність 

продукції. Застосовуються резні методи маркетингу для визначення 

конкурентоспроможності фірми.  

Розрахунок конкурентоспроможності будь-якого товару здійснюється 

з використанням валютного та параметричного індексів 

конкурентоспроможності. Але в своючергу, зазначені індекси орієнтуються 

методикою підсумування особистих індексів з будь-якого оцінюваного 

параметру  з урахуванням вагових коефіцієнтів.  

Будь-який з особистих індексів по згідним параметру приймається як 

відношення фактичного сенсу оцінювання параметра до зазначення 

відповідного показника створює конкуренцію продукції ( або іншої продукції, 

обраної за основу порівняння 

Також  з цим параметричний індекс орієнтується на базі оцінки 

технічних даних продукції, фінансовий – вартісний. Список вартісної та 

технічної інформації, а з ними й вага будь-якого з даних уточнюється 

експертним методом. Але, в ряді способів як 1-го з вартісних даних 

розглядається розмір витрат з післяпродажного обслуговування продукції. 

Фінансовий та параметричний індекс конкурентоспроможності 

виділяють можливість вирахувати інтегральний показник 

конкурентоспроможності розглядається до продукції по відношенню 



достворення конкурентної продукції. Він орієнтований на відношення 

параметричного індексу до валютного  

Характеристики конкурентоспроможності розраховуються з будь- 

якого вигляду продукції фірми. Далі орієнтується кофіцієнт 

конкурентоспроможності самої фірми: розташовується середньозважене 

значення між характеристик з будь-якого виглядупродукції, де в якості ваг 

виступає обсяг реалізації відповідного вигляду продукції. До переваг наданого 

розкладу можливо віднести те, власне що він передбачає один з найвагоміших 

елементів конкурентоспроможності фірми – конкурентоспроможність його 

продукції.  

До дефектів – те, що є можливість отримати досить обмежене уявлення 

про переваги та дефекти в роботі фірми, тому що конкурентоспроможність 

фірми сприймає картину конкурентоспроможності продукції без шкоди для 

інших нюансів його роботи. Крім того, конкретні сперечання викликають 

зведення конкурентоспроможності продукції до оцінки пропорції ціна—

якість, не передбачає рівень інновативності продукції, що має значний сенс 

при позиціонуванні продукції на ринку. 

Способи, що базуються на теорії дієвої конкуренції. Відповідно до цієї 

думки, бульш конкурентними вважаються ті фірми, де найкращим чином 

організована робота всіх служб. На ефективність роботи будь-якої зі всіх сліжб 

впливає велика кількість моментів – ресурси фірми. Оцінка продуктивності 

роботи будь-якого із підрозділів на увазі оцінки продуктивності застосування 

даних їм ресурсів. В основі способу лежить оцінка масових характеристик або 

ж критеріїв конкурентоспроможності. 

Сутність способу полягає в оцінці здібностей фірми по забезпеченню 

конкурентоспроможності. Будь-яка з сформованих в ході аналізу можливостей 

фірми по досягненню конкурентних переваг оцінюється фахівцями з точки 

зору наявних ресурсів.  Але з тим конструкція оцінюваних показників дуже 

варіює в різних способах: від показників собівартості та економічної стійкості 

дл стійкості та можливості фірми пристосовуватись до чогось нового. 



Конкурентоспроможний потенціал – ймовірність охороняти або ж 

збільшувати конкурентоспроможність в тривалому періоді, на вашу думку 

вбачається як до відношення поточного потенціалу фірми до потрібного 

потенціалу, що відповідає рівню майбутньої нестабільностітзовнішнього 

середовища. 

Ваговий коефіцієнт демонструє частку загальних стратегічних 

серьйозних інвестицій, які йдуть відповідно до цього на інвестиції в стратегію 

і потужності ( затрати на планування, вивчення ринку, маркетинг, збут); 

інвестиції в потенціал фірми.  

Кожен з вище перерахованих показників виповнюється експертним 

методом на підставі оціночних таблиць та матриць.  

До плюсів методу можна віднести, що він передбачає не тільки 

досягнутий ступінь конкурентоспроможності фірми, а й його ймовірну 

динаміку в майбутньому.  

Як дефект методу  віднесемо те, що певні способи котрі застосовуються 

при визначенні поточної та потенційно конкуретноспроможної в кінцевому 

рахунку створюють способи, які застосовуються в розглянутих раніше 

методах, котрі тягнуть дефекти з належних методів. 

Зауважимо, власне що жоден з існуючих методів оцінки 

конкурентоспроможності фірм не знайшов використання в житті фінансового 

аналізу. Що дозволило зробити висновок, власне що універсального способу 

всеохоплюючої оцінки конкурентоспроможності фірми в реальний час не має. 

На мій погляд, це зумовлено тим, що усі запропоновані методи мають купу 

дефектів  

Крім особистих дефектів, позначених раніше аналіз вже існуючих  

методів дає нам змогу позначити належні спільні дефекти представлених 

способів.  

Велика кількість способів базується на виявленні моментів, що 

визначають конкурентоспроможність господарюючих субєктів, при цьому 

акцент робиться на виявленні граничного числа даних моментів, розробці їх 



вичерпного переліку. Потім моменти йдуть на обробку з підтримкою багатьох 

методів.  

Втім, система моментів конкурентоспроможності фірми вважається 

розкритою, а велика кількість складових даної системи – не чіткими. Знову ж 

таки, оцінюючи ресурси фірми, можемо вирішити, що залежність 

продуктивної праці від гарного настрою працівників. Аналізуючи виробничі 

можливості фірми, приходимо до висновку про залежність технологічного 

потенціалу фірми від значень наукових програм в державі, отже від ступеня 

бюджету.  

Отже, таким чином (у результаті глибини налізу можна сказати, що це 

призводить до дивовижного збільшення кулькості факторів), вона охоплює всі 

галузі досліджень субєкта господарювання: трудові ресурси, фінансові 

фактори, трудові та виробничо-кономічні ресурси. Можемо сказати, що 

повний набір випадкових та природних основних подій, які врешті-решт 

відбулись у дослідницькому просторі, певною мірою вплинули на 

конкурентоспроможність підприємств.   

Тому, всі фактори конкурентоспроможності майже необмежена, яким 

би великим не був перелік, він не буде вичерпним, тому на основі такого 

неповного переліку оцінки конкурентоспроможності фірм буде недостатньо. 

Отже, всі існуючі переліки факторів конкурентоспроможності є умовними, і їх 

не дозволяється використовувати для оцінки конкурентоспроможності 

підприємств. 

Поставивши фактори корпоративної конкурентоспроможності на 

перше місце, дослідники потрапили до глухого кута, оскільки такий перелік в 

принципі не можливий. Список обмежений методами. Якщо може бути 

встановлений повний перелік факторів конкурентоспроможності, згідно з 

теорією системи, оцінка на основі його надзвичайно основних компонентів не 

можуть повністю оцінити обєкт, оскільки ці основні елементи та компоненти 

визначають атрибути обєкта не є автономними, але взаємодіють між собою в 

сукупності, що не враховується при елементарній оцінці обєкта дослідження. 



Крім того, надмірне збільшення кількості конкуруючих факторів 

призвело до того, що складність його математичної обробки стала дуже 

високою, і завдання збору необхідних даних – майже неможливе, це значно 

зменшує практичну придатність цього методу оцінки 

конкурентоспроможності підприємств. 

Для того, щоб оцінити фактори конкурентоспроможності, визначені 

дослідниками, та визначити деякі інші показники, використовуються оцінки, 

які називають експертними, на які впливає субєктивність та умовність. 

Неможливо уникнути цього методу у деяких випадках, але 

використання цієї оцінки як базового методу призведе до слабкого 

математичного звязку між початковими факторами стану та оціненим 

індексом конкурентоспроможності. 

Тому можна відзначити, що багато методів оцінки складаються на 

складних ідеалізованих структурах таких як: введення нових визначень та 

показників економічної науки, побудова різних матриц, нових координат, 

тощо. Хоча основні принципи теоретичної моделі, що використовуються, не 

викликають сумнівів, за конкретних економічних умов конкретного   субєкта 

господарювання ці моделі виглядають дуже абстрактними. Тому, в деяких 

випадках не тільки неможливо зробити точну оцінку рекомендованих 

параметрів, але також важко дати чітке визначення. 

Отже, це все суттєво зменшує можливість математичної обробки 

данних категорій, а отже – повної оцінки конкурентоспроможності компанії. 

Деякі скарги викликані поєднанням різних показників, як приклад: рівень 

продуктивності праці. У таких ситуаціях економісти вводят коефіцієнти , які 

роблять розміри показників упорядкованими.  

Однак, коефіцієнти, що використовуються в більшості випадків, є 

умовними, що призводить до недостатньої оцінки  впливу певних факторів до 

конкурентоспроможності організацій. 

 

  



РОЗДІЛ 2 Характеристика досліджуваного об’єкта ТОВ «Агро кар» 

 

2.1. Аналіз підприємства ТОВ «Агро кар» 
 

Підприємство ТОВ «АГРО КАР» засноване в січні 2009 року, після 

зробленого аналізу ринку б / у сільськогосподарської техніки, в якому було 

виявлено недолік якісних б / у агрегатів відомих виробників. На сьогоднішній 

день компанія має особистий  майданчик і складальну базу, магазин та  склад  

запчастин в м. Кропивницький (Кіровоград) і ще офіс-склад в м.Київ. 

Статутний капітал підприємства становить 10 000,00 грн. Поповнення 

якого виконувалося внесенням засновником  на баланс компанії основних 

засобів. 

 За цей час компанія утвердилася як надійний постачальник якісних 

сільгоспагрегатів з USA та Європи даних марок: John Deer, Wil Rich, Case, 

DMI, Great Plains, Kinze, Kraus. Компанія налагодила перепродаж 

сільгоспагрегатів не лише з майданчика, а й під замовлення під відносну 

передоплату. 

 Компетентність та професіоналізм партнерів-постачальників 

підтверджується задовільними відгуками клієнтів, які отримали свої агрегати 

вчасно та в гарному стані. Ще компанія дає гарантію на свою техніку, адже  

впевнені в якісній збірці і передпродажної підготовки. 

Відповідно до Статуту (Додаток А) передбачено кілька видів 

діяльності, але основним видом діяльності є оптова торгівля 

сільськогосподарською технікою, обладнанням і запасними частинами. 

Також досліджуване підприємство надає послуги:  

- надання всіх видів інформаційних послуг юридичним і фізичним 

особам; 

- надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами;  

- створення СТО, придбаннята реалізація автомобілів і запчастин;  

- міжнародні та міжміські перевезення, обробка поштової 

кореспонденції;  



- придбання оргтехніки, її експлуатація і реалізація;  

- надання послуг конференц-сервісу;  

- посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном; 

- благодійна діяльність, участь у будь-яких обєднаннях, в тому числі 

громадських, не заборонених чинним законодавством України; 

-надання послуг бюро перекладів. 

 

Зараз базисне підприємство розширило власну територію, що дозволить 

збільшити виробничі можливості у всіх напрямках діяльності. 

До ключових зобовязань директора фірми належить визначення, 

формівання, планування та втілення роботи фірми. 

 

 

 

 

Рис.1.1.  Розподіл чисельності працівників підприємства «АГРО 

КАР»за видами економічної діяльності. 

 

З 2010 року фірма проводить комплекти сухих добрив і комплекти для 

посіву дрібного насіння на сівалки JohnDeere, Kinze, GreatPlains. Разом з цим 



виготовляють гвинтові катки на культиватори вітчизняного та імпортного 

виробництва. Вироблена ними продукція сучасна, популярна та не 

поступається великим виробникам.  

У січні 2011 отримали ліцензію від Міністерства земельної політики на 

виписку довідки-рахунку при купівлі-продажу сільськогосподарської та 

будівельної техніки для подальшої реєстрації в органах Держтехнагляду. 

Отже, підприємство стало сполучною ланкою між продавцем і клієнтом 

комбайнів, тракторів, екскаваторів, навантажувачів та ін. техніки.  

Підприємство робить повний пакет документів, потрібних для 

постановки на облік в органах Держтехнагляду та при потребі готує оцінку 

Вашої техніки.  

З січня 2012 року постачають комбайни та трактори John Deere з 

найкращих аукціонів США. Ще поставляють косарки, навантажувачі, 

обприскувачі та іншу самохідну техніку. На цей момент в м. Кіропивницькому 

функціонує комісійний майданчик 1700 м2. У разіякщо  у когось є техніка, яку 

потрібно швидко реалізувати — поставте її до них на майданчик. Маючи 

досить велику базу потенційних клієнтів, підприємству не важко реалізувати 

її по непоганій вартості. 

Провідними клієнтами компанії вважаються чоловіки – 99% з усіх 

покупців. Як правило, в разі якщо це жінка, то вона менеджер із закупівлі з 

торгової організації. Віковий спектр клієнтів різний, від 35+ - кінцевий 

споживач. Але в разі якщо говорити про торговельні організації, то це 

менеджери 27-35 років.  

Розрахунок з підприємством проводиться лише у безготівковій формі, так як 

більша кількість клієнтів з різних населених пунктів. 

Головними своїми конкурентами підприємство вважає: 

- ПП Техніка м. Київ 

- ПП Марченко м. Дніпро 

- Агро-Альянс м. Харків та Сумми 



- Вінтехпостач м. Вінниця 

Проаналізуємо розміри реалізації техніки сільськогосподарського 

призначення, та їх частку на ринку.  

Табл. 1.1. Обсяги реалізації продукції машинобудування та с/г 

машинобудування 

 

 Відповідно даним з табл. 1.1., місткість гілки за останні роки досить 

зросла, та в даний момент, за підсумком 2019 р. становить 7,84 млрд. грн, 

власне що зумовлює її привабливість для інвесторів. Частка машинобудування 

у період з 2015 по 2017 р. зменшилась, а у наступні два роки все вирівнялось. 

 За обсягами реалізації с/г техніки у період з 2015 по 2018 р. розмір 

збільшився з 4,82 млрд. грн аж до 9,24 млрд грн. Навіть якщо не звертати увагу 

на сприятливі прогнози 2018-2019 р,  на ринку с/г техніки рік видався 

невдалим, зменшилися продажі техніки в цілому. 

 В 2019 р. розділ техніки для АПК в галузі значно зменшився у порівнянні 

з минулими роками, ледь не у три рази. 



Одна з причин – недофінансування даної галузі. Виробники с/г техніки 

вважають зростання потреби на їх товари у новому сезоні, адже рівень 

урожайності зростає, що є одним з факторів попиту на їх товари. 

У фірмах цього типу застосовується порівняльний метод цін з 

головними конкурентами для аналізу ефективності політики ціноутворення. 

Головним конкурентом на ринку є підприємство «ПП Техніка». Адже фірми 

збувають продукцію однієї категорії. Аналіз цін фірми з ціною конкурентів 

наведено в табл. 1.2. 

Таблиця 1.2. Порівняльний аналіз рівня цін за 2020р 

 

По данним наведеним у табл. 1.2 можемо дійти висновку, що цінова 

політика ТОВ «Агро кар»  нижча за конкурентів. Що зумовлено великим 

попитом на техніку компанії. Ціни на культиватори менші на 9,6 % за ціни 

конкурентів. 

PEST - аналіз підприємства ТОВ «Агро кар» 



 

Згідно з аналізом, фірмі у більшій мірі спричиняє негативний чинник 

політична та економічна ситуація, найбільш дієві з факторів з низькою 

оцінкою. Отже, це свідчить про нестабільну ситуацію у політичному та 

економучному факторі країни. 

Табл.1.3. Сильні і слабкі сторони підприємства ТОВ «Агро кар» 

 



Табл.1.4.Зовнішні можливості і загрози досліджуваного 

підприємства. 

 

Такі моменти, як присутність вітчизняних покупців с/г техніки, 

присутність кваліфікованих працівників та інститутів призначених для 

досліджень нових технологій, дозволяє прогнозувати при певних умовах 

ефективність у галузі. Також, необхідним вважається що прецедент, що 

практично у всіх областях України ведеться техніка для потреб сел – табл. 1.5.  

Табл.1.5.  Розташування виробництв сільгосптехніки в Україні. 

 
 

2.2. Аналіз конкурентоспроможності  підприємства 



ТОВ «Агро кар» - одна з лідерів українського ринку постачання с/г 

техніки відомих виробників вже досить багато років.  

ТОВ «Агро кар» працює з такими фірмами як:  

 «John Deer»  трактори, культиватори, сівалки і т. п.;  

 «Wil-RICH» – трактори, зернові сівалки і комбіновані агрегати;   

 «CASE» – культиватори, комбайни;  

Отже, про вищу рейтингову оцінку роботи фірми та становлення бренду 

наданої фірми говорить довголітній досвід співпраці ТОВ «Агро кар» з 

відомими фаворитами виробників техніки. Також, значною перевагою 

діяльності ТОВ «Агро кар» можна назвати: великий асортимент, гарантія 

якості від основних відомих фірм, регіональні демо і виставкові майданчики, 

наявність розгалуженої мережі фінансування покупців, кваліфіковані 

спеціалісти з обслуговування. 

Головною ланкою управління цією потужною фірмою вважається її 

організаційна структура, представлена на рис. 2.1. 

Організаційна структура ТОВ «Агро кар» містить лінійно-

функціональну форму і гарантує ймовірність швидкого підйому фірми в звязку 

з опомогою управління. 

 



 

Рис.2.1. Організаційна структура підприємства ТОВ «Агро кар» 

 

Перевагою цієї структури вважається: міцність можливостей і 

відповідностей працівників, швидке прийняття рішень, оперативне виконання 

методів та вказівок від керівництва, поєднання функціонування з лінійними 

методами, індивідуальні обовязки кожного з керівників. 

Але недоліками цієї структури є: подвійні управленські функції, опір 

лінійних та функціональних керівників, виробничі перешкоди, що 

відокремлюють підрозділи між собою. Далі йде крок з вивчення аналізу 

потенціалу підприємства ТОВ «Агро кар» (табл. 2.2.) 

Табл. 2.2. Аналіз виробничого потенціалу підприємства ТОВ «Агро 

кар» 



 

 

За підсумком з табл. 2.2. , ми можемо бачити, що знос нематеріальних та 

провідних засобів принципово вище за знос основних. Найбільший знос  по 

нематеріальним активам був у 2017-2018 р. 

Динаміка за ці роки показала як з 119% У 2014р. зросла до 278% в 2018 

р. Знос провідних засобів ще зріс у динаміці з 51% у 2014 р. до 100% у 2018р. 

Ці високі показники зносу як провідних та нематеріальних активів 

дискутує про досить високу зношеність матеріально-технічної бази фірми та 

значні витрати на утримання та покращення. Даний показник у кінцевому 

результаті впливає на остаточний підсумок роботи тобто на ефективність 

підприємства. 

Необхідним показником оцінювання роботи та фін. стану фірми можна 

назвати якості джерел формівання майна фірми, оцінка складу, структура та 

динаміка джерел формування майна фірми наведені в табл. 2.3. 

Табл. 2.3. Показники джерел формування майна підприємства ТОВ 

«Агро кар» 

 



 

 

За відомостями табл 2.3. можемо сказати, що особистий капітал не 

вважається джерелом фінансування фірми, так як його величина містить 

негативне значення. 

Положення стало кращим тільки в 2018 р., тоді коли розмір ВК почав 

становити 5231 тис. грн. Втім важлива величина в динаміці фінансування 

стала меншою з 81% у 2014 р. до 99% у 2019 р. завдяки збульшення особистих 

коштів. Дана ситуація наражає фірму ризику розорення в разу потреби сплати 

власних зобовязань. Наступний етап вивчення є аналіз фін. Стану фірми. 

Використаємо дані з табл. 2.4. 

Табл. 2.4 Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ «Агро кар» 



 

 

Згідно результатам графічного дослідження обсягів оборотних та 

необоротних активів фірми можемо вважати, що оборотні активи 

збільшуються у динаміці з 2018 р. на 14%  

Отже, дана ситуація сформувалася в результаті скорочення частки 

необоротних активів з 48% до 57%. В структурі необоротних активів фірми 

більшу вагу займає сама підприємницькі запаси, далі йдуть особисті кошти 

підприємства. 

За даними аналізу можемо підсумувати, що стосовно впливу чинників 

на ТОВ «Агро кар» вважається найбільш стійким до зовнішнього впливу 

завдяки стійкому фін. Стану та задовільним показникам по матеріально-

технічному забезпеченню. 

 

 



РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ ТОВ «Агро кар»  

3.1. Розробка заходів з підвищення конкурентоспроможності продукції 

підприємства 
 

Одна з стратегічних цілей ТОВ «Агро кар» є вихід на нові ринки. 

Компанія вже займає провідну позицію на ринку сільськогосподарської 

техніки. Відповідно до маркетингової стратегії «лазерного променю», 

слідуючим кроком є виведення товарів на нові ринки, на яких місцеві 

виробники менш конкурентоспроможні. 

Ринок сільськогосподарської техніки не є новим, на даний момент вже 

дуже багато компаній, котрі займають сильну позицію на ринку в галузі 

досліджень. 

Оцінивши характеристики техніки, яку вони мають, можемо зробити 

висновок, що в основному вони призначені для великих та середніх 

фермерських господарств, тоді як ТОВ»Агро кар» орієнтована на середні та 

малі агропромислові комплекси. Повязано це з тим, що продукція відомих 

зарубіжних виробників які пропонує ТОВ «Агро кар» не тільки якісна, а й 

доступна для звичайних фермерів. 

 Відблиск даної закономірності простежується в ціновій політиці 

компанії. На моделі обприскувачів виготовлення українськими виробниками 

ціна нижче, ніж у ввезеної продукції. 

В наслідок чого «міні» ніша на ринку Європейської техніки для нас 

вважається доступною, тому що можливості нашої техніки підходить для цих 

завдань. В ході досліджень стало відомо, що товари ТОВ «Агро кар» не 

набагато, але менш конкурентоспроможна якщо зрівнювати з конкурентами з 

польських ринків. Відповідно до цього на передній план стає питання 

збільшення конкурентоспроможності фірми. 

Для вирішення цієї проблеми, цілеспрямовано проводити вивчення 

трьох елементів конкурентоспроможності продукції. 



Перший елемент – показник якості, сюди можемо віднести еластичність, 

тех. Характеристики, ергономічність і т.п. Власне усе, що стосується 

фактичного застосування продукції та результатів її роботи.  

Другий елемент – цінові показники. Затрати на купівлю продукції і 

вартість вживання. Віднесемо сюди вартість на продукцію, ціну 

транспрортування продукції до покупця, затрати на сервіс перед продажем та 

після, затрати на ремонт, тощо. Отже усе, що звязане з фінансами. 

Третій елемент – ринкові характеристики. Ступінь необхідності товару, 

рівень новизни продукту та імідж фірми-виробника. Отже, ті запитання які 

стосуються до декількох одиниць товару одразу. 

За час вивчення першого елементу, можна дійти висновку, що товари 

ТОВ «Агро кар» містить високий ступінь властивостей. Підтвердженням 

цього вважаємо: комплектуючі від іноземних партнерів з великим імям, 

присутність євро сертифіката якості, технологічна основа підприємства. За час 

вивчення цінової політики фірми, виявлено, що товари ТОВ «Агро кар» маж 

нижчу ціну на техніку, ніж конкуренти. 

Вартість вжавання залежить від безлічі моментів ( коректність 

використання техніки покупцем, присутність ремонтного центру та мігазину з 

запчастинами). Рівень необхідності у товарі дуже високий, тому що 

врожайність збільшується, що свідчить про необхідність у 

сільськогосподарській техніці. 

Остаточною складовою вважається імідж фірми. За час вивчення 

відношення польських покупців до української техніки було виявлено, що є 

конкретний стереотип, на рахунок техніки з інших країн.  

Даний стереотип лежить у тому, що техніка держав пострадянського 

простору має бути бельш дешева, за техніку з високорозвинених країн. Вони 

вважають, що вона менш якісна. 



Подібний стереотип нагадує мені історію з стереотипом про товари 

китайського виробництва, адже якщо ми бачимо країну виробника Китай, 

одразу вважаємо її ненадійною.Але продукція китайського виробництва з 

кожним роком здобуває імя високоякісної та дешевої.  

У рамках стратегії збільшення конкурентоспроможності потрібно 

створити комплекс заходів за для вдосконалення іміджу фірми та становлення 

бренду як надійної та високоякісної продукції. 

Управлінню треба зрозуміти, що інформативність споживачів про 

товари,  робота фірми та сенс компанії вважається суспільством одним з 

вагомих складових управління. 

Перший крок у становленні дієвої комунікації фірми з людьми належить 

змінення організаційної структури фірми, тобто складання маркетингового 

відділу з комерційним директором. На цей момент за цим напрямком працює 

тільки менеджер по рекламі, але цього не достатньо.  

На разі репутація фірми несе величезне значення, у порівнянні з 

попередніми роками, і дане питання потребує великої уваги у свою сторону. 

Приймання участі у виставках надає нам такі можливості: 

- Пошук нових замовників;  

- Підвищення лояльності клієнтів;  

- Оновлювання контактів з колишніми замовниками;  

- Виведення на ринок нових товарів або послуг;  

- Демонстрація та просунення на ринок всього спектру продукції та 

послуг;  

- Прискорення процесу продажів;  

- Створення іміджу своєї фірми та іміджу бренду;  



- Зміцнення PRs;  

- Залучення інтерес з боку ЗМІ.  

Зараз виставкові майданчики набувають все більшу популярність та 

високий статус. Виставки виділяють точне уявлення, яка з фірм збереглась на 

«плаву», а яка покинула даний ринок, яка з ніш стала пустою, та як краще 

планувати власну стратегію у даних релігіях. 

Приймання участі надає можливість сказати про своє підприємство як 

про дійсно успішну, отримати нову інформацію про споживачів, їх очікування, 

саме поспілкувавшись з ними, стежити за інноваційним становленням товарів, 

отримати думку про фірму та нашу продукцію. 

Статистика показує: 

- Витрати на укладення угод протягом виставок на 39% нижче, чим без 

участі;  

- 80 - 91% представників компаній, відповідальних за прийняття рішень, 

нарекли виставки найкращим джерелом інформації при втіленні закупок;  

- Презентація товару на виставках у 7 разів краще впливає на реалізації, 

ніж інші способи продажу;  

- Зоровий ефект від виставкового зразка має можливість тривати до 13 

тижнів. 

Необхідним елементом, який містить істотний внесок в успіх 

проведення виставки - ваш стенд. Для того щоб створити дизайн як можна 

дієвіши, треба памятати про основне завдання вашої ролі у виставках та 

сформувати його залежно від неї.   

У разі якщо завдання - створення стилю фірми, тоді не потрібно в 

обов'язковому порядку виявляти всі еталони продукції, більш значуще 

влаштувати стенд який стане залучати велику кількість інтересу. У разі якщо 



завдання - влаштувати прямий перепродаж, тоді стенд зобов'язаний бути 

комфортним і зобов'язаний змусити покупцівзапамятати назву фірми. 

ТОВ «Агро кар» вже приймає участь у самій великій виставці с/г техніки 

в Україні – «AgroExpo» 

Названа виставка стала однією з топ 10 найбільших. Роль в такій 

масштабній виставці має вартість приблизно 200-220 тис.грн. У суму залучено 

реєстраційний збір, оренда площі, павільйону і т.п. 

Чисельність гостей AgroExpro-2020 склала 83000 тис. Нескладно 

порахувати, власне що ціна контакту з одним гостем склала в межах 2,3 грн, 

власне що вважається дуже гарним підсумком. Дана виставка виділяє 

ймовірність показати власну техніку. Роль в даній виставці дозволяє фірмі 

показати власну техніку не лише тільки для покупців на ринку, але і для 

зарубіжних гостей.  

Компанія працює у розділі В2В, який відображає присутність 

призначених каналів комунікації. У згаданому розділі краще між спільної 

стратегії маркетингу відзначити контент-маркетинг. Контент-маркетинг - це 

поширення необхідної інформації для мотивованих покупців в особливих 

каналах комунікації з метою залучення ймовірних покупців, підкорення їх 

довіри. 

Отже, ця інформація повинна бути такою, власне що приверне інтерес 

ймовірного покупця на пропозицію фірми, та з конкретною можливістю буде 

її фактичним покупцем. Формат контенту має можливість бути різним, як 

текстова, графічна, та навіть аудіовізуальна. Контент-маркетинг орієнтований 

на тривале зведення позитивної репутації фірми. 

Значення AgroExpo кількість гостей – 83000 тис., в кількості 1-ї особи 

країни, інструкція АПК України, топ-менеджерів і знавці фірми АПК Більше 

1309 членів з 17 країн в 2019 рр. 



Суть контент-маркетингу полягає якраз в тому, щоб робити дорогий для 

ймовірних покупців контент, яким можливо досягти його довіру. Є всілякі 

види контенту, якими вони будуть, залежить тільки від товару або ж 

пропозиції і від певної цільової аудиторії. 

Для с/г техніки цілеспрямовано застосувати ці види контенту: 

- статті; 

- новини; 

- результати досліджень або ж громадські опитування; 

- інтерв'ю; 

Ключове, щоб розповсюджувана інформація була потрібною для 

потенційного покупця. Контент зобов'язаний навпростець або ж побічно 

спонукати споживача до купівлі. Найчастіші методи та канали збуту 

зробленого контенту: 

- вебсайт або ж блог компанії; 

- соціальні мережі; 

- е-mail-розсилка; 

- спрямовані на певну тематику виставки; 

- спрямовані на певну тематику майданчики: 

- ЗМІ, форуми, портали; 

- допоміжні до товарів матеріали та інструкції; 

- друковані видання. 

Індивідуальність контент-маркетингу у тому, власне що це більш 

маркетинг, ніж контент. Контент потрібно піднести якомога до більшого числа 

адептів цільової аудиторії. 



Вдалі фірми зобов'язані щодня тримати під контролем власні ринкові 

позиції, так як конкурентоспроможне середовище мінливе. Підприємство 

повинне реалізовувати власну продукцію, супроводжуючи її неординарним 

повідомленнями, які затверждували б відповідно даних продуктів потребам і 

бажанням клієнтів. Якраз в наслідок цього одним з головних моментів 

факторів, власне що гарантує вигоду фірми, є комунікації. 

Один з дешевих і достатньо дієвих способів вважається передача 

пояснень від управління фірми (в особі директора) по актуальних заходах, 

конкретних нововведень в досліджуваній області на рівні держави і світу. 

Власне ці коментарі потрібно давати в більш відомих між цільової 

аудиторії. При розробці рекламної стратегії потрібно брати до уваги віяння 

комунікацій в аграрному секторі.  

За останні роки комунікація на аграрному ринку дуже змінилась. Фірми 

почали більш відкрито та прозоро показувати свої данні. Завдяки чому вони 

показують свою наявність на ринку, це викликає довіру у споживачів. 

Сталася заміна каналів поширення інформації про власну роботу. Фірми 

з оффлайна перебігли в інтернет, стали інтенсивнішими в соціальних мережах.  

У читачів даної області була помічена ймовірність оновлювати 

інформацію в реальному у різних кутах світу дякуючи мережі онлайн. Для 

комунікаційної програми треба брати до уваги, власне що читачі можуть 

автономно обирати джерело інформації. 

Це так званий фільтр для невірної, непотрібної, циклічної інформації, 

струменя якої в останні роки сильно виросли. 

 3.2. Економічне обґрунтування доцільності реалізації запропонованих 

заходів  

Фірма взяла для себе стратегію підкорення нових ринків. План 

вдосконалення стилю полягає в тому, власне що ТОВ «Агро кар» дає знижку 



дилерам до троьх одиниць товару. Згодом, їх придбають польські покупці, з 

умовою, власне що вони згодом використання технікою, залишать особистий 

рецензію про придбаний товар. 

Беручи до уваги те, власне що техніка справді відповідає європейським 

стандартам, рецензія передбачається гарною. Картина та інформація даної 

реклами не зобов'язана відлякувати покупця. ТОВ «Агро кар» зобов'язана 

зробити місце контент менеджера. У його прямі обов'язки стане входити 

ведення сторінок у соц. Мережах, також просувати продукт в онлайні, 

розміщення заміток в призначених виданнях. 

Головним дефектом старенької структури рекламних витрат було те,  що 

фірма приділяла головну увагу прийманню участі у різних виставках, які 

протікають досить рідко. 

Головним плюсом свіжої структури рекламних витрат вважається те, що 

підприємство щодня нагадує про себе в друкованих виданнях, наприклад і в 

мережі онлайн, разом з цим часто приймає участь у виставках. 

Нарешті, вивчивши показники оцінки продуктивності запропонованого 

плану, можемо дійти висновку про необхідність прийняття плану і його 

прибутковість. План дасть ТОВ «Агро кар» 21153,14 тис. грн дисконтованого 

доходу. За підсумками плану фірма вийде на новий ринок реалізації. 

Імідж товарів стане підвищений, в результаті чого в інших покупців 

ринку Європи не стане стереотип про недосконалу якість товарів за її країною-

походження.  

 


