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Узагальнено методи оцінки конкурентоспроможності виробництва 
продукції підприємства. Визначено, що за сучасних умов комплексний 
підхід до оцінки та розробки пропозицій щодо підвищення 
конкурентоспроможності виробництва олійних культур є оптимальним. 
Встановлено, що ринкова позиція продукції олійних культур є 
конкурентною, оскільки кожна олійна культура має стабільний попит і 
відповідні напрямки використання, а перехідні залишки не 
перевищують 2%. Конкурентоспроможність продукції олійних культур 
визначається групою технічних та економічних параметрів. Для 
підвищення конкурентоспроможності виробництва олійних культур 
запропоновано аналізувати, впроваджувати та вдосконалювати 
економіко-фінансові (рентабельність, собівартість, прибутковість, 
бюджетування, конкурентна позиція) та виробничі (якість насіння, 
ефективні технології, технологічна модернізація, диверсифікація 
виробництва, використання рослинних рештків) складові виробничого 
процесу. 
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Вступ. Конкурентоспроможність є однією із найважливіших 

інтегральних характеристик, які використовуються для аналізу економіки 
України в цілому, її окремих галузей та окремих товаровиробників. Вагоме місце 
в експортному потенціалі України займає олійно-жировий комплекс АПК, в 
якому в останні роки відбулися зміни: збільшення виробництва соняшнику та 
сої, нарощення споживання соєвого шроту, що покривається переважно за 
рахунок внутрішньої переробки вітчизняної сої, а найголовніше – значне 
збільшення переробки соняшнику та перехід від експорту насіння цієї культури 
до експорту продукції переробки соняшнику [11]. Посилення конкуренції в 
олійно-жировому секторі, загострення процесів монополізації виробництва 
насіння олійних культур, нарощування обсягів переробки та диференціація 
напрямків їх споживання призводять до необхідності застосування 
підприємствами-виробниками нових і сучасних інструментів гнучкого 
реагування на численні ринкові виклики і трансформації. 

Питання конкурентоспроможності розглядалися в роботах Кваші С.М. 
[3], Рябоконь В.П. [9], Костюк Л.А. [4]. Аналіз показників та критеріїв  
підвищення конкурентоспроможності підприємства містяться в дослідженнях 
Лопотан Л.В. [6], Замазій О.В. [2]. Різні питання конкурентоспроможності 
виробництва аграрної продукції висвітлено вченими Місюк М.В. [7], Олійник 
О.В. [8], Кулишовою Г.М. [5], Устік Т.В. [11]. Серед пропозицій щодо 
підвищення конкурентоспроможності виробництва зазначаються такі: 
вирощувати соняшник за новими енергоощадними технологіями «no-till», 
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застосовувати конкретні мікродобрива і сорти насіння для отримання кращих 
урожаїв, поліпшувати мотивацію праці [6, с. 40]; встановлювати ціни, які 
забезпечать прибуток для розширеного відтворення, зменшити податки для 
аграріїв, встановити систему пільг [7, с. 127]; переорієнтація на інноваційний 
шлях розвитку економіки України, здійснення структурних зрушень у 
господарському комплексі регіонів [1, с. 175]; створення кластерів з підприємств, 
пов’язаних єдиним технологічним циклом одержання кінцевої продукції, на рівні 
держави забезпечити підтримку престижності вдосконалення та покращення 
якості продукції [11], тощо. Зміни кон'юнктури аграрного ринку, зумовлюють 
потребу оперативного аналізу ринкової ситуації з відповідними пропозиціями.  

Мета досліджень – вивчити та систематизувати пропозиції щодо 
підвищення конкурентоспроможності виробництва олійних культур в сучасних 
умовах змін аграрного ринку. 

Матеріал та методи досліджень. Для вирішення поставлених 
специфічних завдань, до яких, зокрема, належить потреба в опрацюванні 
теоретико-методологічних підходів щодо конкурентоспроможності виробництва 
олійних культур та розробленні практичних рекомендацій щодо їх впровадження 
у виробництво, доцільно використовувати як загальнонаукову, так і конкретно-
наукову методологію. 

Методи оцінки конкурентоспроможності виробництва можна об’єднати в 
такі групи: матричні; методи, засновані на оцінці конкурентоспроможності 
продукції підприємства; методи, засновані на теорії ефективної конкуренції; 
комплексні методи. 

Матричні методи засновані на оцінці маркетингової стратегії 
підприємства на базі побудови матриці конкурентних стратегій. При 
використанні матричних методів необхідна наявність інформації щодо обсягів 
реалізації продукції і відносної частки ринку конкурентів.  

Методи, засновані на оцінці конкурентоспроможності продукції 
підприємства ґрунтуються на постулаті, що рейтинг підприємства залежить рівня 
конкурентоспроможності виробленої продукції. Для визначення 
конкурентоспроможності продукції використовуються методи, засновані на 
оцінці співвідношення ціна-якість. 

Методи, засновані на теорії ефективної конкуренції виходять з міркувань, 
що більш конкурентоспроможними є ті підприємства, в яких найкращим чином 
організована робота всіх структурних одиниць (підрозділів та ін.). Методи, 
засновані на теорії ефективної конкуренції передбачають оцінку діяльності 
кожного з підрозділів щодо ефективності використання ними наявних ресурсів. 

Комплексні методи передбачають оцінку конкурентоспроможності 
підприємств на основі не лише поточної, але й потенційної 
конкурентоспроможності підприємства або конкурентного потенціалу. 
Зазначимо, що конкурентоспроможність розглядається як інтегральна складова 
поточної конкурентоспроможності та потенційної конкурентоспроможності 
підприємства. Поточна конкурентоспроможність визначається на основі 
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, а потенційна – на 
основі методів, заснованих на теорії ефективної конкуренції.  

Таким чином, за сучасних умов комплексний підхід до оцінки та 
розробки пропозицій щодо підвищення конкурентоспроможності виробництва 
олійних культур є оптимальним. В нашому дослідження основну увагу 
сконцентруємо на конкурентоспроможності продукції олійних культур. 
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Результати досліджень та їхнє обговорення. Ринкова позиція олійних 
культур є конкурентною, оскільки кожна олійна культура має відповідні 
напрямки використання, а перехідні залишки не перевищують 2%. Майже весь 
обсяг виробленого соняшнику переробляється на олію – до 97%, понад 80% 
ріпаку спрямовується на експорт, а 18% переробляється на олію, 30% від 
загального обсягу сої переробляється на олію, а 57% - експортується. 
Виробництво олійних культур в Україні є прибутковим і перспективним 
напрямком сільськогосподарської діяльності, попит на цю продукцію стабільний 
і має позитивну динаміку. Загальний обсяг виробництва олійних культур 
минулого року перевищив 16 млн. т на площі 8 млн. га, з них близько 12 млн. т 
переробляється на олію, 3,5 млн. т – експортується. Лідерська позиція за 
обсягами виробництва належить соняшнику (11 млн. т), найвищий рівень 
середньої урожайності фіксується по ріпаку (26 ц/га), найбільшими темпами за 
останні три роки зросло виробництво сої (+37%), підвищені темпи переробки 
демонструє ріпак (у 2 рази за останні 3 роки).  

Під управлінням конкурентоспроможністю слід розуміти постійний, 
планомірний, цілеспрямований процес впливу на всіх ієрархічних рівнях на 
фактори і умови, що забезпечують виробництво високоякісної й 
конкурентоспроможної продукції. Тобто, це коригувальний процес формування 
виробництва і споживання продукції з метою виведення на ринок 
конкурентоспроможного товару та зниження впливу суб’єктивних факторів [9, С. 
86]. 

Серед ринкових факторів, що впливають на конкурентоспроможність 
виробництва олійних культур виділяємо наступні: обсяги попиту, пропозиції на 
товарне насіння олійних культур; напрямки споживання основних олійних 
культур (переробка, експорт, насіння); цінова ситуація; стан та перспективи 
розвитку внутрішнього ринку переробки олійних культур, стратегії вагомих 
учасників ринку; зміни кон'юнктури зовнішніх ринків основних олійних культур; 
рівень конкуренції за сировину серед переробників та експортерів; податкова 
політика в аграрному секторі економіки; фінансово-кредитна політика; 
диспаритет цін на паливо, добрива, хімічні засоби та оліє жирову продукцію. 

До виробничих факторів відносимо: низький рівень інтенсифікації 
сільськогосподарського виробництва; застаріла фізично і морально технічна база 
сільськогосподарських підприємств, особливо державної форми власності; 
застарілі технології вирощування олійних культур та їх непристосованість до 
параметрів і вимог сучасної техніки; низька частка зрошувальних земель, 
особливо в зоні Степу України; зниження рівня родючості ґрунтів. 

Врахування зазначених факторів і належна їх оцінка дозволить 
попереджати можливі ризики зниження конкурентоспроможності виробництва 
олійних культур.   

Для конкурентоспроможності товарів характерний ринковий успіх на 
конкретному ринку в умовах конкурентної боротьби за певний період часу. Це 
означає, що за своїми характеристиками такі товари здатні витримувати 
конкуренцію аналогів: функціональну (найбільш прийнятним способом 
задовольняти потребу користувачів і формувати у них нові потреби); предметну 
(бути кращими серед хороших, виділятися важливими характеристиками 
споживчих властивостей) і видову (мати кращий дизайн). 

Конкурентоспроможність товару - це відносна й узагальнена 
характеристика товару, що виражає його вигідні відмінності від товару-
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конкурента за ступенем задоволення потреби і за витратами на її задоволення. 
Параметри конкурентоспроможності товару: 

1. Технічні параметри, які вказують на призначення товару, його 
приналежність до певного виду (класу) продукції. Це також характеристики, що 
відображають техніко-конструкторські рішення. Це стандарти, норми, правила, 
законодавчі акти, що визначають межі виміру технічних параметрів. А також 
ергономічні показники, які відображають, наскільки товар відповідає 
властивостям людського організму і його психіки. 

2. Економічні параметри представлені величиною витрат на 
виробництво товару: його ціною, витратами на транспортування, установку, 
ремонт, експлуатацію та технічне обслуговування, навчання персоналу. Всі 
разом ці параметри утворюють ціну споживання, яка, як правило, вище ціни 
продажу. Найбільш конкурентоспроможний не той товар, за який просять 
мінімальну ціну на ринку, а той, у якого мінімальна ціна. 

Характерні ознаки, притаманні конкурентоспроможності продукції або 
товару, мають забезпечуватися необхідними умовами: організаційними, 
економічними, техніко-технологічними та інноваційною діяльністю. 

До організаційних умов слід віднести удосконалення регіонального 
розміщення і визначення місця кожної олійної культури в системі сівозмін, 
способи просування продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, поставок 
споживачам.  

Економічні умови формування конкурентоспроможного виробництва 
олійних культур включають у себе особливості кількісного виразу витрат, 
обсягів виробництва продукції, особливості її реалізації та формування цін. 

Техніко-технологічні умови - науково-технічний рівень товару, 
використання високопродуктивних адаптованих до природно-економічних умов 
сортів і гібридів, економічно скупних мінеральних добрив і хімічних засобів 
захисту рослин, прогресивних методів обробітку ґрунту, сучасних способів сівби 
і збирання олійних культур, що забезпечує підвищення урожайності та якості 
продукції. 

Інноваційна діяльність, як безперервний творчий процес, передбачає 
здійснення наукових розробок, створення і поширення нових видів продукції, 
технологій, впровадження нових організаційних форм виробництва і методів 
управління. Це спосіб задоволення суспільних потреб у наукових рішеннях, які 
забезпечують приріст корисного ефекту й ґрунтуються на науково-технічних 
досягненнях. 

Серед багатьох складових підвищення конкурентоспроможності 
виробництва продукції олійних культур виділимо, на нашу думку, найбільш 
значущі: 

1. Економіко-фінансові складові: 
- Економічна ефективність виробництва продукції. Деталізація рівня 

економічної ефективності виробництва олійних культур та пошук шляхів її 
підвищення на мікрорівні як умови зростання дохідності підприємства. 
Соняшник – найбільш рентабельна культура – 80,3% у 2015 р. проти 36,5% у 
2014 р., наступну позицію займає ріпак – 44% у 2015 р. проти 29,2% у 2014 р., 
соя – 38,4% у 2015 р. проти 34,5% у 2015 р. Чим вищим є показник 
рентабельності, тим більш привабливим є виробництво цієї культури для 
сільгоспвиробника. Зміна рівня рентабельності виробництва олійних культур 
відбувається внаслідок впливу виробничих та ринкових факторів, ключовим з 
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яких є продуктивність культури. Так, минулого року продуктивність зросла по 
соняшнику до 21,7 ц/га (+2,3 ц/га) та ріпаку до 26,0 ц/га (0,6 ц/га), а по сої 
знизилася до 18,5 ц/га (- 3,1 ц/га).   

- Собівартість продукції. Досліджуючи виробничі процеси, методи, 
технології виробництва або збуту продукції, головну увагу необхідно приділяти 
пошуку резервів зниження витрат виробництва, оскільки виробнича собівартість 
одиниці продукції залежить лише від витрат на 1 га посіву та врожайності 
відповідної культури. Аналіз показників попереднього року показав, що 
виробництво соняшнику супроводжується найменшим рівнем витрат на 1 гектар 
посіву (3,6 тис. грн), на другій позиції ріпак (4,1 тис. грн), найдорожче виробляти 
сою (5,0 тис. грн). Собівартість – головний фактор підвищення прибутковості 
бізнесу. Щоб одержати максимальний прибуток, необхідно раціонально й 
ефективно використовувати наявні ресурси і прагнути до зниження витрат. У 
ринкових умовах собівартість є відображенням витрат на виробництво та 
реалізацію певного виду продукції й саме на неї підприємство має безпосередні 
важелі впливу. Тому з погляду підвищення ефективності сільськогосподарського 
виробництва в цілому і рослинництва зокрема, необхідно зосереджувати увагу на 
управлінні собівартістю продукції. 

Зниження собівартості певної продукції порівняно з іншими виробниками 
аналогічної продукції на ринку дає підприємству конкурентні переваги та 
забезпечує одержання додаткового прибутку для фінансування розширеного 
відтворення. Один із напрямків зниження собівартості у рослинництві є 
підвищення урожайності сільськогосподарських культур, що одночасно є 
фактором зниження собівартості. 

- Підвищення прибутковості (рентабельності) через встановлення 
оптимальної ціни продажу готової продукції на основі постійного моніторингу 
цінової ситуації на ринку олійних культур або заключення форвардних 
контрактів. Ціна на сільськогосподарську продукцію в переважній більшості 
випадків знаходиться далеко за межами управлінських можливостей 
підприємства і складається залежно від ринкової кон'юнктури, економічної та 
політичної ситуації в країні, природно-кліматичних умов й обсягів забраного 
врожаю тощо. Ринкова цінова кон’юнктура на внутрішньому аграрному ринку 
складається сприятливо для олійних культур. Ціни на дану продукції щороку 
зростають. Так, у 2015 р. середньозважена ціна 1 тони сої становила 8,5 тис. грн 
проти 5,4 тис. грн у 2014 р., соняшнику – 8,4 тис. грн у 2015 р. проти 4,9 тис. грн 
у 2014 р., ріпаку – 6,8 тис. грн у 2015 р. проти 4,5 тис. грн у 2014 р. В той же час, 
цінові позиції зернових культур не перевищували 5 тис. грн/т, що вдвічі нижче, 
ніж цінові позиції основних олійних культур. В той же час, на результати 
діяльності суттєво впливає паритет цін на сільськогосподарську та промислову 
продукцію. У зв'язку з цим важливо враховувати динаміку цін на вихідні 
матеріали та послуги, прогнозувати закупівлю матеріалів з меншими витратами.  

Потужним фактором підвищення прибутковості є зниження собівартості 
продукції, але в сучасних умовах у сільськогосподарських підприємства доволі 
обмежені можливості щодо цього й більше резервів можуть знайти великі 
підприємства, оскільки вони більш ефективні [8, с. 48]. 

- Бюджетування витрат і доходів на виробництво олійних культур на 
основі 3-5 річного плану виробництва. Цей процес складається не тільки із 
складання чіткого плану на місяць або рік щодо фінансування закупівлі та сплати 
витратних статей, а і з жорсткого контролю над його виконанням. Практика 
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доводить, що складання планів без дотримання встановлених лімітів нівелює 
процес планування і робить його номінальним. Бюджетування витрат і доходів є 
складовою ефективного управління фінансами і запорукою прибуткового 
виробництва. Чим вищий рівень звітності, комунікацій і фінансових показників, 
тим більш високими є позиції продукції та підприємства в конкурентному 
середовищі. Процес бюджетування має і негативну сторону, яка проявляється в 
бюрократизації виробничих процесів, але витрати часу на дотримання 
регламентів і лімітів у підсумку дають позитивний фінансовий результат. Такого 
рівня на сьогоднішній день у вітчизняному аграрному секторі досягли 
агрохолдинги, великі виробничі і переробні компанії. Сектор держаної власності 
сільськогосподарських підприємств та фермерські господарства бюджетування 
витрат та доходів в переважній більшості не впроваджеють.  

- Конкурентна або ринкова позиція, яка сприяє завоюванню найбільшого 
конкурентного статусу на ринку в процесі конкурентного суперництва. Для 
успішного досягнення обраної конкурентної позиції потрібно використовувати 
всі можливі інструменти. Конкурентоспроможність товару на ринку олійних 
культур визначають ціна і якість продукції. Основну частину ціни складає 
виробнича собівартість і прибуток. Якість товару сукупність властивостей і 
характеристик, що зумовлюють здатність задовольняти конкретні особисті чи 
виробничі потреби відповідно до свого призначення. Конкурентоспроможним є 
товар на ринку, що вдало поєднує цінові позиції і якісні характеристики. Однак в 
період економічного спаду або економічної кризи ціновий фактор набуває 
переважного впливу. Наданням оцінки та складання уявленням про власну 
конкурентну позицію на ринку має займатися кожний суб’єкт. Ця необхідність 
природно випливає із законів конкуренції та вільного функціонування ринку. 
Неможливо формалізувати плани, виходити на ринок з новою продукцією або 
здійснювати позиціювання компанії чи продукції компанії на ринку в умовах, 
якщо сам виробник чи переробник не має об’єктивної оцінки стану та поточної 
кон’юнктури ринку олійних культур, аналізу існуючих конкурентних товарів та 
конкурентного середовища.  

2. Виробничі складові: 
- Якісне насіння високопродуктивних сортів. Особливості, якими мають 

володіти нові сорти і гібриди насіння олійних культур: більш висока 
врожайність, адаптованість до несприятливих погодних умов, стійкість до 
шкідників і хвороб, скоростиглість, висока якість насіння. Динаміка урожайності 
олійних культур доводить, що є значний резерв у її зростанні на перспективу, 
оскільки розрив між потенційним і фактичним рівнем урожайності доволі 
значний. Середній рівень урожайності соняшнику в практичному використанні 
менше потенційного рівня на 30-58% (21 ц/га фактичний рівень проти 30-50 ц/га 
потенційного), по ріпаку – на 48-60% (26 ц/га фактичний рівень проти 50-65 ц/га 
потенційного), по сої – на 55-64% (18 ц/га фактичний рівень проти 40-50 ц/га 
потенційного. 

- Впровадження високоефективних, ресурсозберігаючих технологій на 
базі високовиробничої техніки спроможне забезпечити підвищення 
продуктивності праці у 4 рази та зниження витрат матеріальних ресурсів на 
виробництво одиниці продукції у 1,5-3 рази [10, с. 35]. Ефективність 
інноваційних технологій виробництва олійних культур забезпечується за умов 
використання трьох основних умов: перехід від вирощування сортів цих культур 
до вирощування гібридів; застосування прогресивних методів обробітку ґрунту, 
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сучасних способів сівби, системи догляду за посівами та їх збирання. Серед 
основних новацій для виробництва ріпаку є сорти і гібриди озимого ріпаку, 
системи захисту, гербіциди, а основними новаціями на соєвому ринку - нові 
продукти переробки. Слід зазначити, що компанії-виробники нових продуктів на 
аграрному ринку є іноземними, а вітчизняні компанії практично відсутні.  

- Технічна модернізація підприємства в сфері зберігання і доробки 
насіння. Модернізація і інноваційний розвиток виробництва олійних культур, 
впровадження сучасних науково-технічних розробок, устаткування спроможні 
підвищити продуктивність праці в галузі і на підприємствах, знизити матеріальні 
витрати, підвищити якість готової продукції. Наприклад, інтенсифікація 
виробництва олійних культур в зоні Степу напряму залежить від забезпечення 
посівів зрошенням. Рівень урожайності сої на крапельному зрошенні в дослідах 
ІВПіМ досягає 5,8-6,2 т/га, а ріпаку – 5-6 т/га. Рівень рентабельність у другий рік 
використання системи крапельного зрошення в товарних посівах становить 63%.  

- Диверсифікація виробничих напрямків через ведення в сівозміну 
підприємства нових (нішевих) олійних культур на невеликих площах, відмова від 
моновиробництва і концентрації на 1-2 культурах. Такими культурами можуть 
виступати льон олійний, гірчиця. Співставлення показників економічної 
ефективності олійних культур показало, що «нішеві» олійні культури (гірчиця, 
льон) можуть складати достойну конкуренцію основним олійним і забезпечувати 
високий рівень прибутків – до 3,0 грн/га при майже однакових витратах на 1 га 
посіву і забезпечити рівень рентабельності понад 50%. Головна значимість 
альтернативних (малопоширених) олійних культур полягає в тому, що вони 
здатні бути гарними замінниками традиційних олійних культур сівозміні на тлі 
перенасичення соняшником, розширити і наситити внутрішній ринок 
альтернативними культурами, а також забезпечити високий рівень 
рентабельності суб'єктам господарювання. 

- Використання рослинних рештків олійних культур (лушпиння, соломи) 
для виробництва твердого біопалива або використання у якості палива при 
опаленні виробничих будівель, споруд, сушіння продовольчого, фуражного та 
насіннєвого зерна. Стосовно олійних культур є два напрямки використання в 
біоенергетичній галузі: олія використовується для виробництва рідкого 
біопалива – біодизеля, а відходи виробництва (солома) і переробки соняшнику 
(лушпиння) для виробництва твердого біопалива. У попередніх дослідження 
встановлено, що реалізація лушпиння соняшнику на виготовлення паливних 
брикетів може приносити підприємствам оліє жирової галузі до 50 грн 
додаткового прибутку з 1 тони переробленої сировини. Реалізація тюків із 
соєвою соломою для виготовлення паливних брикетів може приносити до 3 тис. 
грн додаткового прибутку на 1 гектар посіву, соломи з ріпаку – до 4 тис. грн. В 
той же час, в сільськогосподарських підприємствах на олію переробляють в 
основному зерно соняшнику, оскільки у сільській місцевості споживають 
неочищену соняшникову олію. Ріпакову олію на харчові потребі, як правило не 
застосовують, але її можна застосовувати як дизельне біопаливо.  

Висновки 
Продукція олійних культур на аграрному ринку Україні є 

конкурентоспрожною як за технологічними, так і за економічними параметрами. 
Аналіз та систематизація економіко-фінансових та виробничих складових 
доводить доцільність застосування наявних та пошук нових резервів щодо 
підвищення конкурентоспроможності виробництва олійних культур. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 

И.В. Чехова  
 

Узагальнено методи оцінки конкурентоспроможності виробництва 
продукції підприємства. Визначено, що за сучасних умов комплексний 
підхід до оцінки та розробки пропозицій щодо підвищення 
конкурентоспроможності виробництва олійних культур є оптимальним. 
Встановлено, що ринкова позиція продукції олійних культур є 
конкурентною, оскільки кожна олійна культура має стабільний попит і 
відповідні напрямки використання, а перехідні залишки не 
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перевищують 2%. Конкурентоспроможність продукції олійних культур 
визначається групою технічних та економічних параметрів. Для 
підвищення конкурентоспроможності виробництва олійних культур 
запропоновано аналізувати, впроваджувати та вдосконалювати 
економіко-фінансові (рентабельність, собівартість, прибутковість, 
бюджетування, конкурентна позиція) та виробничі (якість насіння, 
ефективні технології, технологічна модернізація, диверсифікація 
виробництва, використання рослинних рештків) складові виробничого 
процесу. 

 
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентоспроможність продукції, 
олійні культури, ринкова позиція. 
 

PROPOSALS TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF 
OILSEED PRODUCTION 

 
I. Chekhova 

Institute of oilseeds NAAS 
 

The purpose of research - to study and systematize proposals to 
improve the competitiveness of oilseeds in the current conditions of the 
agricultural market changes of the agrarian market. 

Material and research methods. For specific problems, which include 
the need for the development of theoretical and methodological approaches 
to the competitiveness of oilseed production and development of practical 
recommendations for their implementation in production, it is advisable to 
use, as a general scientific and concrete scientific methodology. 

Methods for assessing the competitiveness of the production can be 
grouped: matrix; methods based on the evaluation of the competitiveness of 
enterprise; methods based on the theory of effective competition; complex 
methods. Complex methods involve an assessment of competitiveness of 
the enterprises on the basis of not only the current, but also the potential 
competitiveness of the company or potential competition. The current 
competitiveness is based on the competitiveness of agricultural products, 
and the potential competitiveness – on the basis of methods based on the 
theory of effective competition. In modern conditions the complex approach 
to the assessing and development of proposals to improve the assessment 
and development of proposals to improve the competitiveness of oilseed 
production is optimal. 

Results of the study. Market position oilseeds production is 
competitive, as each of oilseed enjoys stable demand, has the appropriate 
use directions and transitional balances do not exceed 2%. Almost the entire 
volume of produced sunflower seed processed in oil - up to 97%, over 80% 
of rape directed for export and 18% is processed into oil, 30% of the total 
volume of soybeans processed into oil, and 57% - is export. Production of 
oilseeds in Ukraine is a lucrative and promising direction of agricultural 
activity. Demand for these products is stable and has a positive dynamics. 
The competitiveness of the goods - is relative and generalized characteristic 
of the goods, expressing his favorable differences from competing products 
on the degree of satisfaction of needs and satisfaction of its costs. 
Competitiveness of production of oilseeds is determined by a group of 
technical and economic parameters. Characteristic features inherent 
competitive products or goods should be provided the necessary 
conditions: organizational, economic, technical, technological and 
innovation. To increase competitiveness of oilseed production in article 
proposed to analyze, implement and improve the economic and financial 
(profitability, costs, profitability, budgeting, competitive position) and 
production (seeds quality, effective technologies, technological 



Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 23, 2016: 193-202 

© І.В. Чехова 

202 

modernization, diversification of production, the use of plant remains) 
components of the manufacturing process. 

Conclusions. Production of oilseeds in the agricultural market of 
Ukraine is competitive, both in technological, as well as on the economic 
parameters. Analysis and systematization of the economic-financial and 
operational components proves the feasibility of existing and search for new 
reserves to improve the competitiveness of oilseeds production. 

 
Keywords: competitiveness, competitiveness, oilseeds, market position. 
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