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На сучасному етапі розвитку економіки України молокопереробні підприємства функціонують в умовах 
жорсткої конкуренції, саме тому для них важливо використовувати усі можливі конкурентні переваги. 
Однією з таких конкурентних переваг є отримання екологічних та органічних сертифікатів. У статті 
визначено різницю між екологічною та органічною сертифікацією, а також можливості їх здійснення для 
виробників молочної продукції в Україні.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентна перевага, якість, молокопереробна галузь 
промисловості, екологічна сертифікація, органічна сертифікація.

На современном этапе развития экономики Украины молокоперерабатывающие предприятия функци-
онируют в условиях жесткой конкуренции, именно поэтому для них важно использовать все возможные 
конкурентные преимущества. Одним из таких конкурентных преимуществ является получение эколо-
гических и органических сертификатов. В статье определена разница между экологической и органиче-
ской сертификацией, а также возможности их осуществления для производителей молочной продукции 
в Украине.

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентное преимущество, качество, молокоперераба-
тывающая отрасль промышленности, экологическая сертификация, органическая сертификация.

On the modern stage of development of Ukraine economy dairy enterprises function in the conditions of hard 
competition, for this reason it is important for them to use all possible competitive edges. One of such competitive 
edges there is a receipt of ecological and organic certificates. In the article a difference between an ecological and 
organic certification and possibilities of their realization are certain for the producers of dairy products in Ukraine.

Keywords: competitiveness, competitive edge, quality, dairy industry, ecological certification, organic certification.

Постановка проблеми. Динамічний розви-
ток ринкової економіки україни спонукає підпри-
ємства-виробників молочної продукції до пошуку 
все нових і нових конкурентних переваг. спожи-
вач прагне знати все про якість продукції, котру 
він купує, та бути впевненим в її безпечності 
та користі для здоров’я. особливо актуально 
це для молокопереробної галузі промисловості 
україни, адже молоко і молочні продукти є това-
рами першої необхідності, джерелом білків, вуг-
леводів та інших поживних речовин, котрі неза-
мінні для життя та здоров’я людини. на жаль, 
сьогодні якість більшості молочних продуктів 

вітчизняних товаровиробників залишається на 
низькому рівні. саме тому одним з дієвих спо-
собів задоволення потреб споживачів та під-
вищення якості власної продукції для підпри-
ємств молокопереробної галузі промисловості 
україни є отримання екологічних та органічних 
сертифікатів і сертифікатів якості продукції, що 
значною мірою підвищили б довіру споживачів 
до вітчизняного виробника.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемами конкурентоспроможності окремих 
промислових підприємств займалися такі вчені, 
як, зокрема, і. ансоф, Г. азоєв, н. алєксєєв, 
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в. боїн, ж. вальтер, а. воронкова, а. Градов, 
л. Гринів, т. Гончарук, Д. Джакот, о. жамойда, 
М. Єрмолов, Ю. іванов, в. кадієвський, 
і. кирчата, М. книш, л. Піддубна, о. росси-
хіна, Ю. рубін, о. самойлик, і. сергєєв, і. суха, 
о. тищенко, р. Фатхутдинов, і. Фролов, в. чобі-
ток, а. Юданов. Г. азоєв стверджує, що сукуп-
ність суб’єктів ринку та їх відносини, що склада-
ються в ході конкурентної боротьби, визначають 
інтенсивність конкуренції, а на діяльність під-
приємства впливають фактори як макро-, так 
і мікросередовища [2].

Дослідженню еколого-економічних аспек-
тів суспільної діяльності, вивченню теоретич-
них, методичних і практичних аспектів розвитку 
та становлення молокопереробної промисло-
вості україни присвячені праці багатьох вітчиз-
няних вчених-економістів, зокрема роботи 
с. кваши, М. Маліка, т. Мостенської, М. Пархо-
мець, П. саблука, т. харченко, в. чагаровського, 
с. чугаєвської. однак у цій галузі дотепер ціла 
низка теоретичних і практичних проблем зали-
шається невирішеною.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. концепція підвищення 
конкурентоспроможності молокоперероб-
них підприємств завжди базувалась на підви-
щенні якості готової продукції. але при цьому 
практично не зверталась увага на органічність 
та екологічну безпеку самого процесу вироб-
ництва таких продуктів. у статті ми наводимо 
і аналізуємо особливості екологічної та орга-
нічної сертифікації, притаманні лише молочній 
галузі промисловості україни, акцентуємо увагу 
на основних проблемах, що виникнуть під час 
сертифікації молочної продукції.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз екологічної 
і органічної сертифікації, а також сертифікації 
якості як однієї з основних конкурентних пере-
ваг для молокопереробних підприємств україни 
в сучасних умовах господарювання; визначення 
можливих переваг такої сертифікації та окрес-
лення ймовірних проблем, котрі виникнуть 
в процесі здобуття цієї конкурентної переваги.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. сучасні правила ведення бізнесу 
в ринкових умовах спонукають підприємства до 
постійної боротьби між собою. кожне підпри-
ємство повинне максимально ефективно вико-
ристовувати притаманні йому конкурентні пере-
ваги для того, щоб принаймні утримати власні 
ринкові позиції. саме за таких умов формується 
конкурентоспроможність підприємств.

Пропонуємо спершу проаналізувати наявні 
підходи до визначення поняття «конкуренто-
спроможність підприємства» для проведення 
подальшого дослідження проблематики її 
формування та управління. л. Гринів у своїх 
дослідженнях стверджує, що конкурентоспро-
можність підприємства – це ефективне вико-
ристання власних та залучених коштів з метою 

збільшення його прибутковості і зміцнення рин-
кових позицій. у фінансовому аспекті це озна-
чає виконання таких умов: ріст динаміки про-
дажу і збільшення прибутків, досягнення вищої 
рентабельності операційної діяльності по відно-
шенню до середньої вартості капіталу [12].

і. кирчата визначає, що конкурентоспромож-
ність підприємства – це здатність підприємства 
ефективно використовувати свій конкурентний 
потенціал, зберігаючи при цьому своє поло-
ження на відповідному ринку на довгостроковий 
час або ж розширювати займаний сектор ринку, 
постійно вести пошук та раціонально реалізо-
вувати виявлені резерви конкурентного потен-
ціалу в умовах обмеженості ресурсів та впливу 
факторів зовнішнього середовища [5].

М. Портер визначає конкурентоспроможність 
підприємства як можливості створювати та реа-
лізовувати продукцію, цінові й нецінові якості 
якої більш привабливі, ніж в аналогічної продук-
ції конкурентів на зовнішньому ринку [9].

за визначенням р. Фатхутдінова, конкуренто-
спроможність – це властивість об’єкта, що харак-
теризується мірою задоволення потреби порів-
няно з аналогічними об’єктами, представленими 
на цьому ринку. конкурентоспроможність визна-
чає здатність витримувати конкуренцію порів-
няно з аналогічними об’єктами на цьому (вну-
трішньому або зовнішньому) ринку [13].

Процес управління конкурентоспроможністю 
підприємства є досить складним та є інтегро-
ваною системою. на вході такої системи зна-
ходяться ресурси підприємства та конкурентні 
переваги, на виході ж отримуємо конкурентну 
стратегію, що дасть змогу підприємству утри-
мати наявні та здобути нові ринкові позиції [3].

на формування конкурентоспроможності 
підприємства впливає зовнішнє та внутрішнє 
середовище. При цьому якщо внутрішнє серед-
овище підприємство здатне змінювати влас-
ними зусиллями, то на фактори зовнішнього 
середовища воно впливати не спроможне, тому 
до них необхідно адаптуватись. До факторів 
внутрішнього середовища належать [10]:

1) економічні, тобто показники фінансово-
економічної діяльності підприємства (показники 
рентабельності, ліквідності, фінансової стійкості 
тощо);

2) техніко-технологічні, які характеризують 
рівень технологічного забезпечення підприєм-
ства та впровадження у виробництво новітнього 
обладнання і технологій;

3) організаційні, тобто йдеться перш за все 
про організаційну структуру та рівень ефектив-
ності управління на підприємстві;

4) ресурсні, які включають в себе можливість 
ефективного використання у виробничому про-
цесі найбільш якісної та безпечної сировини 
і матеріалів з урахуванням того, що ресурси під-
приємства є обмеженими;

5) соціальні та культурні, до яких доцільно 
буде віднести психологічний клімат в колек-
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тиві, внутрішньо фірмову культуру та соціальне 
забезпечення.

До факторів зовнішнього середовища 
доцільно буде віднести [16]:

1) політико-правові, до яких належать зако-
нодавча база та правові засади діяльності під-
приємства, регулювання державою господар-
ських відносин;

2) економічні, тобто ринкова кон’юнктура, 
котра притаманна кожній конкретній галузі;

3) демографічні, які враховують віковий 
склад населення, його структуру, рух населення 
тощо;

4) науково-технічний прогрес;
5) природно-географічні;
6) екологічні тощо.
Молочна галузь промисловості україни пере-

живає сьогодні не найкращі свої часи. складна 
політико-економічна ситуація всередині країни, 
загострення відносин з сусідніми країнами, зни-
ження рівня життя населення – все це негативно 
впливає на її функціонування.

вже тривалий час розвиток молочної галузі 
промисловості україни характеризується зна-
чними кризовими явищами, котрі нині лише 
поглиблюються. однією з найбільш вагомих про-
блем молочної галузі промисловості є застарі-
лість використовуваного на молокопереробних 
підприємствах обладнання. згідно з останніми 
даними застарілі основні засоби на молокопе-
реробних підприємствах в середньому по укра-
їні становлять близько 80% від загальної кіль-
кості [16].

основною проблемою молочної галузі про-
мисловості україни була і залишається низька 
якість сировини-молока. згідно з офіційними 
даними в 2015 році 75% молочної сировини 
на молокопереробні підприємства поступали 
від господарств населення. з них практично 
86% – це молоко другого ґатунку, котре в краї-
нах Європи для виробництва молочної продук-
ції не використовується [16].

отже, вітчизняним підприємствам необхідно 
прагнути до підвищення якості готової продукції. 
як доказ виробництва якісної продукції можуть 
бути отримані сертифікати якості.

віднедавна в україні якість та безпека про-
дукції регулюються за допомогою міжнародного 
стандарту якості ISO 22000 «системи управ-
ління безпечністю харчових продуктів. вимоги 
до будь-яких організацій харчового ланцюга» 
[1]. цей стандарт було розроблено міжнарод-
ною організацією із стандартизації, він носить 
суто рекомендаційний характер і застосову-
ється для всіх підприємств агробізнесу.

Побудована на основі цього стандарту сис-
тема менеджменту якості харчових продуктів 
дасть змогу підприємству здобути такі конку-
рентні переваги на ринку [6]: визначити та оці-
нити всі потенційні небезпеки в ланцюгу вироб-
ництва харчової продукції, включаючи випадки, 
пов’язані з типом процесу та обладнання, що 

використовується; результативно здійснювати 
обмін інформацією з усіма контрагентами; від-
повідати законодавчим і нормативним вимогам, 
що стосуються якості та безпеки харчових про-
дуктів і відповідають вимогам споживача.

стандарт ISO 22000 доцільно застосовувати 
для всіх організацій, що залучені в будь-яку 
ланку ланцюга виробництва харчових продук-
тів, незалежно від їх типу, розміру та виготов-
леної продукції. отже, підприємства-виробники 
молочних продуктів також будуть регулюва-
тись цим стандартом. ISO 22000 розроблений 
для гармонійного використання зі стандартом 
ISO 9001 «системи управління якістю. вимоги».

ще одним ефективним шляхом посилення 
конкурентних позицій молокопереробних підпри-
ємств на ринку є впровадження виробництва еко-
логічно чистої та безпечної продукції, адже саме 
на таку продукцію сьогодні зростає попит серед 
споживачів. в нашій країні обов’язкових вимог 
та стандартів до екологічного маркування немає, 
існують лише обов’язкова державна сертифіка-
ція та державний контроль якості продукції, який 
не надає споживачу повною мірою інформацію 
про екологічні характеристики продукту.

сьогодні в україні зростає культура споживання 
молока та молочних продуктів. в нашій країні, як 
і закордоном, вже досить тривалий час існує прак-
тика екологічного маркування харчових продуктів. 
це також стосується молочної продукції. осно-
вною метою екологічного маркування є донесення 
до споживача правдивої, надійної, точної і досто-
вірної інформації про екологічні умови виробни-
цтва продукції, а також задоволення специфічних 
екологічних потреб споживача.

варто зазначити, що екологічне маркування 
належить до добровільних інструментів задово-
лення потреб споживача, але сьогодні набуває 
все більшого поширення. знаки екологічного 
маркування зазвичай наносяться на упаковку 
або ж безпосередньо на саму продукції, та слу-
гують для споживача гарантією певних еколо-
гічних якостей такої продукції (виробництво без 
шкоди навколишньому середовищу, корисність 
та натуральність продукту тощо). Пропонуємо 
детальніше розглянути найпоширеніші в україні 
та світі види екологічного маркування.

в країнах Європейського союзу набуло 
поширення екологічне маркування «квітка» 
(рис. 1), що було введено в користування ще 
в 2000 році. за досить короткий час цей сим-
вол став відомим та впізнаваним у всьому світі 
і гарантує споживачам високу якість та еколо-
гічну безпеку виготовленої продукції. всі про-
дукти, піддані маркуванню, пройшли сувору 
перевірку незалежними органами щодо відпо-
відності екологічним стандартам і нормам [14].

однією з перших країн Європи, котра ввела 
екологічне маркування для продуктів харчу-
вання, була Франція. саме ця країна запро-
вадила в життя логотип «AB» («Agriculture 
Biologique») (рис. 2), котрий замінив низку при-
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ватних екологічних маркувань та досі офіційно 
є власністю Міністерства сільського господар-
ства Франції. особливістю такого маркування 
є те, що знак присвоюється лише продукції, що 
відповідає встановленим вимогам та вироблена 
лише на території Європейського союзу (окрім 
екзотичних продуктів) [4].

 
Рис. 1. «Квітка» – екологічне маркування  

країн Європейського Союзу

 
Рис. 2. «Agriculture Biologique» –  

екологічний логотип франції

«Голубий янгол» (рис. 3) – знак екологіч-
ного маркування в німеччині. його було вве-
дено в обіг у 70-х роках минулого сторіччя, коли 
попит на екологічно чисту продукцію лише почи-
нав формуватися. Прийняття рішення щодо 
сертифікації приймається журі з 12 незалежних 
експертів, що надають право на користування 
екологічним маркуванням [11].

 
Рис. 3. Знак екологічного маркування  

в Німеччині «Голубий янгол»

особливу увагу пропонуємо звернути на еко-
логічне маркування україни. у 2003 році всеу-
країнською громадською організацією «жива 
планета» було створено спеціальний орган 
екологічної сертифікації у рамках проекту «роз-
виток сталого (збалансованого) виробництва 
та споживання в україні». за тривалі роки свого 
існування на вітчизняному ринку знак еколо-

гічного маркування отримав назву «зелений 
журавлик» (рис. 4). цей орган сертифікації було 
розроблено з метою забезпечення проведення 
оцінки екологічних переваг харчових продуктів 
та продукції промислового призначення [7].

 
Рис. 4. Екологічне маркування України 

«Зелений журавлик»

однією з особливостей українського еко-
логічного маркування «зелений журавлик» 
є те, що такий сертифікат можуть отримувати 
і виробники харчових продуктів, а отже, і моло-
копереробні підприємства. але, на жаль, сьо-
годні лише одне підприємство-виробник молоч-
ної продукції отримало право використовувати 
такий логотип для власної продукції [15].

також всеукраїнська громадська організація 
«жива планета» є офіційним представником 
Міжнародного інституту органічної сертифікації 
та етики (ісеа) в україни (рис. 5). ця організа-
ція добре відома в Європі та світі і займається 
розробленням технологій, методики, стандартів 
у сфері переробки. також здійснює сертифіка-
цію сільськогосподарської продукції щодо від-
повідності міжнародним та європейським стан-
дартам. організація здійснює постійне навчання 
інспекторів, котрі перевірятимуть відповідність 
сільськогосподарської продукції [7].

 
Рис. 5. Логотип Міжнародного інституту 
органічної сертифікації та етики (ІСЕА)

органічна сертифікація, як і еколо-
гічна, спрямована на збереження довкілля, 
здоров’я людини і дотримання принципів чесної 
якісної торгівлі, але базується на застосуванні 
різних підходів. так, за органічної сертифікації 
перевірка якості починається від самого початку 
виробничого ланцюга (тобто з якості та без-
печності ріллі, на котрій будуть вирощуватись 
корми для годівлі худоби у разі виробництва 
молочних продуктів), перевіряється якість сиро-
вини (в цьому випадку – молока) для подальшої 
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переробки, а також весь процес виробництва 
до отримання готового продукту. екологічна ж 
сертифікація приділяє більшу увагу безпосе-
редньо самому процесу перероблення та його 
безпечності для навколишнього середовища, 
також особлива увага приділяється матеріалам 
для пакування. спільним для цих двох видів 
сертифікації є те, що вони обмежують готовий 
продукт у вмісті шкідливих речовин набагато 
більше, ніж державне законодавство.

«органік стандарт» – єдиний орган орга-
нічної сертифікації в україні (рис. 6), котрий 
визнано в Європейському союзі та Швейцарії 
[8]. отже, одержання такого сертифіката дасть 
змогу вітчизняним товаровиробникам значно 
спростити експорт власної продукції до країн 
Європи, а отже, підвищить конкурентоспромож-
ність, що позитивно відобразиться на діяльності 
виробників молочної продукції.

 
Рис. 6. Логотип українського органу  

з сертифікації органічного виробництва 
«Органік стандарт»

Перший український органічний сертифі-
кат, котрий визнано в Європі, було створено 
в 2007 році в рамках українсько-швейцарського 
проекту «органічна сертифікація та розвиток 
органічного ринку в україні». сьогодні органі-
зація займається сертифікацією продуктів хар-
чування не лише в україні, але й в республіці 
білорусь, узбекистані та казахстані.

сім виробників молока та молочних про-
дуктів в україні вже мають сертифікат «органік 
стандарт», троє з них функціонують в житомир-
ській області.

отже, для підприємства-виробника молоч-
ної продукції отримання сертифіката, що під-
тверджує органічне та екологічне виробництво 
продукції, буде додатковим важелем впливу на 
споживача, а також має такі переваги:

1) висока якість виготовленої продукції; для 
того, щоб отримати сертифікат, підприємство 
повинне відстежити весь процес виробництва, 
починаючи від отримання сировини; відповідно, 
за таких умов для переробки буде використано 
якісне молоко, що позитивно вплине на харак-
теристики готової продукції;

2) задоволення потреб споживачів; покупець 
зацікавлений у тому, щоб споживати якісну про-
дукцію, котра буде корисною для здоров’я;

3) можливість виходу на міжнародні ринки; 
сьогодні вітчизняні молочні продукти не здатні 
конкурувати з європейськими аналогами, адже 
здебільшого у процесі виробництва викорис-
товують молоко першого ґатунку, а не ґатунку 
«екстра», як в Європі; отримання екологічних 
та органічних сертифікатів дасть змогу підви-
щити якість сировини, а отже, дасть можливість 
задовольнити вимоги більш вибагливого іно-
земного споживача та витримувати конкуренцію 
іноземних виробників молочної продукції;

4) привабливість для іноземних інвесторів;
5) здатність постійно контролювати та вдо-

сконалювати процес виробництва.
але в сучасних реаліях українського ринку 

існує низка труднощів, що виникають перед 
підприємством під час отримання екологічних 
та органічних сертифікатів. Для виробників 
молочної продукції такими проблемами є:

– перш за все недосконалість чинного зако-
нодавства;

– значний рівень бюрократії в процесі отри-
мання сертифікату;

– складність відстеження всього виробни-
чого ланцюга; оскільки більша частина молока-
сировини підприємствами закуповується 
у населення, то відстежити органічність такого 
молока, а також якість і безпечність кормів, 
котрими годують корів, неможливо;

– неспроможність наявного на підприєм-
ствах обладнання забезпечити належний рівень 
екологічної безпеки;

– низька обізнаність населення; сьогодні 
культура споживання харчових продуктів насе-
ленням україни ще досі залишається на досить 
низькому рівні, тому не всі знають про значення 
екологічного маркування та його важливість.

висновки. отже, на сучасному етапі розви-
тку вітчизняної економіки різні види сертифіка-
ції продукції можна вважати одними з основних 
способів підвищення якості молочної продукції 
та здійснення ретельного контролю на всіх ета-
пах її виробництва. така практика сприятиме 
задоволенню потреб споживачів і, як наслідок, 
підвищенню конкурентоспроможності молоко-
переробних підприємств не лише в україні, але 
й на міжнародних ринках.

Перспективами подальших наукових розро-
бок у межах цієї теми є визначення ефектив-
ності екологічної і органічної сертифікації про-
дукції, а також їх порівняння; аналіз впливу цих 
факторів на підвищення конкурентоспромож-
ності молокопереробних підприємств україни.
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