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COMPETITIVE ADVANTAGES AS A SOURCE OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC
PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF FARMS AND AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті досліджено зміст конкурентних переваг, позицій, конкурентоспроможності суб'єктів господарювання
агросфери. Визначено підходи до виявлення, види, чинники утворення та здійснено класифікацію конкурентних пеL
реваг. Встановлено, що класифікації підходів базуються на визначенні ролі певної сукупності чинників у забезпеL
ченні конкурентних переваг. Обгрунтовано загальні принципи, які дають конкурентні переваги виробникам. ВизнаL
чено, що конкурентні переваги є спроможністю господарств і підприємств до конкурентоспроможного розвитку
завдяки сформованому конкурентному потенціалу. Основними характеристиками конкурентних переваг є безпеL
рервність впливу. Особливу увагу присвячено ідентифікації фактичних і можливих або потенційних конкурентних
переваг. Встановлено, що вони є джерелом утворення конкурентоспроможності господарств і підприємств, отже, і
здійснення організаційноLекономічних пріоритетів їх розвитку. На їх збереження й направлені пріоритетні завдання
та напрями господарювання.

The article explores the content of competitive advantages, positions, competitiveness of the economic entities of
the agricultural sphere. The approaches to identification, types, factors of formation are determined and the classification
of competitive advantages is made. It is established that the classifications of approaches are based on determining the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основою розвитку фермерських госпо(

дарств і сільськогосподарських підприємств
будь(якої країни є, передусім, їх конкурентос(
проможність, а також конкурентоспромож(
ність сільськогосподарської сфери та продукції
як на національному, так і на світовому аграр(
них ринках. Тому всебічне підвищення конку(
рентоспроможності є важливим організаційно(
економічним пріоритетом розвитку, стратегі(
чною метою суб'єктів господарювання агро(
сфери. Це тим більше слушно, враховуючи
стрімке зростання їх частки у валовому внут(
рішньому продукті країни, формуванні дохід(
ної частини державного бюджету та експорт(
ного потенціалу й забезпечення валютних над(
ходжень.

З іншої сторони, стійкий конкурентоспро(
можний розвиток як важливий організаційно(
економічний пріоритет суб'єктів агросфери в
умовах дестабілізуючого впливу кризових
явищ та посилення глобалізаційних процесів,
можливий лише за наявності сформованих
відповідних конкурентних переваг. У сучасних
умовах господарювання для того щоб вижити
та зберегти і посилити свої позиції на аграр(
них ринках, фермерським господарствам і
сільськогосподарським підприємствам необ(
хідно постійно займатися пошуком шляхів і ме(
тодів збільшення конкурентних переваг.

role of a certain set of factors in providing competitive advantages. The general principles that give competitive advantages
to manufacturers are substantiated. It is determined that competitive advantages are the ability of farms and enterprises
to competitive development due to the generated competitive potential. The main characteristics of competitive advantage
are continuity of influence. Particular attention is given to identifying actual and potential or potential competitive
advantages. It is determined that the process of formation of competitive advantages consists in timely identification of
factors, estimation of the achieved competitive position of farms and agricultural enterprises, identification of deviations
from the selected ideal variant of development, establishment of the reasons for these deviations, appropriate adjustment
of certain areas of economic activity. It is established that they are a source of formation of competitiveness of farms and
enterprises, and consequently realization of organizational and economic priorities of their development. In turn, their
priorities and directions of management are directed at their preservation. Since competitiveness combines the efficient
use of economic potential and the ability to respond adequately to changes in the market, it is advisable to take into
account both the domestic and market capabilities of the business entities in the agrosphere. Given the multifaceted
nature and importance of competitiveness for each farm and enterprise, the timely and accurate assessment will help
identify the problems in the business and maintain and strengthen its competitive position. Experience in the functioning
of business structures in the agroLindustry has shown that it is not enough to ensure competitiveness. Sustainable growth
provides a sustainable advantage, the process of achieving and retaining benefits must be continuous.

Ключові слова: фермерські господарства, сільськогосподарські підприємства, конкурентні
переваги, конкурентоспроможність, джерела, чинники, організаційно=економічні пріоритети,
розвиток, управління.

Key words: farms, agricultural enterprises, competitive advantages, competitiveness, sources,
factors, organizational and economic priorities, development, management.

Адже саме вони є джерелами забезпечення
організаційно(економічних пріоритетів роз(
витку, що на сьогодні є найважливішим завдан(
ням при розробці та прийнятті управлінських
рішень. Вивчення конкурентних переваг має
велике значення для управління господарства(
ми і підприємствами, оскільки розвиток їх як
організацій неминуче пов'язаний з конкурен(
цією і протистоянням на ринку іншим вироб(
никам і постачальникам аналогічної продо(
вольчої продукції. До того ж конкурентні пе(
реваги на глобальному аграрному ринку є ос(
новою міжнародного поділу праці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання пріоритетів розвитку сільськогос(
подарських підприємств висвітлювалось у про(
грамних документах розвитку сільськогоспо(
дарських підприємств національного, регіо(
нального та місцевого рівня. Вони розробляли(
ся у працях провідних вітчизняних та зару(
біжних економістів(аграрників: В. Андрійчука,
Р. Бруханського, І. Боришкевича, А. Воронко(
вої, В. Гейця, А. Гальчинського, І. Должан(
ського, О. Єрмакова, Ю. Іванова, Я. Кашуби,
В. Кошельник, О. Петриківої, Г. Підлісецько(
го, П. Саблука та ін. Їх визначення та досягнен(
ня є важливим завданням власне суб'єктів гос(
подарювання агросфери. Проте часто заяви
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про це залишаються декларативними через
відсутність розуміння чинників їх формування
та джерел здійснення. У цьому контексті виз(
начення конкурентних переваг як джерел їх
формування та досягнення є своєчасним та ак(
туальним завданням.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення змісту, видів

та проявів конкурентних переваг фермерсь(
ких господарств і сільськогосподарських
підприємств як джерел формування та здійс(
нення організаційно(економічних пріори(
тетів їх стійкого конкурентоспроможного
розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження сутності поняття "конкурен(
тна перевага" в наукових працях потребує кон(
кретизації та розмежування. Так, Ю. Іванов ви(
діляє три підходи до визначення категорії кон(
курентної переваги: компаративний підхід
(конкуренція розглядається як здатність випе(
реджати суперників); ресурсний підхід (засно(
ваний на здатності підприємств до ефективно(

го використання наявних ресурсів); ціннісно(
компетентнісний підхід [1].

Петриківа О.С. виділяє 5 підходів стосовно
формування даного поняття: "Ресурсний", тоб(
то базою для конкурентних переваг є дослід(
ження факторів, які сприяють конкуренто(
спроможності; "Управлінський" — увага при(
діляється додатковим факторам впливу та
ефективній політиці; "Інвестиційний" — за го(
ловний фактор формування переваг пропону(
валося спрямування інвестиційних ресурсів в
людський капітал; "Інноваційний" — грунтуєть(
ся на визнанні інновації, акцентується увага на
появі інтелектуальної переваги" найважливі(
шою є використання "ключових компетенцій".
знань та умінь людей [2]. П`ятий підхід — "ком(
бінований", формується завдяки продуктив(
ності усіх ресурсів. Визначається, що переваги
— це ефективність використання всіх ресурсів.

Боришкевич І.І. поняття конкурентних пе(
реваг класифікує за шістьма підходами: якіс(
ний (увага сконцентрована на якісних парамет(
рах продукції та підприємства); ресурсний (виз(
начено, що основу переваг складають ресурси);
ексклюзивний (основу переваг складають екс(
клюзивні цінності); адміністративний (перева(

Таблиця 1. Трактування поняття "конкурентні переваги підприємств" та їх зміст

Автор Визначення 
Ю. Іванов [1] Конкурентні переваги – це «..позитивні відмінності 

підприємства від конкурентів в деяких або в усіх видах 
діяльності, які забезпечують підвищення соціально-економічної 
ефективності в короткостроковому періоді й виживання в 
довгостроковому за рахунок постійного пошуку нових 
можливостей і швидкої адаптації до навколишнього оточення 
та умов конкурентної боротьби, що змінюються» 

І. Боришкевич [3] Конкурентні переваги – це унікальні сильні сторони 
підприємства по відношенню до конкурентів, що поєднують в 
собі кращі елементи ведення бізнесу, такі як маркетинг, 
застосування технологій, організацію діяльності на 
інноваційній платформі, тобто це все те, що робить продукцію 
чи послугу ексклюзивною, забезпечуючи підприємству 
конкурентоспроможність 

С. Близнюк,  
А. Остапенко [7] 

Сукупність ключових відмінних від суперників чинників 
успіху, які сприяють забезпеченню підприємству стійкої 
лідируючої конкурентної позиції на ринку на певний період 

І. Шаповалова [8] Конкурентна перевага – ступінь відмінності від конкурента як 
внутрішнього, так і зовнішнього походження, спрямований на 
забезпечення стійкої конкурентної позиції на тривалий період 

А. Левицька [9] Конкурентними перевагами підприємства є сукупність 
комбінацій наявних у нього ресурсів (сировинних, 
просторових, трудових, управлінських, технологічних, 
інформаційних, маркетингових та ін.) та способів їх 
використання, які забезпечують йому ширші можливості 
виробництва і реалізації продукції порівняно з його 
конкурентами 

І. Варга [10] Конкурентні переваги є сумою основних факторів успіху, які 
дозволяють забезпечити стійкі позиції підприємства на ринку в 
довгостроковому періоді 

Є. Діденко [11] Конкурентні переваги можна охарактеризувати як сукупність 
відмінних від підприємств-суперників ключових факторів 
успіху, що забезпечують суб’єкту господарювання стійку 
конкурентну позицію на ринку 
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ги залежать від впливу управлінців підприєм(
ства); просторовий (переваги залежать від зай(
маної конкурентної позиції); домінантний
(підприємство займає домінантне положення
за рахунок наявності певної сукупності пере(
ваг) [3].

Таким чином, можна зробити висновок, що
класифікації підходів базуються на визначенні
ролі певної сукупності чинників у забезпеченні
конкурентних переваг. Прогресивний розвиток
суспільства та поява нових джерел забезпечен(
ня конкурентних переваг дедалі більше розши(
рюють поле дослідження даної категорії. Існу(
ють різні точки зору стосовно тлумачення кон(
курентних переваг. Вперше поняття "конкурен(
тна перевага" було досліджене М. Портером,
який конкурентну перевагу визначає як пере(
вагу фірми в якійсь сфері випуску товарів при
порівнянні з іншими конкуруючими фірмами
[4].

Должанський І. розглядає ресурсну концеп(
цію формування конкурентних переваг, пов'я(
зуючи її з ефективністю використання наявно(
го ресурсного потенціалу агроформування [5].
Стельмащук Н.А. пов'язує конкурентну пере(
вагу із сукупністю системоутворюючих фак(
торів, що різноспрямовані та визначають її
стійкість та ефективність [6]. Трактування по(
няття "конкурентні переваги підприємства" з
позиції різних вчених наведено в таблиці 1.

У працях більшості українських вчених, як
правило, висвітлюються окремі західні теоре(
тичні розробки, що свідчать про відсутність
єдиного системного підходу до теорії й мето(
дології аналізу й оцінки конкурентних переваг.
Основними підходами, що використовуються у
світовій практиці до оцінки конкурентних пе(
реваг та конкурентоспроможності підприємств
і організацій, є: 1) метод, що базується на теорії
ефективної конкуренції; 2) методи, що базу(
ються на теорії конкурентних переваг; 3) підхо(
ди до оцінки конкурентоспроможності
підприємства на основі визначення конкурен(
тоспроможності товару; 4) метод бенчмаркін(
гу.

Конкурентні відносини є, таким чином, іма(
нентно властивими суб'єктам господарювання
у сфері аграрного бізнесу. Це зумовлює важ(
ливість розробок стратегій конкурентної бо(
ротьби й організаційно(економічних пріори(
тетів розвитку на засадах конкурентних пере(
ваг з урахуванням інших чинників впливу для
господарств і підприємств, які функціонують на
насиченому аграрному ринку. Сільськогоспо(
дарське виробництво до того ж має низку
різнорівневих особливостей, які варто врахо(

вувати під час обгрунтування концепції фор(
мування та використання їх конкурентних пе(
реваг. Принциповим завданням при форму(
ванні конкурентоспроможності фермерських
господарств і сільськогосподарських під(
приємств є вивчення чинників, що найбільшою
мірою впливають на їх діяльність і продукцію.
У сукупності чинники, які впливають на конку(
рентоспроможність, обумовлюють значні зміни
у їх розвитку.

Знання чинників й того впливу, які забез(
печують конкурентні переваги в ринкових умо(
вах, в інтеграційних умовах (ЄС, ГУАМ тощо)
є важливим для управління конкурентоспро(
можністю господарств і підприємств. Прояви
конкурентних переваг визначаються зовнішні(
ми і внутрішніми чинниками, які впливають на
їх функціонування. Отже, позиція суб'єктів
господарювання на аграрному й інших ринках
залежить від зовнішніх чинників і, головним
чином, уміння їх врахувати і використовувати
для досягнення пріоритетних стратегічних
цілей. З урахуванням визначених у роботі чин(
ників впливу та їх класифікації, нами запропо(
новано сукупність і систематизацію основних
конкурентних переваг фермерських госпо(
дарств й аграрних підприємств.

Конкурентна перевага господарств і
підприємств, ефективність її використання та
стійкість визначаються сукупним різноспрямо(
ваним впливом множини факторів. Більше того,
ті ж самі фактори в різних умовах можуть як
підсилювати, так і послабляти конкретну кон(
курентну перевагу. Наприклад, сучасна техно(
логія сприяє створенню переваг у сфері дизай(
ну упаковок, якості, але може збільшити со(
бівартість продовольчої продукції через зрос(
тання амортизаційних та інших відрахувань у
зв'язку з високими витратами на її реалізацію.

Тому під час вивчення конкурентних пере(
ваг особливе значення має системно(структур(
ний підхід. Його використання забезпечує вра(
хування та виділення найбільш важливих фак(
торів, які впливають на господарські суб'єкти,
що порівнюються [12]. Формування та викори(
стання конкурентних переваг фермерських гос(
подарств і сільськогосподарських підприємств
забезпечує підвищення конкурентоспромож(
ності аграрного сектору економіки, отже,
сприяє вирішенню проблем щодо забезпечен(
ня стійкого розвитку аграрних ринків, продо(
вольчої безпеки, наповнення бюджетів, зайня(
тості й добробуту населення.

Конкурентоспроможність господарств і
підприємств — це здатність виробників і про(
давців товарів конкурувати (змагатися) зі своїм
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суперниками, котрі поставляють на ті ж аграрні
ринки аналогічні сільськогосподарські або про(
довольчі товари. У такій конкурентній боротьбі
за опанування ринками для залучення покупців
використовуються реклама, зниження цін,
підвищення якості продукції, надання допро(
дажних і післяпродажних послуг. Конкурен(
тоспроможність означає ступінь переваги од(
ного суб'єкта господарювання в порівнянні з
іншими, конкуруючими суб'єктами, які вироб(
ляють продукцію аналогічного призначення.

Конкурентна перевага — це ексклюзивна
цінність, якою володіють фермерські господар(
ства й сільськогосподарські підприємства і яка
дає їм перевагу перед конкурентами [13]. На
національному й світовому аграрних ринках це
пов'язано з національним та міжнародним по(
ділом праці. Загальні принципи, які дають кон(
курентні переваги виробникам:

— усвідомлена націленість всіх і кожного
працівника окремо на дію, на продовження роз(
початої справи;

— близькість господарств і підприємств до
клієнтів та споживачів;

— стимулювання, мотивація і створення
творчої атмосфери у колективі;

— зростання продуктивності завдяки вико(
ристанню здібностей людей і їх бажанням пра(
цювати, впровадженню інновацій;

— простота організації, мінімум рівнів
управління та службового персоналу у струк(
турі господарств і підприємств;

— уміння бути гнучким у системному управ(
лінні забезпечення пріоритетів розвитку.

Також керівництву потрібно тримати під
жорстким контролем найбільш важливі про(
блеми і передавати підлеглим менш важливі.
Конкурентні переваги тісно пов'язані із таки(
ми поняттями, як "конкурентний статус", "кон(
курентна позиція", "конкурентний потенціал".
Конкурентний статус пов'язується з таким ста(
ном суб'єкта аграрного господарювання, який

"характеризується конкурентним потенціалом,
ключовими компетенціями, правами і зобов'я(
заннями, повноваженнями, що витікають з його
бізнес(позиції на конкурентному ринку".

Під конкурентною позицією М. Ігнатенко,
Л. Мармуль розуміють позицію за критеріями
фінансової стійкості, структури і динаміки ви(
робництва, якості і ціни продукції, яку суб'єкт
аграрного господарювання займає у певній га(
лузі порівняно з конкурентами на відповідних
ринках [14]. Таким чином, конкурентні перева(
ги є спроможністю господарств і підприємств
до конкурентоспроможного розвитку завдяки
сформованому конкурентному потенціалу.
Основними характеристиками конкурентних
переваг є безперервність впливу, тобто процес
забезпечення конкурентних переваг має бути
постійним; цілеспрямованість — забезпечення
конкурентних переваг має бути узгодженим із
стратегічними цілями функціонування та
організаційно(економічними пріоритетами
розвитку фермерських господарств і сільсько(
господарських підприємства.

На нашу думку, для них слід розрізняти по(
тенційні та фактичні конкурентні переваги. По(
тенційні конкурентні переваги визначаються
можливостями і можуть забезпечувати потен(
ційну конкурентоспроможність. Фактичні пе(
реваги можуть як відповідати, так і не відпові(
дати потенційним, тобто бути як меншими (у
випадку неефективного управління), так і
більшими за потенційні (у випадку ефективно(
го системного управління конкурентними пе(
ревагами). Сутність та взаємозв'язок понять
"конкурентні переваги господарств і під(
приємств", "конкурентний потенціал", "конку(
рентна позиція" та факторів їх формування
наведені на рисунку 1.

Процес формування конкурентних переваг
полягає у своєчасному виявленні факторів,
оцінці досягнутої конкурентної позиції фер(
мерських господарств і сільськогосподарських
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Рис. 1. Структурно7логічна схема єдності понять "конкурентні переваги", "конкурентний
потенціал", "конкурентна позиція" фермерських господарств

і сільськогосподарських підприємств
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підприємств, виявленні відхилень від вибрано(
го ідеального варіанту розвитку, встановленні
причин цих відхилень, відповідному коригу(
ванні окремих напрямів господарської діяль(
ності. Досягненню конкурентних переваг має
передувати аналіз наявних переваг та оцінки
фактичної позиції господарств і підприємств.
Початковим етапом оцінки конкурентних пе(
реваг є аналіз чинників впливу на їх забезпе(
чення. Від визначення впливу кожного чинни(
ка залежить достовірність оцінки конкурентос(
проможності та конкурентних переваг.

На нашу думку, не всі чинники є керовани(
ми з точки зору управління суб'єктів господа(
рювання [15, с. 68]. До зовнішніх чинників вони
можуть лише адаптуватися, тобто основна ува(
га має бути зосереджена на оцінці впливу
внутрішніх чинників на підвищення адаптацій(
них характеристик. Зрозуміло, що зовнішні
чинники можуть носити досить виражений ха(
рактер впливу, але зовнішній вплив відчувають
на собі всі учасники агросфери, хоча на кожне
господарство й підприємство вони діють по(
різному. Розроблений ними дієвий адаптацій(
ний механізм, як складова механізму управ(
ління конкурентними перевагами, дозволить
навіть несприятливі на перший погляд зовнішні
умови використати з певними вигодами.

Конкурентні переваги фермерських госпо(
дарств і сільськогосподарських підприємств є
також основою забезпечення соціально(еконо(
мічної безпеки, що дозволяє їм стійко функ(
ціонувати. Як показав аналіз, не існує єдиної
думки вчених з приводу того, які саме чинники
необхідно брати за основу при оцінці конкурен(
тоспроможності. Так, більшість авторів виді(
ляє: ресурсні можливості й власне виробницт(
во, рівень менеджменту, маркетингові стра(
тегії, кадровий потенціал, результати фінансо(
во(економічної діяльності, імідж і ділову репу(
тацію, інноваційно(інвестиційне забезпечення
і т.д. Оскільки конкурентоспроможність по(
єднує в собі ефективне використання еконо(
мічного потенціалу та здатність адекватно ре(
агувати на зміни на ринку, то для її оцінки до(
цільно враховувати як внутрішні, так і ринкові
можливості суб'єктів господарювання агро(
сфери.

ВИСНОВКИ
Враховуючи багатогранність та важливість

для діяльності кожного господарства і підприє(
мства такої складної категорії, як конкурентні
переваги, вчасна та достовірна оцінка дасть
змогу визначити проблеми в діяльності та утри(
мати і зміцнити свої конкурентні позиції.

Досвід функціонування підприємницьких
структур галузей агросфери показав, що для
забезпечення конкурентоспроможності здо(
буття конкурентної переваги недостатньо.
Стійке зростання забезпечує стійка перевага,
тобто процес досягнення та утримання пере(
ваг повинен бути постійним.
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