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METHODICAL APPROACHES TO DETERMINATION COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES
У статті розглядаються основні підходи і методи оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств. Систе
матизовано думки вчених щодо оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств. Проаналізовано основні фак
тори, що впливають на конкурентоспроможність підприємств.
The article deals with the basic approaches and methods of evaluation of competitiveness of agrarian enterprises are
considered. Systematized opinions of scientists to assess the competitiveness of agricultural enterprises.The factors that
influence on competitiveness of enterprises are analyzed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Неоднозначність існуючих у сучасній еко
номічній науці методичних підходів до досліджен
ня рівня конкурентоспроможності аграрних
підприємств обумовлює і численність використо
вуваних методів її оцінки. Єдиного загальноприй
нятого методу оцінки конкурентоспроможності
підприємств аграрного сектора так і не розробле
но. Проблема підвищення конкурентоспромож
ності стосується практично всіх сторін життя сус
пільства. Ситуація ускладнюється тим, що конку
рентоспроможність підприємства як економічна
категорія розглядається з точки зору різних наук:
маркетингу, економіки, фінансів, стратегічного уп
равління, кожна з яких вивчає її через призму сво
го предмета дослідження.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню питань аналізу та оцінки рівня
конкурентоспроможності аграрних підприємств
присвячені праці видатних українських та російсь
ких вченихекономістів, як: В.Я. Амбросова,
Т.В. Гринько, Л.А. Євчук, А.Т. Єсполова, В.К. Збар
ського, С.М. Кваші, Л. Малюги, М.Й. Маліка,
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Т.Г. Маренич, О.А. Мартинчик, Б.Й. Пасхавера,
Л.Ю. Семенової, О.О. Школьного, А. О. Шепіце
на, К.Г. Бородіна, М.В. Ожерельєвої та ін. [1 — 22].
Разом з тим, спроби визначити та оцінити конку
рентоспроможність аграрних підприємств пов'я
зані, передусім, з пристосуванням вже існуючих
методів оцінки конкурентоспроможності до умов
сільськогосподарського виробництва, а тому виз
начена проблема потребує подальшого наукового
дослідження.
ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є вивчення існуючих методів оц
інки конкурентоспроможності підприємств, виз
начення їх переваг і недоліків та встановлення ун
іверсальної методичної бази з оцінювання рівня
конкурентоспроможності аграрних підприємств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Конкурентоспроможність аграрного підпри
ємства є головною ознакою, яка характеризує на
явність та розвиток підприємством сукупності ма
теріальних і фінансових можливостей, які обумов
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Таблиця 1. Основні рівні конкурентоспроможності підприємства
Ɋɿɜɧɿ
ɉɟɪɲɢɣ
Ⱦɪɭɝɢɣ
Ɍɪɟɬɿɣ
ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɿɜɧɿɜ
Ⱦɛɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɜɢɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɬɶ
ɉɪɚɝɧɭɬɶ, ɳɨɛ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ
ɇɟ ɡɜɚɠɚɸɬɶ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɚ ɜɠɟ ɫɚɦɿ ɩɨɬɪɨɯɭ ɫɬɚɸɬɶ «ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɹɦɢ ɦɨɞɢ» ɭ ɝɚɥɭɡɿ
Ʉɨɥɢ ɭɫɩɿɯ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿɣ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɫɬɚɽ «ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɟɦ ɦɨɞɢ» ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ

Джерело: [2].

люють його здатність до ефективної роботи на
ринках продажу своєї продукції. Вона акумулює
сукупність внутрішніх і зовнішніх чинників, які
відображають відповідність підприємства вимогам
конкурентного середовища та його потенційні
можливості при зміні ринкової кон'юнктури, а та
кож здатності аграрного підприємства оператив
но реагувати та пристосовуватися до чинників
змінного зовнішнього середовища.
У сучасних дослідженнях існують різні підходи
щодо оцінки конкурентоспроможності підприєм
ства. Оцінку конкурентоспроможності можна
провести, розрахувавши коефіцієнт конкурентос
проможності, який визначається за формулою (1):
(1),
де

— індекс технічних параметрів;
— коефіцієнт вагомості іго параметра;
— відношення іго технічного параметру то
вару до аналогічного параметру товаруконкурен
та;
— індекс економічних параметрів;
— відношення іго економічного параметру
товару до аналогічного параметру товаруконку
рента [3].
В економічній літературі пропонується розрі
зняти чотири основні рівні конкурентоспромож
ності підприємства (табл. 1).
Оскільки відсутній єдиний показник до визна
чення конкурентоспроможності аграрних
підприємств, існують різні підходи щодо оцінки
цього поняття. Оцінку здійснюють за рахунок
формування системи оціночних показників, яка
включає перелік основних критеріїв та показників.
Під час здійснення оцінки конкурентоспромож
ності використовують як кількісні, так і якісні по
казники. Перші дають змогу оцінювати фактичний
стан справ аграрного підприємства у конкурентній
боротьбі за привабливі перспективні зони госпо
дарювання та приймати виважені управлінські
рішення, направлені на виконання стратегічних
планів підприємства. Якісні методи переважно
мають низький ступінь математичної формалі
зації, їм притаманна трудомісткість реалізації та
дискретність оцінки. При цьому останні не дають
можливості використовувати оцінку конкурентос
проможності в процесі аналізу та визначення пріо
ритетних напрямів посилення конкурентних по
зицій на ринку [2].
Методи оцінки конкурентоспроможності аг
рарних підприємств можна об'єднати в дев'ять
груп:
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1) методи, що базуються на аналізі порівня
льних переваг;
2) методи, засновані на оцінці фінансового ста
ну підприємства;
3) методи, що полягають в дослідженні теорії
ефективної конкуренції;
4) методи, засновані на теорії якості товару;
5) матричні методи;
6) методи визначення конкурентної позиції з
точки зору стратегічного потенціалу підприєм
ства;
7) інтегральні методи;
8) метод бенчмаркінгу;
9) інші методи.
Згідно з маркетинговим підходом, при здійс
ненні оцінки конкурентоспроможності аграрного
підприємства, враховують не лише вимоги спожи
вача щодо якості продукції, але й оцінюють су
купність факторів, які визначають ефективність
маркетингової діяльності підприємства в цілому.
До таких факторів належать: оперативність сис
теми постачання, організація сервісу та гарантій
ного обслуговування, репутація підприємства
тощо [11].
Для аналізу конкурентних переваг на рівні
підприємства використовується метод SWOT ана
лізу. При цьому методі об'єкт економічного управ
ління розглядають з чотирьох принципових по
зицій: сильних та слабких сторін його діяльності,
можливостей та загроз майбутнього розвитку.
Такий структурний аналіз дозволяє своєчасно ви
являти резерви, визначати потенційні загрози, роз
раховувати оптимальну траєкторію на перспекти
ву і в кінцевому результаті суттєво підвищувати
конкурентоспроможність та ефективність
підприємства [5].
Графічний метод використовується для наоч
ного відображення зон конкурентних переваг та
недоліків підприємства. Такий метод може засто
совуватися не тільки для оцінки конкурентоспро
можності підприємства відносно фактичних кон
курентів, а й для порівняння з еталонним станом
функціонування підприємства.
Оцінка конкурентоспроможності за ринковою
часткою здійснюється здебільшого на споживчо
му регіональному ринку, де більшість суб'єктів
господарювання є незіставними з галузевого по
гляду, але зіставними з позиції ефективності гос
подарювання через ринкову частку. Частка ринку
визначається як відношення долі ринку господа
рюючого суб'єкта в порівнянні з попереднім пері
одом до зміни частки ринку по виборці, або як пи
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тома вага роздрібного товарообігу суб'єкта у за
гальному його обсязі на ринку [2; 7; 10; 12].
Рейтинговий метод розкривається у виявленні
сильних та слабких місць підприємств порівняно з
конкурентами. Рейтинг визначається на основі
цілого ряду показників, що характеризують різні
аспекти діяльності підприємства. Складовими ча
стинами методики комплексної рейтингової оцін
ки конкурентоспроможності підприємств є: збір
та аналітична обробка вихідної інформації за пев
ний період часу; обгрунтування системи показ
ників, що застосовуються для рейтингової оцінки
рівня конкурентоспроможності; класифікація си
стеми показників; розрахунок підсумкового по
казника рейтингової оцінки; ранжування
підприємств у відповідному порядку [19].
У світовий практиці застосовують індикатор
ний підхід, що виявляє конкурентні переваги
підприємства за допомогою двох критеріїв: еко
номічної та соціальної конкурентоспроможності
[20]. Загалом в якості базових рівнів для дослід
ження конкурентних позицій підприємства розг
лядаються: світові, національні та галузеві норма
тиви; показники провідних підприємств (лідерів);
критичні рівні індикаторів, при яких підприємство
стає конкурентоспроможним.
М.Й. Малік та О.А. Нужна для оцінки рівня
конкурентоспроможності аграрних підприємств
пропонують використовувати три методи:
1. Метод, заснований на теорії ефективної кон
куренції;
2. Метод, що враховує частку підприємства на
ринку;
3. Бенчмаркінг.
В основі першого методу вчені заклали оцінку
трьох груп показників: 1) показники ефективності
управління виробничим процесом; 2) показники
фінансового стану підприємства; 3) показники
ділової активності. Інтегральний показник конку
рентоспроможності аграрного підприємства про
понується визначати методом середньозваженої
арифметичної з врахуванням коефіцієнтів ваго
мості кожного групового показника.
Проте М.Й. Малік та О.А. Нужна зазначають,
що з трьох запропонованих ними методів найбільш
прийнятним для визначення рівня конкурентосп
роможності аграрних підприємств є метод бенч
маркінгу, адже він є простішим порівняно з мето
дом ефективної конкуренції та не містить велику
кількість складних розрахунків. Рівень конкурен
тоспроможності підприємств методом бенчмар
кінгу визначається за наступними параметрами:
рівень продуктивності праці; фондовіддача; доля
підприємства на ринку; рентабельність реалізації
продукції; частка собівартості продукції, що ви
пускається, у доході від її реалізації; ціновий сег
мент, в якому працює підприємство щодо реалі
зації продукції на певному ринку [12].
На думку А.О. Шепіцена, оцінка конкурентос
проможності аграрних підприємств має грунтува
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тися на аналізі його потенційної та поточної кон
курентоспроможності. Показниками, що дозволя
ють оцінити потенційну конкурентоспроможність,
є грошова оцінка ріллі, фондозабезпеченість, енер
гоозброєність, енергозабезпеченість, трудозабез
печеність, ефективність технології (вихід валової
продукції на 100 га ріллі), фондоозброєність, про
дуктивність праці. Порівнюючи ці показники з їх
максимальним значенням у відповідному році, виз
начаються індекси співвідношення, котрі методом
згладжування часток приводяться до підсумково
го показнику, що характеризує потенційну конку
рентоспроможність. На думку автора, поточна
конкурентоспроможність, виражена через конку
рентоспроможність продукції, розраховується
окремо за кожним її видом як відношення інтег
рального індексу якості до індексу вартості това
ру. Для розрахунку конкурентоспроможності за
гальної продукції підприємства — індекси якості
за кожним видом продукції зважуються часткою
виручки від реалізації певного її виду у загальній
масі виручки. Після визначення потенційної і по
точної конкурентоспроможності та приведення їх
до складених величин, на основі аналізу кореляц
ійнорегресійних зв'язків даних двох видів конку
рентоспроможності з величиною рентабельності
підприємства визначається реальна конкурентос
проможність аграрного підприємства [21, с. 72].
Недоліком приведеної методики, на наш по
гляд, є:
1) складність отримання інформації для роз
рахунку інтегрального індексу якості товару;
2) постійне приведення показників до складе
них величин значно затримує процес розрахунку
і ускладнює роботу;
3) визначення інтегрального показника конку
рентоспроможності аграрного підприємства
здійснюється шляхом розв'язання кореляційно
регресійного рівняння впливу поточної та потен
ційної конкурентоспроможності на рента
бельність підприємства. Але з методичної точки
зору це є неправомірним, адже наведені показни
ки тісно корелюють між собою.
В.К. Збарський та М.А. Місевич досліджу
ют ь конкурент оспром ожніст ь аграрного
підприємства на основі аналізу потенційної (ре
сурсної) та поточної конкурентоспроможності
[9, с. 64—65]. При цьому інтегральний показник
конкурентоспроможності розраховуют ь за
формулою:
(2),
де Се — індекс конкурентоспроможності ви
сокотоварного сільськогосподарського підприєм
ства;
Ср — індекс конкурентоспроможності про
дукції, розрахований як відношення інтегрально
го індексу якості товару до ціни його реалізації [9,
с. 59—60];
РТ — індекс товарності підприємства;
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R — рейтинговий індекс потенційної конкурен
тоспроможності, визначений за формулою:
(3),
— показники, що характеризу
де
ють потенційну конкурентоспроможність: продук
тивність сіль господарських угідь, енергоозб
роєність та енергозабезпеченість, чисельність пра
цівників, фондоозброєність, фондозабезпеченість,
продуктивність праці, втрати виробництва, рівень
виробництва валової продукції, рівень прибутко
вості виробництва та реалізації продукції [9, с. 36].
О.А. Мартинчик пропонує досліджувати кон
курентоспроможність підприємств за допомогою
рейтингового методу, оскільки він, на думку авто
ра, дозволяє об'єднати різні аспекти розвитку
підприємств регіону і визначити ранг підприємства
за сумою місць, займаних ними в загальній сукуп
ності. Основними недоліками рейтингового мето
ду є значна залежність від макроекономічних по
казників, непрозорість показників, що групують
ся, відсутність врахування регіональної специфі
ки. При використанні рейтингової оцінки варто
враховувати рівень рентабельності, прибуток,
фондовіддачу і частку ринку [14].
П.Т. Саблук, В.Я. Амбросов, Г.Є. Мазнєв в
якості факторів для дослідження конкуренто
спроможності аграрного підприємства пропону
ють використовувати показники його фінансово
го стану, ринкової частки та рівня конкурентос
проможності продукції, які графічно відобража
ються на основі побудови трьохвимірного конку
рентного простору. Об'єм, що займає кожне
підприємство в даному просторі, відповідає рівню
його конкурентоспроможності серед досліджу
ваної сукупності [16, с. 620—623]. Проте, які кон
кретно показники брати для оцінки фінансового
стану підприємства та конкурентоспроможності
продукції не визначено, як і не визначено те, яким
чином їх звести до трьох узагальнюючих показ
ників.
Російський вчений А.А. Ніконов вважає, що до
основних показників аналізу конкурентоспро
можності аграрного підприємства варто віднести
трудомісткість, фондомісткість, зарплатоміст
кість, рівень рентабельності, фінансову са
мостійність підприємства, якість продукції, рекла
му. Рівень конкурентоспроможності підприємства
визначається шляхом розрахунку його місця в рей
тингу конкурентоспроможності підприємств дос
ліджуваної сукупності [17, с. 208—209].
На думку українських вчених В.М. Трегобчу
ка та Б.Й. Пасхавера, для оцінки конкурентосп
роможності аграрних підприємств варто застосо
вувати наступні показники: рівень рентабельності,
масу та норму прибутку, продуктивність праці,
ціну та якість продукції, товарність виробництва,
його ліквідність та кредитоспроможність. Доціль
ним також є аналіз ефективності використання
земельних, трудових, матеріальних ресурсів,
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фондовіддача, фондо й енергомісткість одиниці
продукції і валової доданої вартості, створеної в
галузі [8, с. 51].
Малюга Т.М. вважає, що на рівні аграрних
підприємств доцільно використовувати метод,
який грунтується на теорії ефективної конку
ренції. Згідно з ним виділяється чотири групи кри
теріїв: ефективності виробничої діяльності, фінан
сового положення підприємства, ефективності
організації збуту та просування товару на ринку,
конкурентоспроможності продукції. Кожен з кри
теріїв складається з ряду певних показників,
кількість яких може змінюватися. Автор зазначає,
що особливість використання методу для дослід
ження конкурентоспроможності аграрних
підприємств, полягає у відмінності вагових ко
ефіцієнтів кожного з критеріїв від зазначених у
першоджерелах [13, с. 51].
В.Я. Амбросов та Т.Г. Маренич вважають, що
для оцінки конкурентоспроможності аграрного
підприємства важливими показниками є обсяг
продажу у вартісному обчисленні та прибуток. Як
додаткові показники можуть виступати порівняль
ний рівень собівартості продукції та ціна її реалі
зації [1, с. 26].
На думку Л.Ю. Семенової, дослідження кон
курентоспроможності підприємства можна прово
дити через дослідження конкурентоспроможності
продукції за допомогою таких коефіцієнтів: індек
су конкурентоспроможності товару за ціною спо
живання, інтегрального показнику конкурентос
проможності товару, конкурентоспроможності
продукції на конкурентному ринку тощо. Для оц
інки конкурентоспроможності підприємства автор
пропонує розраховувати коефіцієнт конкурентос
проможності продукції, який можна представити
як відношення ціни виробу до ціни еталону. На
рівні підприємства формула змінюється і ко
ефіцієнт конкурентоспроможності виглядає як
сума зіставлень цін кожного виробу з асортимен
ту продукції, випущеного підприємством, з ціною
відповідного еталону [18].
На думку білоруського вченого А.Т. Єсполо
ва, головним ресурсом в сільському господарстві
є земля, а тому критерієм конкурентоспромож
ності виробництва є чистий прибуток в розрахун
ку на одиницю земельної площі. В якості додатко
вих показників можуть застосовуватись: обсяг
реалізації на одиницю земельної площі, чистий
прибуток в розрахунку на виробничий капітал та
на одиницю затраченої праці, рентабельність ви
робництва [4].
Отже, наведені методи та методичні підходи до
оцінки рівня конкурентоспроможності аграрних
підприємств є достатньо різноманітними та
містять як певні переваги, так і недоліки. Спільним
для них є застосування одного чи декількох показ
ників, що характеризують ефективність сільсько
господарського виробництва та конкурентоспро
можність продукції.
Передплатний індекс 21847
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
На сьогоднішній день відсутня єдина загаль
ноприйнята методика аналізу та оцінки конкурен
тоспроможності аграрних підприємств, а тому є
можливість різносторонньо охарактеризувати
діяльність підприємства залежно від поставленої
мети дослідження.
Для аграрних підприємств при оцінці рівня
конкурентоспроможності доцільно використову
вати такі методи, які об'єднують в собі мож
ливість отримати чисельно визначені показники
на основі використання конкретної достовірної
інформації і здійснити експертні оцінки, які б
враховували специфіку сільськогосподарського
виробництва
та
рівень
якості
сіль
ськогосподарської продукції.
У сучасних умовах господарювання при поси
ленні конкурентної боротьби та за умови дії не
сприятливих факторів зовнішнього середовища
набуває актуальності питання розробки й реалі
зації нових стратегій діяльності. Аграрні підприє
мства за таких умов повинні скористатися страте
гіями, які будуть спроможні вивести їх на новий
рівень господарювання та досягти ефективного
функціонування в конкурентному середовищі.
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