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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна історично є аграрною державою

і одним з найбільших виробників та експор�
терів сільськогосподарської продукції. На
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На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки поглибилися кризові тенденції у реальному секторі еконо6
міки, відбувається зниження реального ВВП в усіх видах діяльності, у т.ч. і в переробній промисловості, загострили6
ся проблеми виживання підприємств. Це обумовлюється впливом різних негативних факторів: складною геополітич6
ною обстановкою, продовженням збройного протистояння на сході України, яке залишається вкрай виснажливим
для української промисловості, стрімким ростом курсу національної валюти тощо.

У статті обгрунтовані концептуальні положення підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств
в АПК, які включають у себе: відновлення виробничого потенціалу АПК; розвиток олієжирового ринку; удоскона6
лення економічної та інвестиційної політики АПК; екологізацію сільськогосподарського виробництва. Реалізація
перерахованих заходів дозволить створити сприятливе мікро6 та макросередовище для розвитку переробних
підприємств в АПК, що забезпечить підвищення їх рівня конкурентоспроможності.

At the present stage of the national economy development the crisis tendencies deepened in the real economy, there
is a decrease in real GDP in all activities, including processing sector, the problem of enterprises survival exacerbated.
This is due to the influence of various negative factors: a difficult geopolitical situation, continuing armed conflict in
eastern Ukraine, which is extremely exhausting for Ukrainian industry, the rapid growth of the national currency, and so
on.

In the article the conceptual provisions for improving the processing enterprises competitiveness the in agriculture
are substantiated, which include: the restoration of AIC productive capacity; development of oil and fat market; improving
the AIC economic and investment policy; environmentalizing agricultural production. Implementation of these measures
will create favorable micro and macro development in agricultural processing plants that will improve their
competitiveness.

Ключові слова: конкурентоспроможність, підприємство, АПК, олієжирова галузь, концеп3
ція, положення.
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сьогоднішній день вітчизняне сільське госпо�
дарство представлено виробництвом зерно�
вих та олійних культур, галузями тваринниц�
тва і багатьма іншими, але ефективність ви�
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робництва продукції та конкурентоспро�
можність господарюючих суб'єктів в Україні
знаходиться на низькому рівні, що є загро�
зою економічній і продовольчої безпеці дер�
жави.

Низький рівень ефективності функціону�
вання підприємств з виробництва та перероб�
лення сільськогосподарської продукції пов'я�
заний зі значними витратами виробництва, зно�
шеністю матеріально�технічної бази, дефіци�
том кваліфікованих фахівців, а також відсут�
ністю фінансово�кредитного механізму, який
створив би умови для розширеного відтворен�
ня.

І всі представлені аргументи доводять не�
обхідність проведення поглиблених науко�
во�методичних і прикладних досліджень
механізмів підвищення конкурентоспро�
можності підприємств олієжирової галузі
АПК.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням підвищення конкурентоспро�
можності аграрних підприємств завжди при�
ділялась значна увага як в закордонній еко�
номічній науці і практиці, так і у вітчизняній.
Загальновизнаними є результати наукових по�
шуків таких вітчизняних вчених, як М. Маліка,
В. Месель�Веселяка, Б. Пасхавера, П. Саблука,
С. Кваші, О. Шпичака, І. Червена, О. Нужної,
О. Гудзинського, А. Череп та інших.

Проблемам розвитку олієжирової галузі
присвячені наукові дослідження відомих еко�
номістів, серед яких В. Андрійчук, В. Гонча�
ров, П. Гайдуцький, В. Мельник, Т. Олійник,
А. Фаїзов та інші. Значущість наявних публі�
кацій та досліджень безперечно велика, про�
те сучасний стан підприємств в АПК та реаль�
ний їх рівень конкурентоспроможності не усу�
вають необхідності подальшого вивчення цієї
теми.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
На основі аналізу наукових джерел вста�

новлено, що окремі питання проблеми дослі�
дження теоретичних і методичних аспектів
підвищення конкурентоспроможності суб'єк�
тів господарювання в аграрній сфері набувають
важливого самостійного значення, а також не
сформовано єдиного підходу щодо визначен�
ня концептуальних положень підвищення кон�
курентоспроможності переробних підприємств
в АПК, і актуалізують це наукове досліджен�
ня.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою статті є визначення основ�

них концептуальних положень підвищення
конкурентоспроможності переробних підпри�
ємств в АПК.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Сучасний стан галузі виробництва та пере�
роблення олієжирової продукції в Україні ви�
магає результативних дій держави з регулюван�
ня її розвитку, а також всебічного впорядку�
вання її виробничої та соціальної інфраструк�
тури з метою створення сприятливого середо�
вища для підвищення ефективності функціону�
вання та конкурентоспроможності підпри�
ємств АПК.

Метою державного регулювання в сфері аг�
рарного виробництва є створення правових,
економічних та організаційних умов, які забез�
печують конкурентоспроможний розвиток
АПК, стабільність аграрного ринку, продо�
вольчу безпеку, підтримку і захист сільськогос�
подарських товаровиробників країни, а також
конкурентоспроможність виробленої та пере�
робленої ними продукції.

В останнє десятиліття Уряд нашої держа�
ви приділяє пильну увагу регулюванню і роз�
витку агропромислового комплексу країни.
Прийнято низку вкрай важливих норматив�
них правових актів, спрямованих на розви�
ток сільсь кого господарства в ц ілом у,
підтримку вітчизняних виробників олієжи�
рової продукції, розвиток ринків сільсько�
господарської продукції та сільських тери�
торій [1—4]. В основі більшості нормативних
правових документів лежить Стратегія ста�
лого розвитку "Україна 2020 р." [5]. На ос�
нові цієї Стратегії розроблено і реалізуєть�
ся Концепція державної цільової програми
розвитку аграрного сектору економіки на
період до 2020 р.

Одним з ключових напрямків розвитку
вітчизняного АПК є підвищення ефектив�
ності та конкурентоспроможності його фун�
кціонування. На нашу думку, для досягнення
цієї мети необхідно вести постійну і планом�
ірну роботу по цілому ряду напрямів. Резуль�
тати дослідження комплексу заходів
свідчить, що він включає глибокі системні
зміни.

З метою підвищення конкурентоспромож�
ності підприємств з виробництва та перероб�
лення олієжирової продукції необхідно забез�
печити реалізацію наступних концептуальних
положень:
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— відновлення і розвиток виробничого
потенціалу агропромислового виробницт�
ва;

— розвиток олієжирового ринку;
— удосконалення економічних відносин та

інвестиційної політики в АПК;
— екологізація сільського господарства.
Одним з найбільш складних і капіталомі�

стких напрямів підвищення ефективності
вітчизняного АПК є відновлення та розвиток
виробничого потенціалу сільського господар�
ства, що вимагає реалізації заходів в наступ�
них сферах:

— формування кадрового потенціалу га�
лузі, здатного освоювати інновації;

— здійснення інституційних перетворень,
розвиток кооперації і інтеграції;

— техніко�технологічна модернізація і пе�
рехід до інноваційної моделі розвитку аграр�
ної сфери;

— проведення масштабних робіт з віднов�
лення виробництва на занедбаних сільськогос�
подарських угіддях, що зберегли виробничий
потенціал.

Підвищення конкурентоспроможності
вимагає не тільки розвитку внутрішнього по�
тенціалу підприємств, а й розвитку олієжи�
рового ринку. Вітчизняний ринок схильний
до тих же проблем і тенденцій, що і світо�
вий. Для сучасного ринку продукції олієжи�
рової галузі в Україні характерні, з одного
боку, насиченість і фізична доступність про�
довольчих товарів, а з іншого боку — нероз�
виненість інфраструктури, цінові диспро�
порції, висока монополізація, висока част�
ка імпорту.

У зв'язку з вищесказаним заходи щодо
удосконалення олієжирового ринку необхідно
здійснювати за такими напрямами:

— розвиток інфраструктури;
— формування рівноправних економічних

відносин між учасниками ринку;
— розширення попиту на вітчизняну про�

дукцію;
— інформаційне забезпечення учасників

олієжирового ринку, створення на державно�
му рівні маркетингової інформаційної системи.

Для досягнення цілей розвитку вітчизняно�
го АПК і підвищення конкурентоспроможності
господарюючих суб'єктів в області окремих на�
прямків удосконалення олієжирового ринку
необхідно застосовувати такі заходи його дер�
жавного регулювання.

У частині розвитку інфраструктури:
— удосконалення системи оптової реалі�

зації продукції на основі формування торгово�

виробничих об'єднань, що включають товаро�
виробників, переробні підприємства та органі�
зації оптової торгівлі;

— збільшення числа і розширення сфери
діяльності збутових кооперативів різного рів�
ня, розвиток споживчої кооперації;

— організація роботи бірж, в тому числі і
електронних.

В області формування рівноправних еконо�
мічних відносин між суб'єктами олієжирового
ринку:

— забезпечення ефективної антимонополь�
ної політики;

— стимулювання торгових мереж в збіль�
шенні в них частки продуктів вітчизняного ви�
робництва;

— розширення переліку сільськогоспо�
дарської продукції, на яку поширюються заку�
півельні і товарні інтервенції, при цьому до�
цільно перейти від біржового механізму до га�
рантованих закупівель по заздалегідь оголоше�
ною ціною;

— впровадження механізму індикативних
цін;

— виведення з�під дії антимонопольного за�
конодавства ціноутворення сільськогоспо�
дарських збутових кооперативів.

У частині розширення попиту на вітчизняні
продукти олієжирової галузі:

— стимулювання використання мінімальних
розмірів торговельних націнок по соціально�
значимих видам продовольчих товарів захода�
ми антимонопольної і податкової політики та
іншими заходами економічного та адміністра�
тивного характеру;

— поетапне введення системи державного
замовлення для організації шкільного харчу�
вання, забезпечення продовольчими товарами
малозабезпечених сімей, забезпечення військо�
вих тощо.

У сфері інформаційного забезпечення:
— організація на всіх рівнях управління

АПК системи інформаційного забезпечення,
доступної для учасників олієжирового рин�
ку, розкриває відомості про ціни, обсяги
продажів, товарні запаси на цьому ринку,
прогнозних показниках його функціонуван�
ня.

Одним з перспективних напрямів розвит�
ку інформаційного обслуговування підпри�
ємств з виробництва та перероблення
сільськогосподарської продукції є система
бенчмаркінгу, яка дозволить суб'єктам госпо�
дарювання обмінюватися знаннями та інфор�
мацією, вивчати досвід лідерів і кращих
підприємств. В якості основи цієї системи не�
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обхідно провести аналіз поточного стану кон�
курентоспроможності підприємств галузі, ви�
ділити серед них еталонні, вивчити їх досвід і
конкурентні переваги, адаптувати отримані
результати до діяльності підприємств із се�
реднім та низьким рівнем конкурентоспро�
можності.

Як основні інструменти регулювання оліє�
жирового ринку необхідно застосовувати:

— закупівельні і товарні інтервенції;
— технічні регламенти;
— субсидії на покриття витрат на оплату ча�

стини або в повному розмірі процентної став�
ки за кредитами, отриманими на розвиток
інфраструктури олієжирового ринку, створен�
ня кооперативів по збуту і матеріально�техні�
чного забезпечення;

— тарифне і нетарифне регулювання імпор�
ту та експорту сільськогосподарської продук�
ції, сировини і продовольства.

Вищеназвані заходи і інструменти регулю�
вання олієжирового ринку дозволять сформу�
вати цивілізований ринок, що забезпечить спри�
ятливі умови для підвищення ефективності фун�
кціонування та конкурентоспроможності
вітчизняних виробників та переробників олієжи�
рової продукції.

Важливу роль в підвищенні конкуренто�
спроможності підприємств олієжирвої га�
лузі АПК відіграє удосконалення економіч�
них відносин та інвестиційної політики. Як
основні механізми в цьому напрямі виступа�
ють:

— формування взаємовигідних економічних
відносин між сільським господарством та інши�
ми галузями;

— створення умов для самостійного інвес�
тування в виробництво і залучення додаткових
фінансових ресурсів;

— розширення доступу до інструментів дер�
жавної підтримки;

— державно�приватне партнерство в сфе�
рах розвитку інфраструктури та реалізації
інноваційних проектів.

На особливу увагу і фінансову підтримку з
боку держави з метою підвищення конкурен�
тоспроможності вимагають:

— техніко�технологічна модернізація і пе�
рехід до інноваційної моделі розвитку;

— нівелювання впливу на сільськогоспо�
дарських товаровиробників подорожчання ма�
теріально�технічних ресурсів;

— мінімізація всіх видів ризиків, які спри�
чинені природними і іншими явищами;

— відновлення обсягів посівних площ,
підвищення родючості грунтів, адекватне сьо�

годнішнім умовам стимулювання виробницт�
ва;

— екологічне удосконалення процесів
виробництва та перероблення олійних куль�
тур;

— формування ефективної виробничої
інфраструктури загального призначення;

— наукове, інформаційне та консультацій�
не забезпечення.

Важливим фактором підвищення конкурен�
тоспроможності підприємств олієжирової га�
лузі є забезпечення їх фінансової стійкості і
підвищення інвестиційної привабливості. Як
заходи економічної політики, спрямованої на
досягнення цих цілей, необхідно застосовува�
ти:

— субсидії на покриття частини витрат на
придбання матеріальних ресурсів, інших по�
слуг, частини або повної процентної ставки по
короткостроковим і інвестиційними кредита�
ми;

— субсидії для стимулювання заходів тех�
ніко�технологічної модернізації, раціонально�
го використання земель тощо;

— субсидії на ведення сільськогосподарсь�
кої діяльності, не пов'язані з обсягами вироб�
ництва і реалізації продукції;

— пільги з оподаткування з метою стиму�
лювання інвестиційної та інноваційної діяль�
ності;

— компенсація частини витрат по страху�
ванню врожаю;

— реалізація проектів державно�приватно�
го партнерства з будівництва об'єктів виробни�
чої інфраструктури, створення перспективних
комерційних технологій, проведення дослід�
жень в області науково�технологічного, інно�
ваційного розвитку галузі;

— інші інструменти в рамках здійснення ан�
тикризових та інших заходів.

Реалізація таких заходів дозволить створи�
ти умови для підвищення конкурентоспромож�
ності підприємств з виробництва та перероб�
лення олієжирової продукції.

Крім названих вище напрямів підвищен�
ня конкурентоспроможності, вкрай важли�
вим фактором розвитку виступає екологі�
зація олієжирової галузі, яка включає в
себе:

— моніторинг природного середовища;
— використання екологічно безпечних тех�

нологій сільськогосподарського виробництва і
сировини;

— проведення наукових досліджень в галузі
створення нових сортів і гібридів олійних куль�
тур, стійких до хвороби і шкідників, засобів за�
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хисту рослин, які не шкодять природному сере�
довищу;

— розвиток вітчизняної біологічної
промисловості шляхом модернізації фун�
кціонуючих і створення нових регіональ�
них біопідприємств з випуску високоефек�
тивних препаратів для сільського госпо�
дарства.

Реалізація заходів щодо екологізації ол�
ієжирової галузі необхідна для збереження
і примноження природного потенціалу, що
є вкрай важливим для підвищення конку�
рентоспроможності вітчизняних підпри�
ємств.

ВИСНОВКИ
Отже, дотримання перерахованих концепту�

альних положень дозволить підвищити рівень
конкурентоспроможності вітчизняних підпри�
ємств з виробництва та перероблення олієжи�
рової продукції, що забезпечить ефективний
розвиток вітчизняного АПК у цілому та галузі
зокрема.

Перспективою подальших досліджень, на
нашу думку, є визначення концептуальних по�
ложень, спрямованих на створення сприятли�
вих умов для функціонування підприємств з ви�
робництва та перероблення олієжирової про�
дукції.
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