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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Євроінтеграція передбачає залучення до

кращих світових стандартів економічного, соці�
ального та екологічного розвитку. У сільсько�
му господарстві орієнтиром є європейські
цінності щодо підвищення рівня життя, розвит�
ку громадян, конкурентоспроможності підпри�
ємств через формування елементів креативно�
го сільського господарства (виробничо�цін�
нісна структура взаємодії сприятливого харак�
теру у формі аграрно�культурної, туристичної,
рекреаційної та екологічної дестинації). Украї�
на втрачає можливість розвитку у період зрос�
тання попиту на продовольство через суто ви�
робничий, а не європейський людино�центрич�
ний підхід до управління конкурентоспромож�
ністю підприємств аграрного сектору. Треба
створювати робочі місця у високо�продуктив�
ному тваринництві та на підприємствах пере�
робки його продукції у товари з високою до�
даною вартістю, відкривати на селі центри роз�
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витку талантів молоді для поповнення підпри�
ємств творчими працівниками, підвищувати
родючість землі, використовувати інфор�
маційні технології та методи інноваційно�кре�
ативного управління підвищенням конкурен�
тоспроможності підприємств. Актуальним є
використання людино�центричного, інновацій�
но�креативного підходу до управління конку�
рентоспроможністю підприємств аграрного
сектору України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

У роботах класиків менеджменту та фахів�
ців у сфері сільського господарства Азоєва Г.,
Акоффа Р., Бенсона М., Беррі Вікерса Д., Во�
мака Д., Дайновського Ю., Деминга Е., Гантта
Г., Горьового В., Гудзинького О., Кваші С., Кіба�
нова А., Котлера Ф., Кренделла Р., Левитта Т.,
Ліндблома І., Завадського Й., Збарського В.,
Ібуки М., Івасакі Я., Ільчука М., Маршалла А.,
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Маслоу А., Мацусити К., Маліка М., Нестерен�
ко С., Оно Т., Пейтона У., Портера М., Раєвнє�
вої О., Ріветта П., Сенге П., Слоана А., Тала�
вирі М., Тейлора У., Уотсона Т., Фатхутдинова
Р, Фінча Ф., Фрітцше Д., Форда М., Хамела Г.,
Шона Д., Шулера Р., Шумахера Е. наведено ме�
тоди забезпечення конкурентоспроможності
підприємств, але відсутній інноваційно�креа�
тивний (творчий) підхід до їхнього використан�
ня [1; 2]. В працях Флоріди Р. та Хокінса Д. на�
ведено поняття креативної економіки підприє�
мства, але відсутній механізм її формування за
допомогою методів управління [3].

ВИЗНАЧЕННЯ НЕВИРІШЕНОЇ ЧАСТИНИ
ПРОБЛЕМИ

У науковій літературі відсутні теоретико�
методологічні та практичні аспекти інновацій�
но�креативного (людино�центричного) управ�
ління підвищенням конкурентоспроможності
підприємств аграрного сектору економіки.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження, результати якого на�

ведені в статті, є розроблення теоретико�мето�
дологічних та практичних засад інноваційно�
креативного (людино�центричного) управлін�
ня підвищенням конкурентоспроможності
підприємств аграрного сектору економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Традиційно групи чинників підвищення по�
питу та розвитку пропозиції розглядалися ок�
ремо одна від одної. У якості єдиного об'єдну�
ючого чинника визначалася ціна. Рекомен�
дується попит і пропозицію розглядати як
єдину цілісну систему з такими притаманими їй
властивостями, як розвиток, синергія, самодо�
статність, естетика та дисипація. Зростання по�
питу на товари підприємства аграрного секто�
ру відбувається, коли головна споживча влас�
тивість їх атрибутів (економічність, якість, кре�
ативна диференціація) збігається з типом ди�
сипативної структури діяльності підприємства
(економно�, якісно�, диференційно�дисипатив�
на структура) та психофізіологічними характе�
ристиками працівників (динамік, статик�ра�
ціоналізатор у сфері якості, інтуїтив�творець)
[1; 2]. Якщо забезпечити смаки та уподобання
споживачів за рахунок конкурентоспромож�
них, розвиваючих їх атрибутів товарів (розви�
ток попиту), які постійно вдосконалюються
вмотивованими у власному саморозвитку пра�
цівниками (розвиток продуктивності праці), то
це сприятиме розвитку через ІТ технології ви�

робничої системи (розвиток пропозиції), що
закріплюється у розвитку стандартів. Пошук
факторів конкурентних переваг переноситься
з їх об'єктів (товар, підприємство, галузь, дер�
жава) на суб'єктів оцінки (споживач, підприє�
мець, працівник, розробник стандартів).
Підставою для цього є те, що традиційні вироб�
ничі ресурси конкурентних переваг вважають�
ся вичерпаними (земля, праця, капітал), а нео�
бмеженим є ресурс вмотивованої власним роз�
витком людини у формі реалізації її творчого
інноваційно�креативного потенціалу.

Структура використання інноваційно�
креативного підходу до управління підвищен�
ням конкурентоспроможності підприємств
аграрного сектору наступна:

— основою теоретичних положень управ�
ління є творче використання стабілізуючо�си�
стемних, інноваційно�креативних властивостей
природи (розвиток, синергія, самодостатність,
естетика, дисипація) для вирішення проблем
відновлення та розвитку конкурентоспромож�
ності підприємств аграрного сектору економі�
ки;

— методологічні положення управління
основані на творчому процесі коригування
неефективного методу управління (фактора
мінімум), який руйнує конкурентоспромож�
ний стан та унеможливлює конкурентну
стійкість підприємства на ринку. В науковій
літературі наведений опис тисяч прикладів
ефективного використання методів управлі�
ння в функціональних підсистемах [1]. Роз�
виток креативного мислення працівників че�
рез відповідні заходи дає можливість оперу�
вати "образами" споживача, працівника, кон�
курентоспроможного підприємства [4] для
вибору або іншого методу, або коригування
існуючого (оцінюється, суперечить або ні да�
ний метод розвитку споживача, працівника,
підприємця).

Наведемо етапи пошуку фактора�мінімум.
Оцінюється відповідність фактичного обсягу
діяльності плановому (з урахуванням цикліч�
ності) у межах бізнес�проекту (за місяцями
року), в структуру якого включені методи
управління: відповідність за продажами свідчить
про ефективність маркетингових методів (ри�
нок був готовий придбати і придбав продукт у
певному обсязі); за виробництвом вона вказує
на ефективність виробничих та кадрових ме�
тодів (своєчасно вироблено продукт необхід�
ної кількості та якості персоналом); відповід�
ністю за витратами підтверджується ефек�
тивність методів управління витратами (змен�
шення непродуктивних та здійснення продук�
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тивних витрат); відповідність у сфері прибутку
свідчить про ефективність бізнесу та напрямів
інвестування чистого прибутку; за фінансами
відповідність їх плановому рівню та невід'ємний
фінансовий потік вказує на ефективність ме�
тодів фінансування (резерв фінансів достатній,
їх джерело та облік надійні). Причиною зни�
ження рентабельності у певному місяці є дія
фактора�мінімум, який виявляється за логікою
її розрахунку. Якщо з рентабельністю не за�
плановано скорочуються: продажі, то це вка�
зує на неефективні методи управління форму�
ванням продукту, рекламою, ціною або збутом;
виробництво  виробничі та кадрові методи; чи�
стий прибуток — методи інвестування; фінан�
сові потоки   фінансові методи; скорочується
ефективність витрат (зростають) — методи управ�
ління витратами. По стовпчику не запланова�
но зниженого рівня рентабельності встановлю�
ють місяць виникнення проблеми та роблять
ідентифікацію фактора�мінімум.

До теоретичних положень управління під�
вищенням конкурентоспроможності підпри�
ємств аграрного сектору відносяться:

методологічні засади управління економі�
чним, соціальним, екологічним розвитком та
підвищенням конкурентоспроможності сіль�
ськогосподарських та функціонально забезпе�
чуючих їх просторовою і ресурсною базою
функціонування підприємств аграрного секто�
ру, які в органічній єдності охоплюють стабі�
лізуючо�системні, інноваційно�креативні вла�
стивості природи (розвиток, синергія, самодо�
статність, естетика, дисипація), що формують
конкурентоспроможний стан та переносяться
у площину бізнесу через нестандартне викори�
стання системи методів управлінського впли�
ву; формуються елементи креативного сіль�
ського господарства;

методологічний підхід до управління кон�
курентоспроможністю підприємств аграрно�
го сектору економіки через синергетичний
ефект від впливу чинників підвищення попиту
та підсилення його пропозицією; зростання
попиту відбувається, коли головна споживча
властивість атрибутів товару співпадає з ти�
пом дисипативної структури господарської
діяльності та психофізіологічними характери�
стиками працівників. Такий підхід сприятиме
розвитку внутрішньої мотивації, саморозвит�
ку людей, формуванню та підтримуванню у
часі конкуренто�спроможного стану підпри�
ємств;

модель процесу управління відновленням та
розвитком конкуренто�спроможності підпри�
ємств аграрного сектору, яка враховує дію си�

нергетично взаємопов'язаних та формуючих
дисипативну структуру діяльності методів, ко�
жен з яких відповідає базовій конкурентній
стратегії (або "інноваційно�креативна дифе�
ренціація", або "економія на витратах", або "ви�
сока якість"), загальнолюдським, міжнародним
і національним нормативам, а їх сукупність
сприяє відновленню конкурентоспроможності,
що проявляється через рентабельну роботу та
утримання або розширення ринкової частки
(висхідний або бічний тренд показників дина�
міки розвитку, на яку впливає циклічність еко�
номіки держави). Така модель підвищить ре�
зультативність управління конкурентоспро�
можністю підприємств;

вектор конкурентної переваги споживача
до товару підприємства аграрного сектору в
умовах інформатизації суспільства та еконо�
міки знань, який відрізняється тим, що указує
на: "економічність" (час, гроші), якщо купуєть�
ся товар фізіологічного призначення (продук�
ти харчування, вирощування, транспортуван�
ня, зберігання і переробка); "якість", у випадку
придбання товарів, які задовольняють потре�
би в безпеці й комфорті (випуск машин для
аграрного сектору, технічний сервіс, страху�
вання посівів та агротехнічна освіта); "іннова�
ційно�креативну диференціацію", коли за раху�
нок товару задовольняються вищі потреби
(агрогазети, журнали, підприємства рекламу�
вання агропродуктів та створення брендів, аг�
ротуристичного та виставкового бізнесу, агро�
дизайн, послуги палаців культури). Врахуван�
ня зазначеного вектору сприятиме створенню
пропозиції, яка задовольняє платоспроможний
попит;

системний підхід до формування дисипа�
тивної (високо організованої) структури діяль�
ності підприємств аграрного сектору, який, на
відміну від існуючого, базується на тому, що
роль структуроутворюючої підсистеми відіграє
"персонал", а підсистеми "маркетинг", "вироб�
ництво", "витрати", "інвестиції" і "фінанси" за�
безпечують розвиток попиту та синергетичний
ефект від дії методів управління виробничою
діяльністю. Такий підхід указує на можливість
використання в управлінні процесів самоорга�
нізації та саморозвитку за рахунок дисипатив�
ного структурування підприємства;

модель ухвалення рішення споживачем то�
вару (в умовах аграрного сектору та економі�
ки знань — інформаційне суспільство) про по�
купку (проблема, мета, оцінка, вибір альтерна�
тиви, покупка, аналіз), яка, на відміну від існу�
ючої, відрізняється тим, що на етапі вибору аль�
тернативи реалізується рейтингова система
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завоювання конкурентної переваги (лояль�
ності), яка базується на оцінці споживачем
якості, економічності, інноваційно�креативної
диференціації з виділенням основної власти�
вості у споживчому наборі. Модель дозволяє
вивчити поведінку споживача;

науковий підхід до формування виробничо�
го персоналу підприємств аграрного сектору,
який, на відміну від існуючого, відрізняється
тим, що враховується сполучення індивідуаль�
них характеристик працівників з напрямком
вектора конкурентної переваги споживача до
товару; для виробництва: "економного" това�
ру підходять динамічні працівники, схильні до
виконання великого обсягу роботи в стислий
термін (трактористи�машиністи, водії, майст�
ри машинного доїння, заготівельники, робітни�
ки маркетів, банків та закладів швидкого хар�
чування), "якісного" — статичні особистості,
що віддають перевагу не кількості, а якості
праці (робітники сільськогосподарських під�
приємств з ремонту агротехніки, агромашино�
будівних заводів, страхових компаній та зак�
ладів освіти), "інноваційно�креативного дифе�
ренційованого" — творчі працівники, здатні
задовольняти не нижчі, а вищі потреби спожи�
вача (мистецтво� та культуро знавці у сфері
створення брендингу та реклами агропро�
дуктів, робітники сільського туризму, палаців
культури). Такий підхід сприятиме підвищен�
ню конкурентоспроможності працівників та
рівня конкурентної стійкості підприємства на
ринку.

Методологічними положеннями управлін�
ня підвищенням конкуренто�спроможності
підприємств аграрного сектору є:

система методів інноваційно�креативного
управління підвищенням конкурентоспро�
можності підприємств аграрного сектору,
яка відрізняються тим, що через синергетич�
ний ефект від впливу чинників підвищення
попиту та підсилення його пропозицією за�
безпечується конкурентоспроможність у
сферах управління формуванням продукту,
ціноутворенням, рекламуванням, збутом, ви�
робництвом, витратами, інвестуванням та
фінансуванням. Особливістю системи є те, що
створюються передумови забезпечення
стійких системних інноваційно�креативних
властивостей природи;

науковий підхід до визначення класифіка�
ційних ознак методів управління підвищенням
конкурентоспроможності підприємств аграр�
ного сектору шляхом поділу їх на допоміжні й
основні: перші націлені на одержання знань про
конкурентне макро� і мікросередовище під�

приємства, а другі відповідають ланцюжку на�
рощування споживчої цінності продукту (фор�
мування продукту, ціноутворення, рекламуван�
ня, збут, виробництво, персонал, витрати, інве�
стиції й фінанси); класифікація методів, на
відміну від існуючої (функції, функціональні
підсистеми, етапи ухвалення рішення, об'єкти
управління). Такий підхід дозволяє сконцент�
рувати управління на завоюванні конкурентної
переваги споживача, що важливо в умовах спо�
живчо�орієнтованої конкурентної економіки;

модель використання підприємствами
аграрного сектору трьох базових конкурент�
них стратегій ("економія на витратах", "висока
якість", "інноваційно�креативна диференціа�
ція"), яка, на відміну від існуючої ("лідерство у
витратах", "диференціація", "фокусування") та
з метою охоплення всієї області економічних
стосунків конкуруючих на аграрному ринку
підприємств, уточнює самі стратегії і області
їхнього використання (сфери, де випускають�
ся "економні", "якісні" й "інноваційно�креатив�
ні диференційовані" товари, відповідно). Уточ�
нена модель дозволить ефективно використо�
вувати підприємствами аграрного сектору
можливості базових конкурентних стратегій;

напрями поповнення й удосконалення бан�
ку методів управління підвищенням конкурен�
тоспроможності підприємств аграрного секто�
ру (збір і систематизація сукупностей уніфіко�
ваних способів і прийомів для формування ме�
тодів), які, на відміну від існуючих, уточнюють
критерії систематизації (за підсистемами сис�
теми управління підприємством та кільцями
ланцюга нарощування споживчої цінності про�
дукту), а також уведено новий напрямок у ви�
гляді коректування методів на відповідність ба�
зовій конкурентній стратегії підприємства. Від�
мітною рисою напрямків є їхня орієнтація на
підвищення рівня конкурентної стійкості та
формування стану конкурентоспроможності
підприємства у дестабілізуючих умовах криз та
інформатизації суспільства.

Практичними положеннями управління під�
вищенням конкуренто�спроможності підпри�
ємств аграрного сектору вважаються:

науковий підхід до формування конкурен�
тоспроможного стану підприємств аграрного
сектору у короткостроковому періоді, який, на
відміну від існуючого (опис методів, перевірка
їхньої дії на економічну ефективність, коригу�
вання), доповнюється описом взаємозв'язку
складових розгорнутого бізнес�проекту (план),
у структуру якого включені методи системно�
го управління конкуренто�спроможністю, з
показниками рентабельності й ліквідності ро�
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боти підприємства (факт); критерієм позитив�
ного результату є перевірка на предмет відпо�
відності планових показників фактичним. На�
ведений підхід дозволяє оперативного реагу�
вання на втрату конкурентної стійкості під�
приємства на ринку;

методичний підхід до формування конку�
рентоспроможного стану підприємств аграр�
ного сектору у довгостроковій перспективі за
рахунок приведення їхньої діяльності до вимог
базової конкурентної стратегії, який, на
відміну від існуючого, складається у встанов�
ленні відповідності системи методів управлін�
ня конкурентоспроможністю базовій конку�
рентній стратегії ("економія на витратах", "ви�
сока якість", "інноваційно�креативна диферен�
ціація"). Такий підхід націлений на створення
умов розвитку попиту, пропозиції та потен�
ціалу конкуренто�спроможності підприємства;

методичний підхід до управління підвищен�
ням конкурентоспроможності підприємств аг�
рарного сектору у довгостроковій перспективі
через приведення їхньої діяльності (за допомо�
гою методів) до вимог державних нормативів
(стандартів), у якому, на відміну від існуючого,
використовуються нормативні акти Всесвітніх
і Європейських організацій як індикатори до�
тримання споживчих, соціально�трудових і за�
гальнолюдських інтересів. Такий підхід сприяє
формуванню ринково�орієнтованої організа�
ційної культури та підтримки підприємства з
боку державних установ;

механізм реалізації процесів управління
відновленням та розвитком конкурентоспро�
можності підприємств аграрного сектору,
який, на відміну від існуючого, включає опис
методів управління функціональними підсисте�
мами та послідовну перевірку їхньої дії на за�
безпечення рентабельності, відповідність ба�
зовій конкурентній стратегії та нормам дер�
жавного регулювання; висновок про успішну
реалізацію процесів управління конкуренто�
спроможністю підприємства (формування кон�
курентоспроможного стану) роблять у разі
позитивного результату усіх перевірок. Наве�
дений механізм сприятиме нейтралізації дії
фактора�мінімум, який руйнує конкуренто�
спроможний стан та унеможливлює конкурен�
тну стійкість підприємства на ринку.

Оцінюється результат використання наве�
дених моделей, підходів та механізмів за допо�
могою показника конкурентоспроможності
підприємств, який складається з показників
рівня конкурентної стійкості та стану конку�
ренто�спроможності. Стан конкурентоспро�
можності підприємства розглядається як су�

купність її ознак, що характеризують резуль�
тати діяльності на ринку або рівень здатності
управлінської команди виконувати зобов'язан�
ня перед суб'єктами за інтересами. Конкурен�
тна стійкість підприємства — це такий стан
функціональних підсистем, така динаміка
отримання доходу, при якій забезпечуються
стабільно високі результати його функціону�
вання. Стан — це статика, а стійкість — дина�
міка. Стан — накопичення потенціалу конку�
рентоспроможності, а стійкість — результат
його реалізації.

Для визначення рівня конкурентної стій�
кості розроблено математичну модель цикліч�
ного розвитку, який проявляється через коли�
вання у часі економічних показників діяльності
підприємства та визначено поняття його цик�
лу розвитку (3—4 роки). Такий показник: відпо�
відає за врахування впливу на оцінку конкурен�
тоспроможності підприємства економічних
криз та вказує на здатність до збереження кон�
курентоспроможного стану через стійке утри�
мання ринкової частки; приймає значення у діа�
пазоні [�1; +1]; розраховується як коефіцієнт
регресії динаміки запасу конкурентної стійк�
ості , розрахованого за лаг часу у три і
більше циклів розвитку; у свою чергу запас кон�
курентної стійкості (ЗКС) розраховується як
добуток коефіцієнту регресії динаміки чисто�
го доходу  та числа прийнятих до аналізу
років ЗКС= ; вказує на запас чистого
доходу, недоотримання якого змінює висхід�
ний тренд цього показника на бічний (такий, що
ще не веде до скорочення діяльності та
ліквідації); для можливості порівняння викори�
стовується відносне значення запасу конкурен�
тної стійкості, при розрахунку якого дані ча�
сового ряду чистих доходів підприємства

діляться на максимальне значення доходу.
За врахування впливу на конкурентоспро�

можність підприємства ефективності його еко�
номічної, ринкової та нормативної діяльності
відповідає показник стану конкурентоспро�
можності =  : вказує на резуль�
тат використання системи методів управління
(це деталізована система методів у сфері управ�
ління формуванням товару, ціноутворенням,
рекламуванням, збутом, виробництвом, персо�
налом, витратами, інвестуванням, фінансуван�
ням); оцінюється за допомогою механізму реа�
лізації процесів управління відновленням та
розвитком конкурентоспроможності (включає
3 види перевірки: економічну — на відповідність
фактичних показників діяльності до планових
з урахуванням впливу економічних криз ;
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ринкову — на відповідність методів управлін�
ня базовій конкурентній стратегії, яка врахо�
вує зміни у світогляді споживача, як людини
інформаційного суспільства  ; нормативну —
вказує на відповідність методів управління роз�
ширеній, за умови загальної інформатизації,

базі норм державного регулювання ; резуль�
тат кожної перевірки оцінюється як 0 — що
вказує на відсутність відповідності та 1 — на її
наявність; стан підприємства оцінюється як
конкурентоспроможний  =  = 1,
коли добуток результатів перевірок приймає
значення 1 (позитивний результат 3�х пере�
вірок), або 0 — стан оцінюється як неконкурен�

тоспроможний  =   = 0коли хоча
б одна з перевірок дала негативний результат.

Показник конкурентоспроможності
 = ( , ) вказує на: конкурентоспромож�

ність, коли стан підприємства оцінюється як
конкурентоспроможний Ск= 1, а рівень конку�
рентної стійкості   приймає значення у діа�
пазоні [0; +1] (тобто на підприємстві сформо�
вано конкурентоспроможний стан і воно про�
являє здатність підтримувати його у часі);
відсутність конкурентоспроможності, коли або
стан підприємства оцінюється як неконкурен�
тоспроможний Ск= 0, або рівень конкурентної
стійкості підприємства приймає значення у діа�
пазоні [�1; 0]; на порівняно більшу або меншу
конкурентоспроможність за показником рівня
конкурентної стійкості (здатності до стійкого
утримання підприємством конкурентоспро�
можного стану, що проявляється через збере�
ження у часі ринкової частки).

Апробація дієздатності наведених наукових
положень та показника конкурентоспромож�
ності була проведена на 91 підприємстві аграр�
ного сектору України і дала позитивний ре�
зультат.

ВИСНОВКИ
1. Україна втрачає можливість розвитку че�

рез суто виробничий, а не європейський люди�
но�центричний (інноваційно�креативний) під�
хід до управління конкурентоспроможністю
підприємств аграрного сектору економіки.

2. Традиційні виробничі ресурси пошуку
конкурентних переваг є вичерпаними, а дієвим
є вплив на конкурентоспроможність підприє�
мства вмотивованої власним розвитком люди�
ни.

3. Попит та пропозицію треба розглядати як
єдину цілісну систему з притаманними їй влас�
тивостями розвитку, синергії, дисипації, есте�
тики, самоорганізації.

4. Зростання попиту на товари підприємства
аграрного сектору відбувається, коли головна
споживча властивість їх атрибутів співпадає з
типом дисипативної структури діяльності під�
приємства та психофізіологічними характери�
стиками працівників.

5. Ефективність реалізації теоретико�ме�
тодологічних та практичних положень управ�
ління підвищенням конкурентоспроможності
на підприємствах аграрного сектору може
бути визначена за допомогою показника кон�
курентоспроможності, складовими якого є
показники стану конкурентоспроможності та
рівня конкурентної стійкості підприємства на
ринку.

Напрямом подальших досліджень може
бути поповнення банку методів інноваційно�
креативного управління підвищенням конку�
рентоспроможності підприємств аграрного
сектору економіки.
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