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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективний розвиток і розміщення під�

приємств харчової промисловості належать до
основних пріоритетів агропромислової політи�
ки України. Харчову промисловість відносять
до найважливіших галузей економіки у біль�
шості розвинутих країн світу. Саме ця галузь
покликана забезпечити населення різноманіт�
ними та високоякісними продовольчими про�
дуктами. Вона є важливим чинником швидкого
обігу грошей та формування прибуткової час�
тини державного і місцевих бюджетів. Це
свідчить про особливий не тільки економічний,
але й соціальний статус харчових підприємств
у суспільній життєдіяльності будь�якого ре�
гіону.
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Кризові явища, які охопили економіку краї�
ни, розповсюдилися і на підприємства харчо�
вої промисловості. Основними проявами кри�
зи стали: зменшення ресурсів сільськогоспо�
дарської сировини для виробництва харчових
продуктів; низький техніко�технологічний
рівень виробництва; недосконала цінова, кре�
дитна і податкова політика; відсутність оборот�
них коштів для придбання матеріалів; експан�
сія ринку харчових продуктів зарубіжними
продовольчими товарами; послаблення дер�
жавного регулювання та впливу на розвиток
харчової промисловості та ін.

На ефективність виробництва та конкурен�
тоспроможність харчової промисловості істот�
но впливає стан сировинної бази, як ресурсно�

Розглянуто особливості ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості.
Здійснено аналіз понять "конкурентоспроможність підприємства" та "управління конкурентоспроможністю підприє)
мства". Досліджено наукові підходи, які використовуються в процесі управління конкурентоспроможністю підприє)
мства.

The characteristics of good governance competitiveness of the food industry. The analysis of the definitions of
"competitiveness" and "management of enterprise's competitiveness." Researched scientific approaches used in the
management of enterprise's competitiveness.
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го потенціалу харчових підприємств. Сільсько�
господарські підприємства забезпечують сиро�
виною цукрові, консервні, молокозаводи, м'я�
сокомбінати, пивоварні, спиртозаводи та інші.
Основними галузями, які використовують про�
дукцію рослинництва, є борошномельна, олій�
но�жирова, цукрова, плодоовочева, тварин�
ницьку сировину переробляють м'ясна, молоч�
на та рибна галузі промисловості [1, с. 58].

Основним завданням підприємств харчової
промисловості є задоволення попиту спожи�
вачів внутрішніх і зовнішніх ринків шляхом
пропозиції якісних продуктів широкого асор�
тименту. Для вирішення цього питання харчо�
вим підприємствам необхідно бути конкурен�
тоспроможними, тому що саме конкурентос�
проможність є основою економічного зрос�
тання і добробуту будь�якого підприємства.
Метою управління конкурентоспроможністю
підприємства є забезпечення життєздатності
та сталого функціонування підприємства за
будь�яких економічних, політичних, соціаль�
них та інших змін у його зовнішньому середо�
вищі [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження різноманітних питань ефек�
тивного функціонування підприємств харчової
промисловості відображені у працях видат�
них вчених: П.П. Борщевського, Л.В. Дейнеко,
С.І. Дорогунцова, Б.М. Данилишина, М.В. Гла�
дія, А.С. Заїнчковського, М.В. Зубця, І.І. Лукі�
нова, Л.О. Мармуль, О.М. Онищенка, П.Т. Саб�
лука, Л.Г. Чернюк та ін. У цих роботах узагаль�
нені результати масштабних досліджень
найбільш важливих аспектів функціонування
підприємств харчової промисловості.

Вивченню проблем управління конкурен�
тоспроможністю підприємств харчової про�
мисловості приділяється увага у працях таких
відомих вчених, як: Л.В. Балабанова, Г.С. Бон�
даренко, М.М. Галелюк, Н.І. Горбаль, О.Д. Гуд�
зинського, О.Є. Кузьміна, Н.А. Савельєвої,
Р.А. Фатхутдинова та ін. Проте теоретико�ме�
тодичні і практичні питання управління конку�
рентоспроможністю підприємств харчової про�
мисловості вимагає більш чіткої обгрунтова�
ності, з'ясування сутності поняття управління
конкурентоспроможністю підприємства з ура�
хуванням сучасних економічних умов і специ�
фіки галузі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідження концептуальних підходів до

особливостей ефективного управління конку�

рентоспроможністю підприємства та аналіз
визначень поняття "конкурентоспроможність
підприємства", "управління конкурентоспро�
можністю підприємства".

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Однією з ключових проблем ефективного

управління конкурентоспроможністю підпри�
ємств харчової промисловості є формування
системи фундаментальних понять теорії та їх
економічного змісту. В економічній літературі
існує багато визначень поняття "конкурентос�
проможність підприємства". Вагомий внесок у
розвиток знань стосовно категорії "конкурен�
тоспроможність" здійснив М. Портер, який
першим в науковий обіг увів це поняття, визна�
чаючи його як "здатність підприємства утриму�
вати конкурентну перевагу над конкурентами
на ринку" [3; 4]. О.Д. Гудзинський, С.М. Судо�
мир, Т.О. Гуренко представляють "конкурен�
тоспроможність" як визначену ринком, сфор�
мовану і реалізовану конкурентоздатність соц�
іально�економічних систем, яка матеріалізова�
на у формі товару чи послуг. Вона може визна�
чатися в процесі оперативної діяльності при ре�
алізації стратегій і в перспективі при обгрун�
туванні можливих ситуацій і стратегій розвит�
ку [5, с. 45].

На думку І.Н. Герчикової, "конкурентосп�
роможність — це комплекс економічних харак�
теристик, що визначають положення фірми
(підприємства) на галузевому (національному,
світовому) ринку. Цей комплекс може включа�
ти характеристики товару, що визначається
сферою виробництва, а також чинники, що
формують в цілому економічні умови вироб�
ництва і збуту товарів фірми" [6]. Російський
вчений Р.А. Фатхутдинов визначав конкурен�
тоспроможність підприємства як "стан (в ста�
тиці) або здатність (у динаміці) суб'єкта зі своїм
об'єктом бути лідером, успішно конкурувати зі
своїми конкурентами на конкурентному рин�
ку в конкурентний час за досягнення однієї і
тієї ж мети" [7].

Щодо визначення поняття "управління кон�
курентоспроможністю підприємства" існують
різні погляди науковців. Наприклад, М.М. Га�
лелюк трактує визначення управління конку�
рентоспроможністю підприємств як конкрет�
ну функцію менеджменту, що реалізується че�
рез здійснення загальних функцій з метою під�
тримання та підвищення конкурентоспромож�
ності підприємства та його товарів як складо�
вих єдиної системи [8, с. 15].

Л.В. Балабанова у своїх працях зазначає, що
управління конкурентоспроможністю — це



5
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 15, 2013

"сукупність управлінських дій, спрямованих на
дослідження діяльності активних і потенційних
конкурентів, їх сильних і слабких сторін, а та�
кож розробку конкурентних стратегій, що за�
безпечують формування й підтримку довгост�
рокових конкурентних переваг" [9]. На думку
Г.С. Бондаренка, управління конкурентоспро�
можністю підприємств — систематичний, пла�
номірний і цілеспрямований вплив на систему
конкурентоспроможності з метою збережен�
ня її стійкості чи переведення з одного стану в
інший за допомогою необхідних і достатніх

способів і засобів впливу [10]. У свою чергу, Р.Є.
Мансуров визначає це поняття як "діяльність,
що спрямована на формування ряду управлі�
нських рішень, які, відповідно, повинні бути
спрямовані на протистояння можливим
зовнішнім впливам для досягнення лідерства
відповідно до поставлених стратегічних зав�
дань" [11]. Таким чином, незважаючи на поши�
реність термінологічного апарату управління
конкурентоспроможністю підприємства, ко�
жен новий дослідник вкладає в неї свою систе�
му характеристик.

Таблиця 1. Методологічні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємств
харчової промисловості
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Багатомірність процесу управління конку�
рентоспроможністю обумовлює необхідність
використання глибинних наукових підходів до
прийняття ефективних управлінських рішень
стосовно управління конкурентоспроможні�
стю (табл. 1). Як вважає Д.Ф. Харківський, не�
обхідність застосування наукових підходів вик�
ликана складністю системи забезпечення кон�
курентоспроможності різних об'єктів [12].

Таким чином, кожне підприємство повин�
но застосовувати методику розрахунку конку�
рентоспроможності для свого підприємства,
яка відповідає напрямку діяльності, ринку, на
якому підприємство конкурує. Однак її реалі�
зація потребує існування різних варіантів за�
безпечення оптимального рівня конкурентос�
проможності підприємства, що обумовлено ди�
намічністю середовища та загрозою виникнен�
ня неочікуваних конкурентних ситуацій. Тому
обгрунтування концепції управління конкурен�
тоспроможністю підприємства має відбувати�
ся через вибір оптимального підходу, що відпо�
відає обраній концепції поведінки та сприяє її
розвитку [13].

ВИСНОВКИ
Таким чином, головною рушійною силою

взаємовідносин суб'єктів, що функціонують у
даному середовищі, є конкурентоспромож�
ність підприємств. Формування забезпечення
управління конкурентоспроможністю підпри�
ємств харчової промисловості вимагає розроб�
ки перспективних теоретико�методологічних,
методичних та практичних засад управління
конкурентоспроможністю підприємства, інди�
відуальне використання яких сприятиме забез�
печенню стійкого розвитку конкурентної по�
зиції на ринку. Управління конкурентоспро�
можністю підприємства є невід'ємною складо�
вою досягнення підприємством лідерських по�
зицій на ринку [13]. З огляду на це, досліджен�
ня управління конкурентоспроможністю
підприємств харчової промисловості як сукуп�
ності взаємодіючих елементів, пов'язаних з
ринковим середовищем, в сучасних умовах гос�
подарювання є вкрай важливою і потребує по�
дальших досліджень.
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