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ВСТУП
Мінливість внутрішніх і зовнішніх факторів

функціонування суб'єктів господарювання зу�
мовлює потребу кардинальних змін у системі
управління, а особливо плануванні діяльності.
Нині особливо гостро це питання постає перед
аграрними підприємствами, які забезпечуючи
конкурентоспроможне виробництво, повинні
створити таку систему планування і управлін�
ня підприємством, що здатна швидко і ефектив�
но реагувати на ринкові зміни. Підприємства не
можуть досягти стабільного успіху, конкурен�
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тних переваг на ринку, якщо не будуть ефек�
тивно планувати свою господарську діяльність,
постійно збирати й накопичувати інформацію
про стан ринків, власні перспективи і можли�
вості, положення на них конкурентів тощо.

Запорукою успішності господарюючого
суб'єкта в конкурентній боротьбі та у прийнятті
відповідних управлінських рішень виступає
підтримка і розвиток ключових джерел форму�
вання конкурентних переваг, які враховують
прибутковість і ефективність функціонування
підприємства, перспективну продуктивність
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його інноваційних перетворень і адекватну рин�
кову віддачу. Ефективні управлінські рішення
неможливі без добре налагодженої планово�
аналітичної роботи, яка містить у собі комплек�
сний аналіз діяльності підприємства з викори�
станням розробленої системи показників і оц�
інкою їх впливу на приріст рівня конкурентос�
проможності.

Виокремлення ключових положень, які за�
стосовуються для будь�яких підприємств аг�
рарної сфери, необхідно для своєчасно реагу�
вання на ринкові коливання, мінімізації потен�
ційних труднощів і небезпек, і тим самим, у до�
сягненні поставлених цілей зменшити ризик.
Розробка стратегії і тактики виробничо�госпо�
дарської діяльності підприємства є найважли�
вішим завданням для будь�якого бізнесу.

Водночас високий динамізм дії сучасних
економічних, політичних і соціальних чинників
в країні вимагає поглиблених досліджень кон�
курентоспроможності підприємств аграрного
сектору та розробки якісно нових моделей їх
розвитку, так як від цього залежить рівень спо�
живання населенням продуктів харчування,
задоволення внутрішніх продовольчих потреб
країни і розширення її експортних можливос�
тей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання конкурентоспроможності підпри�
ємства має широкий спектр дослідження. Тео�
ретичним надбанням є наукові праці вчених�
економістів різних часів: А. Сміта, Д. Рікардо,
А. Курно, Е. Хекшера, Б. Оліна, Дж. Робінсона,
Е. Чемберліна, П. Сраффи, Ф. Хайека, М. Порте�
ра, Г. Азоєва, І. Ансоффа, А. Томпсона, А. Юда�
нова, А. Стрікленда, Р. Фатхутдинова та інших.
Вивчення проблеми конкурентоспроможності
В Україні також актуальне, йому приділяють
увагу такі вчені�економісти, як Л. Балабанова,
І. Должанський, В. Дикань, Т. Загорна, О. Кос�
тусєв, Г. Кулешова, В. Савчук, В. Месель�Весе�
ляк, С. Шевельова та інші.

Їх зусиллями створений теоретико�методо�
логічний фундамент дослідження даної про�
блеми, вирішено ряд її методичних та приклад�
них аспектів. Водночас необхідність поглибле�
ного наукового розроблення методологічних
засад формування механізму управління кон�
курентоспроможністю аграрного підприємства
обумовили вибір дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою дослідження є розгляд методологі�

чних засад формування механізму управління

конкурентоспроможністю аграрного підприє�
мства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування конкурентоспроможності є
досить складним та довготривалим процесом,
який спрямований на формування, розвиток та
реалізацію конкурентних переваг та забезпе�
чення високого рівня конкурентоспромож�
ності підприємства як суб'єкта економічної
конкуренції на зовнішньому та внутрішньому
ринках [8].

Конкуренція є невід'ємною складовою рин�
кової економіки. Вона забезпечує розвиток
продуктивних сил, їх творчий потенціал,
сприяє створенню нових технологій [2]. Через
конкуренцію відбувається взаємодія суб'єктів
ринку, що проявляється в економічній боротьбі
(змаганні) за найвигідніші умови вкладання ка�
піталу, збільшення обсягу продаж і маси при�
бутку, формуються господарські пропорції
регіонів та національної економіки. У резуль�
таті конкуренції створюється конкурентоспро�
можна продукція (і аграрна також), яка здатна
бути більш привабливою для споживача, у по�
рівнянні з аналогами (за якістю, ціною, серві�
сом) [5].

Конкурентоспроможність аграрного під�
приємства є головною ознакою, яка характе�
ризує наявність та розвиток підприємством
сукупності матеріальних і фінансових можли�
востей, які обумовлюють його здатність до
ефективної роботи на ринках продажу своєї
продукції. Вона акумулює сукупність внут�
рішніх і зовнішніх чинників, які відображають
відповідність підприємства вимогам конкурен�
тного середовища та його потенційні можли�
вості при зміні ринкової кон'юнктури, а також
здатності аграрного підприємства оперативно
реагувати та пристосовуватися до чинників
змінного зовнішнього середовища [6].

Підвищення конкурентоспроможності аг�
рарного підприємства є за своїм змістом склад�
ним, багатофакторним процесом пов'язаним зі
специфікою сільськогосподарського вироб�
ництва, що підлягає стратегічному управлінню.
Управління, яке включає в себе такі основні
функції, як планування, організацію, мотива�
цію, контроль, може здійснюватися за допомо�
гою відповідних рішень, цілеспрямована зміна
яких відображає залежність від різноманітних
факторів, що впливають на рівень конкурентос�
проможності аграрного підприємства. Таким
чином, необхідність і можливість планомірно�
го управління процесом підвищення конкурен�
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тоспроможності підприємства виступають най�
важливішими об'єктивними передумовами роз�
робки принципів, системи показників та етапів
щодо формування механізму управління кон�
курентоспроможністю. Основу даного меха�
нізму повинен складати ряд принципових ме�
тодичних положень, які розкривають його ре�
алізацію [3].

Системність, яка грунтується на понятті си�
стеми, як цілого, яке не можна розділити на
незалежні частини; якщо частини відокремити
від системи, то вони втрачають деякі зі своїх
властивостей. Система завжди більш значима,
ніж сума окремих частин, так як крім інфор�
мації про частини, вона несе в собі інформацію
про те нове, що з'являється внаслідок взаємодії
частин, інформацію про розвиток системи в
цілому [7].

Ознаками системи є наступні характерис�
тики: кожен елемент впливає на ціле не само�
стійно, а під взаємодією хоча б ще з одним еле�
ментом; поведінка кожного елемента впливає
на поведінку цілого; у системі немає таких
підгруп елементів, які впливали б на ціле неза�
лежно від інших елементів, тобто не буває по�
вної автономії; система має властивості, які
відсутні у її частині.

У результаті взаємодії зовнішніх і внут�
рішніх факторів конкурентної боротьби фор�
мується система факторів конкурентоспро�
можності аграрного підприємства, що виступає
єдиним цілим або системою. Вплив того чи
іншого фактору на конкурентоспроможність
може мати вирішальне значення, однак відбу�
вається це лише при певному поєднанні всіх
інших факторів і параметрів [1]. Тому показ�
ники, що характеризують різні сторони проце�
су підвищення конкурентоспроможності
підприємства та відображають внутрішню
єдність різноманіття його властивостей, по�
винні бути зведені в систему.

Система, яка розробляється, повинна вклю�
чати в себе показники, які відображають спе�
цифічні галузеві особливості виробництва і вра�
ховують їх вплив на рівень конкурентоспро�
можності підприємства, тобто принцип ураху�
вання специфіки виробництва. Особливо акту�
альним цей принцип є для підприємств аграр�
ної сфери, специфіка якої представлена сезон�
ністю виробництва, значною тривалістю вироб�
ничого процесу, високою капіталоємністю по�
рівняно низькою фондовіддачею тощо [4].

Невід'ємною складовою системності є ком�
плексна оцінка факторів, які визначають кон�
курентоспроможність підприємства. Оскільки
кожен показник системи являє собою кількісну

оцінку впливу на досліджуваний процес будь�
якого фактора або групи факторів, то вся сис�
тема логічно пов'язаних між собою і доповню�
ючи один одного показників повинна будува�
тися відповідно до комплексу факторів, що
обумовлюють зростання конкурентоспромож�
ності підприємства. Тобто формуванню систе�
ми показників повинно передувати досліджен�
ня всього комплексу факторів, що визначають
розвиток досліджуваного процесу.

Визначений комплекс показників повинен
дотримуватися принципу ієрархічності. Показ�
ники, які органічно наповнюють розглянуту
систему, повинні в своїй побудові бути спада�
ючими від загального до конкретного, тобто
ранжовані за важливістю. Основні характери�
стики досліджуваного процесу повинні аналі�
зувати узагальнюючі, зведені показники, що
забезпечують найбільш повну інтегральну оці�
нку та характеристику основних напрямів
підвищення конкурентоспроможності підприє�
мства. Часткові показники системи повинні
доповнювати загальні показники в аспекті роз�
криття особливостей діяльності підприємства
з урахування впливу на них чинників, пов'яза�
них зі специфікою виробництва.

Управління процесом підвищення конку�
рентоспроможності підприємства є метою
створення системи, отже в ній повинні бути
наявні показники, пов'язані з різними управлі�
нськими функціями: плануванням, організа�
цією, мотивуванням, контролем, тобто повин�
на спостерігатися функціональна управлінсь�
ка спрямованість.

Сформована система показників повинна
забезпечуватися наявною інформацією з таки�
ми характерними властивостями для неї, як до�
стовірність, точність, повнота, своєчасність,
тобто дотримання принципу інформаційної
забезпеченості. Водночас у сформованій сис�
темі показників необхідно враховувати таку
характеристику, як порівнянність їх за одини�
цями виміру, методам отримання інформації,
способам розрахунку, іншим характеристика.
Врахування цих умов не допускає наявності в
системі, що розробляється, різноскладової по�
казників, які порушують її логіку.

Серед описаних методичних принципів роз�
робки сукупності показників головними є прин�
ципи системності та комплексної оцінки фак�
торів розглянутого процесу, пов'язаний з ви�
значенням їх складу і механізму впливу в ме�
жах системи. Господарську діяльність аграрних
підприємств можливо проаналізувати різнома�
нітними показниками. При формуванні систе�
ми показників усе їх різноманіття розподіли�
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мо на підсистеми: фінансово�економічна,
організаційно�управлінська, техніко�техноло�
гічна, соціально�психологічна, природно�
кліматична, екологічна, які всебічно характе�
ризують функціонування господарюючого су�
б'єкта, відображають вплив внутрішніх і зов�
нішніх чинників підвищення конкурентоспро�
можності аграрного підприємства. Разом з тим,
слід зауважити, що на різних етапах розвитку
у окремого аграрного підприємства та у кон�
курентів взаємодія чинників в окремі періоди
проявляється по різному, так як у кожного
можуть бути свої стратегічні завдання, що
змінюють пріоритети і цільові параметри діяль�
ності. Подібні обставини, цілком закономірно,
часто коригують позиції аграрних підприємств
в конкурентному середовищі, що, в свою чер�
гу, суттєво впливає на їх конкурентоспро�
можність.

Аналізуючи вплив на рівень конкуренто�
спроможності показників діяльності аграрно�
го підприємства і надаючи їм оцінку необхідно
дотримуватися ряду умов: виокремлення кола
реально діючих конкурентів, повинна бути
зібрана інформація про функціонування
об'єктів зіставлення за досить тривалий період
часу, забезпечуючи своєю повнотою мож�
ливість встановлення взаємозалежності рівня
конкурентоспроможності окремого аграрного
підприємства і показників його діяльності в
ході подальшого моделювання.

Формування програми розвитку аграрного
підприємства, яка направлена на підвищення кон�
курентоспроможності є пріоритетним завданням
при здійсненні господарської діяльності та уп�
равлінні. Здійснення цього передбачає виконан�
ня послідовності дій, які включають проведення
аналізу, що відслідковує залежність зміни рівня
конкурентоспроможності аграрного підприєм�
ства від показників різних сторін його функціо�
нування, побудова на цій основі відповідних мо�
делей і їх застосування для розрахунків, а також
розробку конкретних заходів, спрямованих на
отримання плануємого результату.

Визначення системи показників для аналі�
зу конкурентоспроможності підприємства доз�
воляє проводити моделювання поетапно, почи�
наючи з аналізу залежності зміни рівня конку�
рентоспроможності аграрного підприємства
від показників різноманітних сторін його фун�
кціонування.

Початковим етапом аналізу є послідовний
розгляд показників, що включені до кожної з
підсистем. У процесі дослідження визначаєть�
ся ступінь їх впливу на конкурентоспро�
можність аграрного підприємства, чому сприяє

аналітична характеристика отриманих моделей
з позицій оцінки достовірності, сили зв'язку
тощо. Так, наприклад, технічний рівень вироб�
ництва і ступінь використання засобів праці
досліджує залежності конкурентоспромож�
ності від прийнятих в моделі таких показників,
як коефіцієнт морального зносу, питома вага
активної частини основних виробничих фондів,
коефіцієнт фізичного зносу обладнання, кое�
фіцієнт оновлення основних виробничих
фондів, коефіцієнт інтенсивного оновлення
основних виробничих фондів тощо. Якість і
рівень використання предметів праці характе�
ризується показниками коефіцієнт обороту
оборотних засобів, тривалість обороту оборот�
них засобів, матеріаловіддача, матеріа�
ломісткість тощо. Виходячи з визначених ха�
рактеристик можливо зробити переформуван�
ня показників з виділенням з їх загального
складу найбільш впливових на рівень конкурен�
тоспроможності аграрного підприємства і
здійснити коригування моделей.

Застосовувати скориговані моделі можли�
во в двох напрямках. По�перше, вони можуть
бути використані при розробці економічних
заходів, направлених на підвищення конкурен�
тоспроможності підприємства, бо дають чіткі
пропозиції для перетворень. При цьому зазна�
чені пропозиції охоплюють різні види
діяльність підприємства, комплексно пов'язу�
ючи цільові параметри його функціонування.

По�друге, застосування моделей зводиться
до того, що їх складові дозволяють сформува�
ти перелік ключових показників, які вводяться
в якості незалежних змінних в узагальнюючу
модель цієї залежності. Встановлення такої за�
лежності є метою другого етапу проведеного
аналізу.

Отримання прогнозних оцінок рівня конку�
рентоспроможності аграрного підприємства
можливо досягти використавши результати
узагальнюючої інтегральної моделі, що врахо�
вує вплив найважливіших факторів її підвищен�
ня і може служити інструментом для при пла�
нуванні тих чи інших конкретних заходів. Особ�
ливістю при проведенні планування є спрямо�
ваність на цільові показники, закладені в самій
моделі. Вони є не що інше, як задані величини
показників діяльності аграрного підприємства,
що внесені до моделі і досягнення яких, забез�
печує зростання рівня конкурентоспромож�
ності у порівнянні з головними конкурентами.

ВИСНОВОК
Отже, перед аграрними підприємствами в

динамічних умовах господарювання актуаль�



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 18, 2016

13

ним є розуміння необхідності та важливості
активізації процесу підвищення конкуренто�
спроможності. Процес формування конку�
рентоспроможності полягає у своєчасному
виявленні факторів, які впливають на резуль�
тати господарської діяльності, порівняння їх
із результатами господарювання конкурентів
та виявлення відхилень, які призводять до
зміни конкурентного стану підприємства на
ринку, встановлення причин цих відхилень,
відповідне коригування окремих напрямків
господарської діяльності з метою її нормал�
ізації та підвищення конкурентоспромож�
ності.

Досягнення поставленої мети можливе з
впровадженням механізму побудови програми
розвитку, який проводить розрахунок показ�
ника конкурентоспроможності за досить три�
валий період часу, що дає можливість оцінити
рівень конкурентоспроможності, проаналізу�
вати його динаміку і тенденції зміни. За той же
період часу визначається і розраховується
вплив найважливіших факторів на конкурен�
тоспроможність. У результаті аналізу виокрем�
люються фактори найбільш значущі з позиції
підвищення конкурентоспроможності підприє�
мства. Розробляються конкретні заходи, які
орієнтовані на цілеспрямовану зміну показ�
ників, які забезпечують зростання конкурен�
тоспроможності підприємства і отримання
його прогнозного за умови здійснення запла�
нованих заходів як в короткостроковій, так і
довгостроковій перспективі.

Література:
1. Вініченко І.І. Напрями підвищення кон�

курентоспроможності підприємств з перероб�
ки сільськогосподарської продукції [Електрон�
ний ресурс] / І.І. Вініченко // Ефективна еко�
номіка. — № 12. — 2015. Режим доступу: http:/
/www.economy.nayka.com.ua

2. Іванюта В.Ф. Розвиток аграрного вироб�
ництва регіону: методологічне забезпечення,
стан та перспективи: монографія / Іванюта В.Ф.
— Полтава: РВВ ПолтНТУ, 2008. — 431 с.

3. Криворотов В.В. Механизм повышения
конкурентоспособности отечественных пред�
приятий / В.В. Криворотов. — Екатеринбург:
УГТУ�УПИ, 2006. — 201 с.

4. Майстро С.В. Сутність та напрями дер�
жавного регулювання аграрного ринку в зару�
біжних країнах /С.В. Майстро // [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://www.acade�
my.gov.ua/ej/ej3/txts/galvzeve/06�maystro. pdf

5. Саблук П.Т. Состояние и перспективы
развития агропромышленного комплекса Ук�

раины / П.Т. Саблук // Экономика Украины. —
2008. — № 12. — С. 4—18.

6. Сітковська А.О. Сучасні підходи до оці�
нювання конкурентоспроможності аграрних
підприємств /А.О. Сітковська //Агросвіт. —
2013. — №5. — С. 10—13.

7. Суслов И.П. Теория статистических по�
казателей / И.П. Суслов. — М., 1975.

8. Ткачук Г.Ю. Формування конкурентосп�
роможності малих підприємств агробізнесу:
сучасний стан та перспективи розвитку: моно�
графія / Г.Ю. Ткачук. — Житомир: ЖДТУ,
2012. — 200 с.

References:
1. Vinichenko, I.I. (2014), "Directions of

increase of competitiveness of the enterprises for
processing of agricultural products", Efektyvna
ekonomika, [Online], vol . 12, available at: http://
www.economy.nayka.com.ua (Accessed 20 Aug
2016).

2. Ivaniuta, V.F. (2008), Rozvytok ahrarnoho
vyrobnytstva rehionu: metodolohichne zabez�
pechennia, stan ta perspektyvy [Development of the
agricultural production of the region: metho�
dological support, condition and prospects], RVV
PoltNTU, Poltava, Ukraine.

3. Krivorotov, V.V. (2006), Mehanizm povy�
shenija konkurentosposobnosti otechestvennyh
predprijatij [The mechanism of improving the
competitiveness of domestic enterprises], UGTU�
UPI, Ekaterinburg,

4. Majstro, S.V. (2006), "The essence and
direction of state regulation of the agricultural
market in foreign countries", available at: http://
www.academy.gov.ua/ej/ej3/txts/galvzeve/06�
maystro.pdf (Accessed 20 Aug 2016).

5. Sabluk, P.T. (2008), "Status and prospects
of development of agro�industrial complex of
Ukraine", Ekonomyka Ukrayny, vol. 12, pp. 4—
18.

6. Sitkovs'ka, A.O. (2013), "Current ap�
proaches to evaluating the competitiveness of
agricultural enterprises ", Ahrosvit, vol. 5, pp. 10—
13.

7. Suslov, I.P. (1975), Teorija statisticheskih
pokazatelej [The theory of statistical indicators],
Moscow, Russia.

8. Tkachuk, H.Yu. (2012), Formuvannia
konkurentospromozhnosti malykh pidpryiemstv
ahrobiznesu: suchasnyj stan ta perspektyvy
rozvytku [Formation of competitiveness of small
enterprises agribusiness: current state and
development prospects], ZhDTU, Zhytomyr,
Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 13.09.2016 р.


