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WAYS OF INCREASING COMPETITIVENESS OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

У сучасному світі неможливо уявити відсутність конкуренції. Конкуренція є одним з істотних і необхідних інстру-
ментів механізму ринку, незважаючи на те, що самі конфігурації конкуренції не бувають рівними на різноманітних
ринках і в окремо взятих ринкових ситуаціях. Економічні процеси не стоять на місці, через що, кожне підприємство
під впливом конкурентів, має своєчасно адаптуватися до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищах. За стати-
стикою останніх років, більшість підприємств харчової промисловості не здатні комплексно дослідити ринок і це
призводить до того, що конкурентоспроможність національних виробників поступово падає, внаслідок чого зроста-
ють збитки. Під конкуренцією, в тому числі і економічною, розуміється змагання фірм і компаній на ринку вироб-
ництва та реалізації товарів і послуг. Цілі конкуренції, господарської та комерційної діяльності організації в цілому —
це витяг у результаті своєї діяльності ефективної прибутку. Одним з найважливіших питань є підвищення ефектив-
ності використання сучасних інструментів у процесі забезпечення конкурентоспроможності підприємств харчової
промисловості. Для економічної стабільності будь-якому підприємству необхідно ретельно спланувати ефективний
розвиток, це вимагає систематичного підходу і здійснення значного комплексу організаційно-економічних, управ-
лінських і технологічних заходів, а також накопичення необхідної інформації про власні можливості і перспективи.
Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства стає основним завданням. Для розробки
цих заходів необхідно ретельне вивчення економічної категорії конкурентоспроможності, її особливостей і ознак.
Відсутність необхідних теоретичних і практичних знань складного механізму забезпечення конкурентоспроможності
харчової промисловості часто призводить до серйозних прорахунків при встановленні цін, що веде в ряді випадків до
істотних збитків, а іноді й до банкрутства підприємств. У статті обгрунтовано основні проблеми зниження конкурен-
тоспроможності підприємств та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості.
Усі зазначені заходи мають бути спрямовані на вирішення цієї проблеми зниження конкурентних можливостей
підприємств харчової промисловості, посилити їх позиції на ринку, досягти стійкого розвитку за рахунок створення
і підтримки конкурентних переваг.

In the modern world it is impossible to imagine a lack of competition. Competition is one of the essential and necessary
tools of a market mechanism, despite the fact that the configurations themselves are not equal in different markets and in
individual market situations. Economic processes are not in place, which means that each enterprise, under the influence
of its competitors, must be able to adapt timely to changes in the internal and external environment. According to statistics
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі економічного розвитку,

проблема зниження конкурентоспроможності
підприємств харчової промисловості (ХП) зай-
має центральне місце в економічній політиці
держави. Трансформаційні процеси, що відбу-
ваються в економіці країни, супроводжуються
проблемами і труднощами, які вимагають сут-
тєвих змін і зрушень в мікро та макросередо-
вищі підприємств харчової промисловості. Од-
нією з таких проблем є зниження купівельної
спроможності населення, а тому й скорочення
споживання харчових продуктів. Таким чином,
особливої уваги заслуговує проблема досяг-
нення та забезпечення певного рівня конкурен-
тоспроможності підприємств харчової промис-
ловості в умовах жорсткої конкурентної бо-
ротьби на нестабільному ринку [1, с. 2].

Сучасний етап функціонування підприємств
харчових підприємств України вирізняється ря-

of recent years, most food industry enterprises are not able to comprehensively explore the market and this leads to the
fact that the competitiveness of national producers is gradually falling, resulting in increased losses. Competition, including
economic ones, means competition between firms and companies in the market of production and sales of goods and
services. The objectives of competition, economic and commercial activities of the organization as a whole — is the
extraction as a result of its activities of effective profits. One of the most important issues is to increase the efficiency of
using modern tools in the process of ensuring the competitiveness of food industry enterprises. For economic stability,
any enterprise needs to thoroughly plan for effective development, which requires a systematic approach and a significant
set of organizational, economic, managerial and technological measures, as well as the accumulation of necessary
information about their own capabilities and prospects. Development of measures to improve the competitiveness of the
enterprise becomes the main task. To develop these measures, careful study of the economic category of competitiveness,
its features and characteristics. The lack of the necessary theoretical and practical knowledge of a complex mechanism
for ensuring the competitiveness of the food industry often leads to serious miscalculations in establishing prices, which
in some cases leads to substantial losses, and sometimes to bankruptcy of enterprises. The article substantiates the main
problems of reducing the competitiveness of enterprises and ways to increase the competitiveness of food industry
enterprises. All these measures should be aimed at solving this problem by reducing the competitiveness of food industry
enterprises, strengthening their position in the market, achieving sustainable development through the creation and
maintenance of competitive advantages.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємств харчової галузі, формування конку-
рентних переваг, чинники впливу, продовольча сфера, конкурентна позиція.

Key words: competitiveness of food industry enterprises, formation of competitive advantages,
factors of influence, food sphere, competitive position.

дом особливостей, що впливають на формуван-
ня їхньої конкурентоспроможності. Серед най-
суттєвіших можна виділити наступні. Високий
рівень волатильності цін: так індекс цін промис-
лової продукції за 2017 р. склав 120,5%, а для
ХП 115,6%, у 2016 р. відповідно 136% та 142,5%,
у 2015 р. 117,1% та 115,6% [3, с. 7], тобто ціно-
ва динаміка на продукцію ХП характеризуєть-
ся вищими показниками швидкості зміни
(темп інфляції для ХП склав у 2016 р. +23,27%,
у 2017 р. -18,88%, для промисловості загалом
відповідно +16,14% та -11,4%), оскільки чут-
ливіше реагує на зовнішні коньюнктурні фак-
тори [3, с. 8]. Незважаючи на велику кількість
факторів, що впливають на конкурентоспро-
можність підприємств, все ж основним і виз-
начальним із них залишається його здатність
виробляти конкурентоспроможну продукцію
і створювати умови для її просування на ри-
нок.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблеми формування конку-
рентоспроможності присвячено велику кіль-
кість наукових праць вчених, а саме: Т.М. Бар-
баріч [1], М.М. Бердар [2], М.В. Шаркo [4],
І.А. Золотих [5], К.С. Коваленко [6] та інші.
Проте аналіз праць показав, що проблеми фор-
мування конкурентоспроможності підпри-
ємств харчової промисловості залишаються не-
достатньо дослідженими і вимагають пошуку
нових шляхів вирішення питань забезпечення
конкурентних позицій національних вироб-
ників продовольства.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування шляхів підви-
щення конкурентоспроможності підприємств
харчової промисловості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Харчова промисловість є однією з про-
відних структуроформуючих галузей не лише
агропромислового комплексу, а й усього на-
родного господарства України. Питома вага
цієї галузі в структурі виробництва предметів
споживання сягає 52,8%, у загальному обсязі
промислової продукції — 16,3%, а продукції
агропромислового комплексу — 33,5% [1, с. 5].
Отже, одним із головних завдань на шляху по-
будови в Україні ефективної економічної сис-
теми є вирішення питань забезпечення вітчиз-
няного ринку високоякісними і конкуренто-
спроможними продуктами харчування. Дослі-
дження конкурентоспроможності підприємств
є дуже складним процесом. У першу чергу, це
пов'язано з різноманіттям визначень поняття
"конкурентоспроможність", а також з великою
кількістю факторів впливу внутрішнього і зов-
нішнього середовища. На конкурентоспро-
можність підприємств харчової промисловості
в цілому впливають такі фактори, як наука, тех-
нологія, капітал, інфраструктура, сировинна
база, інформація, кадровий потенціал та менед-
жмент. У сучасних умовах високий рівень кон-
курентоспроможності ХП, їх продукції зале-
жить від наявності сировинної бази, вміння
правильно організувати канали збуту своєї
продукції, а також високого рівня конкурен-
тоспроможності персоналу, особливо керів-
ників, професіоналів і фахівців [1, с. 2].

Харчова промисловість посідає важливе
місце в промисловому комплексі України. Вона
забезпечує населення харчовими продуктами,

забезпечує робочими місцями значну частину
працездатного населення, робить суттєвий вне-
сок у бюджет країни, забезпечує надходження
іноземних інвестицій [4, с. 8].

Важливою конкурентною перевагою харчо-
вих підприємств є визначення ціни продукту,
що випускається, адекватної купівельній спро-
можності населення. Вона повинна задоволь-
няти споживачів і відповідати меті отримання
прибутку підприємства. При встановленні ціни
враховується характер конкуренції на ринку
продовольчих товарів, цінова політика конку-
рентів, рівень попиту на продукт, що випус-
кається, витрати на його використання. Інвес-
тиційно-інноваційні процеси в Україні харак-
теризуються великою нестабільністю у тех-
нічній, соціальній і економічній сферах. Сучасні
політичні процеси та їх відображення в сфері
економіки, однозначно, негативно впливають
на інвестиційний клімат галузі та її приваб-
ливість. Необхідність у постійному пошуку по-
треб конкурентних переваг зумовлює не-
обхідність зміни класичної парадигми управл-
іння харчовим підприємством, де окремо
відрізняють технологічне, економічне, фінан-
сове, збутове, рекламне, маркетингове і адмі-
ністративне управління і забезпечення на кон-
цептуально нову парадигму, де всі ці ланки
структури підприємства об'єднуються в одне
ціле і створюють єдину систему взаємозв'яза-
них і взаємозалежних складових [2, с. 3]. Роз-
виток передбачає не тільки перехід з одного
стану в інший, а й створення нової системи
управління і регулювання інноваційними транс-
формаціями зі своїм набором якостей і харак-
теристик, щоб забезпечити підприємству своє
місце на ринку, яке склалося у поточний мо-
мент часу. Таким трансформаційним перетво-
ренням структури підприємства, які адекватно
відображають ситуаційні зміни зовнішнього
середовища функціонування виробничих
об'єктів, повинні відповідати наступні умови:

— готовність до інноваційної діяльності:
наявність матеріальних, фінансових і трудових
ресурсів здатних сприймати зміни, які насту-
пають;

— цілісність запропонованих підприємств,
що охоплюють всі сфери дій підприємств, бо
фрагментарність інноваційних змін в одній з
ланок виробництва обов'язково призведе до
диспропорцій і деструктуризації виробництва;

— чітко організована послідовність реалі-
зації цілеспрямованих заходів, орієнтованих у
часі, направленість взаємодій між технологіч-
ними та структуроутворюючими параметрами
виробництва;
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— поступальний характер інноваційного
оновлення, спрямований на підвищення якості
продукції та задоволення зростаючих потреб
споживачів;

— планомірний і науково обгрунтований
характер заходів, що пропонуються.

 Дотримання цих умов розвитку обумовлює
необхідність постійного росту компетенції і
інтелектуалізації персоналу, підвищення його
освітнього рівня, мотивації праці, формування
нової ментальності, розуміння основних моде-
лей здійснення розвитку, сукупності цілей, на
досягнення яких вони спрямовані, через по-
стійне вдосконалення методів менеджменту
впровадження інновацій. При цьому ключові
пріоритети повинні віддаватись мотивації твор-
чої, продуктивної і ініціативної діяльності ро-
бітників. Тільки тоді збережеться єдність взає-

мозаповнення ліній функціонування харчово-
го підприємства як необхідної ланки між ви-
робником і споживачем харчової продукції.
Посилена реалізація інноваційної діяльності
підприємств галузі і, в кінцевому рахунку,
підвищення конкурентоздатності продукції,
що випускається, можливі лише при викорис-
танні первинних розробок "економіки знань" та
реалізації творчого потенціалу співробітників
[4, с. 6—7; 11, с. 2].

У цих умовах інтелектуальне співробітниц-
тво спеціалістів різних видів наукових дослід-
жень економіки, математичного моделювання,
теорії прийняття рішень, нечіткої логіки, клас-
терного аналізу та інших дозволить розробити
нові методи управління і виключити суб'єкти-
візм керівників і автократичний стиль управ-
ління в прийнятті важливих і часом необгрун-

Рис. 1. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості

Джерело: [4, с. 3].
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тованих стратегічних рішень. Запропоновані
напрями підвищення конкурентоспроможності
харчових підприємств представлені на рисун-
ку 1.

Враховуючи вищеописані проблеми підпри-
ємств харчової промисловості, що стримують
їх розвиток та реалізацію експортного потен-
ціалу, варто зробити наступний висновок.

Покращити умови і збільшити ефективність
діяльності підприємств харчової промисло-
вості можна шляхом наступних дій [12, с. 2]:

1. У короткостроковій перспективі варто
посилити контроль за грошовими потоками,
ефективніше здійснювати управління дебі-
торською заборгованістю.

2. Налагодити постійну систему збору, об-
робки і використання інформації, об'єктом якої
повинен бути споживач, його потреби і рівень
доходів. Ринковий попит на певний вид продук-
ту слід враховувати в процесі планування діяль-
ності підприємства при визначенні обсягу ви-
робництва.

3. Розробити ефективні стратегії подальшо-
го розвитку підприємств, врахувавши заходи у
сфері державного регулювання та прогнозо-
вані зміни галузі. Щоб своєчасно реагувати на
потреби споживачів, їм варто проводити рет-
роспективний аналіз і будувати економічні про-
гнози, науково обгрунтовуючи можливі зміни
стану галузі.

4. Налагодити партнерські відносини між
сільськогосподарськими підприємствами, які
постачають сировину підприємствам харчової
промисловості, і останніми. Пошук комп-
ромісів між ними повинен сприяти забезпечен-
ню виробників якісною сировиною в достатній
кількості за ціною вигідною постачальнику.
Вирішення цього завдання потребує врахуван-
ня особливостей діяльності контрагентів у
кожній галузі.

5. Розробити ефективні механізми держав-
ного захисту ринку від недоброякісної про-
дукції з метою захисту здоров'я та інтересів
споживачів. Це також дозволить зменшити об-
сяги тіньового обігу та захистити вітчизняних
виробників.

6. Здійснювати імпорт тільки тих товарів, які
відсутні у нашій країн, при цьому обгрунтову-
вати економічно і фінансово обсяги імпорто-
ваної продукції.

7. Удосконалити нормативну базу. В роз-
робленні державою стандартів та відповідних
нормативно-правових актів повинні приймати
участь професійні організації з метою дотри-
мання інтересів виробників. Необхідно розроб-

ляти життєздатні галузеві програми розвитку
і реалізовувати їх.

8. Сприяти залученню інвестицій з метою
модернізації підприємств харчової промисло-
вості на новому інноваційному рівні.

9. Сприяти розвитку сировинної бази, пе-
реймаючи передовий досвід та реалізовуючи
державні програми підтримки. Особлива роль
тут належить державі, оскільки без її втручан-
ня вирішити проблеми сільгосппідприємств
дуже складно.

10. Заходи, спрямовані на підвищення кон-
курентоспроможності підприємств харчової
промисловості, повинні бути комплексними,
що і забезпечить ефективність їх діяльності,
збереження чи розширення їх ринку збуту.

У подальшому варто розробити рекомен-
дації для підприємств тієї чи іншої галузі хар-
чової промисловості, врахувавши особливості
її діяльності [4, с. 8; 7, с. 2].

ВИСНОВКИ
Отже, підприємства харчової промисло-

вості посідають важливе місце в промислово-
му комплексі України оскільки забезпечує на-
селення харчовими продуктами, роблять сут-
тєвий внесок у бюджет країни, відповідно по-
требують застосування дієвих заходів з підви-
щення їх конкурентоспроможності. На основі
результатів дослідження розроблені рекомен-
дації для виробників харчової промисловості,
серед яких обов'язкова розробка конкурентної
стратегії.

Підвищення конкурентоспроможності
підприємств харчової промисловості неможли-
ве без розробки стратегії їх розвитку, визна-
чення основних цілей діяльності з урахуванням
конкурентних переваг та сучасних форм та ме-
тодів конкурентної боротьби. На основі глибо-
кого інноваційного оновлення за передовими
вимогами технологій, продуктів, менеджменту
та маркетингу буде забезпечено максимальне
задоволення потреб населення у якісних про-
дуктах харчування.

Володіючи важливими конкурентними пе-
ревагами (сприятливі природно кліматичні
умови, зручне географічне розташування, ква-
ліфікований персонал тощо), підприємства ма-
ють усі перспективи для досягнення високого
рівня конкурентоспроможності.
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