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THE STUDY OF THE ESSENCE OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглядається сутність конкуренції та причини її виникнення, досліджено подібність і відмінність по
нять "конкурентоспроможність підприємства" та "конкурентоздатність підприємства", наведено погляди різних вче
них на визначення цих категорій. Проаналізовано особливості визначення конкурентоспроможності та конкурен
тоздатності підприємств аграрного сектору та фактори, що на них впливають.
The article deals with the competition and its causes, explored the similarities and differences in the sign of the
concepts of "competitiveness enterprise " and "competitive enterprise", are the views of different scholars on the definition
of these categories. The features determining the competitiveness of enterprises and competitiveness of the agricultural
sector and the factors influencing on them.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Економіка України та сільське господар
ство в цілому переживають не найкращі часи.
Кризові явища спостерігаються майже в усіх
галузях економіки, що зумовлено як внутріш
німи проблемами, так і зовнішньою агресією.
Виробники продукції вимушені шукати все
нові й нові шляхи для підвищення прибутко
вості власного бізнесу та збільшення реалі
зації продукції, оскільки зовнішнє середови
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ще є достатньо мінливим і щодня виникають
нові загрози. В загальному вигляді здатність
підприємств адаптуватись до навколишніх
умов та ефективно функціонувати в умовах
ризику та невизначеності називають конку
рентоспроможністю підприємства, інколи
конкурентоздатністю. Тому актуальним є виз
начення сутності даних категорій, доцільності
їх застосування стосовно характеристики пев
них явищ та процесів та виявлення факторів,
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 7, 2016
що впливають на конкурентоспроможність
аграрних підприємств.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретикометодичні основи визначення
конкурентоспроможності та конкурентоздат
ності підприємств в цілому та аграрних, зокре
ма, є предметом дослідження багатьох вітчиз
няних і зарубіжних вчених таких, як: Астахова
В.І., Маренич А. [1], Білецька І.І. [2], Богацька
Н.М.[3], Вініченко І.І. [4], Гринько Т.В. [6], Ди
кань В.Л. [7], Діксон П.Р. [8], Должанський І.З.,
Загорна Т.О. [9], Долишній М.І., Бєлєнький П.Ю.,
Гомольська Н.І. [10], Донських А.С. [11], Єрмо
лов М.О. [12], Іванов Ю.Б. [14], Мескон М. [15],
Оберемчук В.Ф. [16], Осипов В.М. [17], Піддуб
ний І.О., Піддубна А.І. [17], Портер М.Ю. [19],
Россіхіна О.Є. [21], Савчук О.В.[22], Сміт А.
[23], Уруков В. [24], Фатхутдінов Р.А. [25], Юда
нов А.Ю. [26] та інші. Відзначаючи цінність на
працювань названих дослідників, слід зауважи
ти, окремі важливі аспекти визначення сутності
конкурентоспроможності та конкурентоздат
ності потребують подальших досліджень.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є визначення сутності термі
нів "конкурентоспроможність" та "конкурен
тоздатність" аграрних підприємств та факторів,
що на них впливають.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою діяльності будьякого підприємства
є розширення ринку збуту з метою максимі
зації прибутку. Це і є об'єктивною причиною
виникнення конкуренції, бо на даний час вели
ка кількість підприємств, а особливо аграрних,
виробляють ідентичні товари та послуги і між
ними неодмінно виникає боротьба за певний
сегмент того чи іншого ринку.
Закон України "Про захист економічної
конкуренції" містить таке трактування кон
куренції: "Економічна конкуренція (конку
ренція) — змагання між суб'єктами господа
рювання з метою здобуття завдяки власним
досягненням переваг над іншими суб'єктами
господарювання, внаслідок чого споживачі,
суб'єкти господарювання мають можливість
вибрати між кількома продавцями, покупця
ми, а окремий суб'єкт господарювання не
може визначати умови обороту товарів на
ринку" [13, с. 64].
Перші дослідження конкуренції нале
жать шотландському економісту Адаму
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Сміту (XVIII ст.), який "зробив крок до ро
зуміння конкуренції як ефективного засобу
цінового регулювання: на основі теорії кон
курентної ціни сформулював поняття конку
ренції як суперництва, що підвищує ціни і
зменшує ціни; визначив основні умови ефек
тивної конкуренції, що включають наявність
ве лико ї кі лькості пр одав ців, ви черп ну
інформацію про них, мобільність використо
вуваних ресурсів; вперше показав яким чи
ном конкуренція, зрівнюючи норми прибут
ку, призводить до оптимального розподілу
праці і капіталу між галузями; розробив еле
менти моделі досконалої конкуренції і тео
ретично довів, що в її умовах можливе мак
симальне задоволення потреб" [23].
Вченіекономісти розрізняють конкурен
тоспроможність та конкурентоздатність
підприємств у середовищі господарювання.
Обидва поняття характеризують ефек
ти вніс ть фун кціо нув ання еконо мічн их
суб'єктів, але якщо розглядати їх з точки
зору лінгвістики, то можна виявити суттєві
відмінності. В спільну основу цих слів покла
дена похідна від слова "конкуренція", що оз
начає "змагання, суперництво, боротьба".
Другу основу в слові "конкурентоспро
можність" являє слово "спроможність", у
"конкурентоздатність" — "здатність". Лінг
вістичний аналіз цих слів вказує на наступ
не:
— здатний — який може, вміє здійснюва
ти, виконувати, робити щонебудь, поводи
ти себе певним чином" [5, с. 360];
— спроможний — який має здатність ви
конувати, здійснювати, робити і т. ін. щоне
будь; який має здібності до чогонебудь, вміє
здійснювати, виконувати щось; який може,
має можливості здійснити щонебудь" [5, с.
1182].
Відповідно до вищевказаного пропонує
мо таке визначення понять конкурентоспро
можність і конкурентоздатність:
Конкурентоспроможність — це система
характеристик об'єкта (країни, га лузі,
підприємства, товару або послуги), яка виз
начає його потенційний результат на ринку.
Конкурентоздатність — це здатність
об'єкта (підприємства, країни, товару або
послуги) витримувати конкуренцію порівня
но зі схожими об'єктами на досліджувано
му ринку.
Таким чином, конкурентоздатність ха
рактеризує об'єкти, що вже діють на ринку,
а конкурентоспроможність — новостворені,
які тільки мають виходити на ринок.
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Таблиця 1. Аналіз дефініцій "конкурентоздатність підприємства",
наведених в літературних джерелах
Ⱦɠɟɪɟɥɨ
Ⱥɫɬɚɯɨɜɚ ȼ. ȱ.
Ȼɨɝɚɰɶɤɚ ɇ. Ɇ.,
ɉɭɬɶ ȱ.Ɉ.
Ƚɪɢɧɶɤɨ Ɍ. ȼ.
Ⱦɢɤɚɧɶ ȼ. Ʌ.
ȱɜɚɧɨɜ ɘ. Ȼ.
Ɇɟɫɤɨɧ Ɇ. ɏ.
Ɉɛɟɪɟɦɱɭɤ ȼ. Ɏ.
ɉɨɪɬɟɪ Ɇ. ɘ.
ɋɚɜɱɭɤ Ɉ. ȼ.
Ɏɚɬɯɭɬɞɿɧɨɜ Ɋ. Ⱥ.
ɘɞɚɧɨɜ ɘ. Ⱥ.

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ ɹɤ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɦɢ
ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [1, ɫ. 24]
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɨɡɧɚɱɚɽ ɣɨɝɨ ɡɦɨɝɭ ɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ [3, ɫ. 2]
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ [6, ɫ. 53]
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ [7, ɫ. 30]
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɱɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ [14, ɫ. 13]
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɹɤɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɚɧɨʀ ɮɿɪɦɢ ɜɿɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɮɿɪɦ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɥɸɞɟɣ ɿ ɡɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [15, ɫ. 323]
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɳɨ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɽ ɫɬɭɩɿɧɶ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɨɰɿɧɨɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɣɨɝɨ
ɭɫɩɿɯ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɡɚ ɩɟɜɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ [16, ɫ. 212]
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɬɚ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ, ɹɤɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ [19, ɫ. 244]
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ,
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɫɜɨɽ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɱɢ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɡɚɣɦɚɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɪɢɧɤɭ [22, ɫ.
58]
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ [25, ɫ. 433]
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿ
ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɱɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɿɹɬɢ ɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɣ ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ,
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ [26, ɫ. 28]

Конкурентоздатність підприємства —
різнобічна економічна категорія, яка дослі
джувалась як українськими, так і зарубіж
ними вченими, проте так і не отримала єди
ного визначення, оскільки думки вчених до
сить різняться. Сутність та погляди авторів
на поняття "конкурентоздатність підприєм
ства" наведені в таблиці 1.
На наш погляд, конкурентоздатність під
приємства — це здатність підприємства у
довгостроковому періоді функціонувати в
умовах ринкової економіки, створюючи та
реалізовуючи продукцію, яка задовольняє
потреби людей та є відмінною від аналого
вої, при цьому займати стійку позицію у
певній галузі та отримувати регулярний при
буток, достатній для вдосконалення вироб
ництва.
Найбільш точним, на нашу думку, є виз
начення Юданова Ю.А., оскільки він харак
теризує конкурентоздатність з точки зору
системного підходу та враховує ключові оз
наки цього терміну: наявність стратегії, три
валий період, переважні (конкурентні) по
зиції.
Розглянемо поняття конкурентоспро
можності підприємства. Як було зазначено
вище, конкурентоспроможність характери
зує потенційний результат економічного об
'єкта на ринку, відповідно стосується лише
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новостворених підприємств. Погляди різних
вчених на цю категорію відображені в таб
лиці 2.
На наш погляд, конкурентоспроможність
підприємства — це комплексна система ха
рактеристик підприємства, які деталізують
його потенційну можливість ефективно фун
кціонувати в умовах ризику та невизначе
ності, випускати і реалізовувати продукцію,
відмінну від конкурентної.
Ринкова економіка передбачає дослід
ження конкурентоздатності у будьякій
сфері діяльності, незалежно від форми влас
ності та масштабів діяльності. Особливо це
стосується підприємств аграрного сектору.
Поняття конкурентоспроможності та кон
курентоздатності аграрних підприємств на
багато складніше і трактується неоднознач
но.
Визначення конкурентоспроможності та
конкурентоздатності аграрних підприємств
базується на попередньому аналізі дефі
ніцій, але з урахуванням особливостей аг
рарного бізнесу. Перш за все, аграрне розу
міння цих понять базується не лише на еко
номічних параметрах, бо аграрне підпри
ємство здебільшого діє як соціальний агент,
а не економічний. Також дуже складною є
оцінка конкурентоспроможності та конку
рентоздатності сільськогосподарської про
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Таблиця 2. Аналіз дефініцій "конкурентоспроможність підприємства",
наведених у літературних джерелах
Ⱦɠɟɪɟɥɨ
Ȼɿɥɟɰɶɤɚ ȱ. ȱ.
ȼɿɧɿɱɟɧɤɨ ȱ. ȱ.
Ⱦɿɤɫɨɧ ɉ. Ɋ.
Ⱦɨɥɠɚɧɫɶɤɢɣ ȱ. Ɂ.
Ⱦɨɥɢɲɧɿɣ Ɇ. ȱ.,
Ȼɽɥɽɧɶɤɢɣ ɉ. ɘ.
ȯɪɦɨɥɨɜ Ɇ. Ɉ.

Ɉɫɢɩɨɜ ȼ. Ɇ.
ɉɿɞɞɭɛɧɢɣ ȱ. Ɉ.,
ɉɿɞɞɭɛɧɚ Ⱥ.ȱ.
Ɋɚɣɡɛɟɪɝ Ȼ. Ⱥ.

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ - ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɧɢɣ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɞɨ
ɤɪɚɳɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɣ ɭɦɿɧɧɹɦ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɰɟɣ ɫɬɚɧ ɹɤɢɣɫɶ ɱɚɫ [2, ɫ. 81]
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɣ ʀʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ [4, ɫ. 10]
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – ɩɨɤɚɡɭɽ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɮɿɪɦɚ
ɳɨɞɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ [8, ɫ. 131]
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɣ
ɩɨɡɢɤɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ [9, ɫ. 384]
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɧɟ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ [10,
ɫ. 248]
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɳɨ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɽ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ – ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ ɹɤ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ
ɫɜɨʀɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɱɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɬɚɤ i ɡɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [12, ɫ. 239]
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – ɰɟ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɚɛɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɧɢɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ
[17, ɫ. 347]
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – ɰɟ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɚ ɚɛɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɫɭɛ'ɽɤɬɚ ɞɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɹɤɟ ɝɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚɯ ɿ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɣɨɝɨ ɩɨɡɢɰɿɸ ɳɨɞɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ [18, ɫ. 264 ]
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – ɰɟ ɪɟɚɥɶɧɚ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɮɿɪɦ ɜ ɿɫɧɭɸɱɢɯ
ɞɥɹ ɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢ ɬɚ ɡɛɭɜɚɬɢ ɬɨɜɚɪɢ, ɹɤɿ ɡɚ ɰɿɧɨɜɢɦɢ ɿ ɧɟɰɿɧɨɜɢɦɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɽ ɛɿɥɶɲ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɧɿɠ ɬɨɜɚɪɢ ʀɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ [20, ɫ. 495 ]

дукції, що в певній мірі є основою для оцін
ки конкурентоздатності підприємства. На це
впливає, поперше, нерозвиненість аграрно
го ринку, що не дає можливості уніфікувати
та формалізувати умові функціонування аг
рарних підприємств у масштабах країни. По
друге, сільськогосподарська продукція ха
рактеризується нееластичним попитом, що
перешкоджає формалізації взаємозв'язку
якості продукції та її ціни. Потретє, оцінку
ускладнює розуміння якості сільськогоспо
дарської продукції, через те, що воно є ба
гатоваріантним. Оцінка якості продукції під
приємства потребує формування загальних
критеріїв оцінювання [24].
Проаналізувавши особливості аграрного
бізнесу та визначення конкурентоздатності
та конкурентоспроможності підприємств,
пропонуємо власний погляд на поняття
конкурентоспроможності та конкурентоз
датності аграрних підприємств.
Конкурентоспроможність аграрних підпри
ємств — це система характеристик аграрного
підприємства, які визначають його потенційні
можливості на ринку сільськогосподарської
продукції та послуг, можливість ефективного
використання земельних, трудових і фінансо
вих ресурсів та пристосування до нових умов
господарювання.
Конкурентоздатність аграрних підпри
ємств — це здатність аграрного підприєм
ства протягом певного часу створювати та
реалізовувати сільськогосподарську про
дукцію, яка витримує конкуренцію, ефектив
но використовувати ресурси, аналізувати
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зміни у кон'юнктурі ринку та пристосовува
тись до них.
Оскільки аграрні підприємства є не замк
нутою системою, варто зупинитися на фак
торах, що впливають на їх конкурентоспро
можність. Фактори — це ті явища і процеси
виробничогосподарської діяльності підпри
ємства і соціальноекономічного життя сус
пільства, які викликають зміну абсолютної і
відносної величини витрат на виробництво, а
в результаті зміну рівня конкурентоспро
можності самого підприємства. Вони можуть
впливати як у бік підвищення конкурентосп
роможності підприємства, так і у бік змен
шення. Але наявності самих факторів недо
статньо для забезпечення конкурентоспро
можності. Здобуття конкурентної переваги
на основі факторів залежить від того, на
скільки ефективно вони використовуються і
де, в якій галузі, вони застосовуються" [11].
В економічній літературі існує різноманітна
класифікація факторів конкурентоспромож
ності, залежно від їх ознак.
За об'єктом дослідження виділяють: фак
тори, що залежать від технології; які нале
жать до сфери виробництва; що стосуються
реалізації продукції; які входять до сфери
маркетингу; що відносяться до професійних
навичок; пов'язані з організаційними можли
востями. За природою виникнення фактори
поділяються на основні та розвинуті; загальні
та спеціалізовані; природні та штучно ство
ренні. Існує також класифікація за ознакою
керованості: контрольовані і неконтрольо
вані; керовані та некеровані; за сферою дії —
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зовнішні та внутрішні; за рівнем спеціалізації
— інтегральні та специфічні; за конкурентним
рівнем — мікрорівневі, мезорівневі, макро
рівневі. Узагальнено фактори конкурентос
проможності підприємств можна поділити на
зовнішні та внутрішні.
Зовнішні — це економічні фактори навко
лишнього середовища, які виявляються у
сферах виробництва, обігу і споживання.
Внутрішні — фактори самого підприємства,
що впливають на ринок" [21].
Проте потрібно враховувати специфіку
аграрної сфери, зважати на те, що різні аг
рарні підприємства мають різний стратегіч
ний потенціал, різні стратегії і функціону
ють у середовищі різної міри складності.
При цьому одні і ті ж фактори для різних
підприємств можуть бути як керованими
(тобто підприємство здатне впливати на
них), так і некерованими або такими, що вра
ховуються (підприємство пристосовується
до їх зміни). Тому в середовищі функціону
вання аграрних підприємств доцільно виді
ляти не зовнішні і внутрішні фактори конку
рентоспроможності, а ті, що створюються
(керовані) і ті, що враховуються (некеро
вані).
Як вже відомо конкурентоздатність, ха
рактеризує підприємства, які вже певний час
функціонують на ринку, тобто сильні сторо
ни підприємства, завдяки яким воно успіш
но витримує конкуренцію, те саме стосуєть
ся аграрних підприємств, а от конкурентос
проможність аграрних підприємств потре
бує додаткового аналізу так як вона харак
теризує потенційну якість підприємства.
Аби мати високу конкурентоспроможність
підприємство повинно відповідати певним
параметрам, від яких залежатиме його по
дальший розвиток.
Конкурентоспроможність аграрного під
приємства визначається такими параметра
ми:
1) можливістю підприємства ефективно
функціонувати на внутрішньому та зовніш
ньому ринках;
2) здатністю продукції даного підприєм
ства конкурувати на ринку з ідентичною
продукцією;
3) одержання підприємством стійких
конкурентних переваг на базі сільськогоспо
дарської продукції певної якості;
4) ефективне використання технологій,
ресурсів, методів управління, навичок і знань
персоналу, компонентів маркетингової ді
яльності, які відображаються на якості та
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конкурентоспроможності продукції, при
бутковості підприємства.
Підвищення конкурентоспроможності
уявляє собою процес змін та потребує уп
равління та наявність стратегічного підходу
підприємства, тобто для ефективного фун
кціонування підприємства необхідна роз
робка стратегії такого підвищення з враху
ванням всіх аспектів сприяння та протидії.
Процес підвищення конкурентоспро
можності потребує врахування специфіки
взаємозв'язку як між елементами підприєм
ства, так і з його оточенням, і уявляє собою
процес прийняття рішень (включаючи цілі,
методи, плани) по досягненню цілей підви
щення конкурентоспроможності.
Для підвищення конкурентоспромож
ності аграрних підприємств необхідно:
1. Реально оцінювати очікування спожи
вачів, досліджувати тенденції їх поведінки.
Тобто підприємство повинне своєчасно,
об'єктивно і точно оцінювати споживчій по
пит у даний момент часу та прогнозувати
його динаміку у майбутньому.
2. Організувати виробництво на такому
рівні, результати якого задовольнятимуть
потреби цільової групи споживачів найбільш
корисним товаром по відношенню ціна —
якість.
3. Проводити ефективну маркетингову
політику.
4. Створювати всі умови для мінімізації
витрат на фактори виробництва: капітал,
персонал, сировину, матеріали та енергію, на
виробництво продукції.
5. Здійснювати, удосконалювати та своє
часно оновлювати технології виробництва,
збуту та управління (створення новітніх тех
нологій вирощування та підвищення уро
жайності сільськогосподарських культур,
забезпечення приросту поголів'я худоби).
6. Планувати і впроваджувати ефективну
стратегію в сферах виробництва і маркетин
гу, опираючись на інновації.
7. Фінансувати грошові кошти для під
тримки виробників насіннєвого матеріалу,
науководослідних установ,сортовипробу
вальних станцій.
8. Враховувати специфіку виробництва
сільськогосподарської продукції в регіонах.
9. Готувати висококваліфікованих кадрів
для села. Розвивати високий кадровий по
тенціал як на виконавчому, так і на управлі
нському рівнях, оскільки саме від якості пер
соналу залежать всі вищеперераховані пун
кти.
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Реалізація перерахованих заходів протя
гом тривалого часу створює підприємству
реальні переваги над конкурентами.
ВИСНОВКИ

Конкурентоспроможність та конкурентоз
датність аграрних підприємств являються склад
ними і багатоплановими поняттями, які потрібно
розглядати з технічних, економічних та соціаль
них позицій. Але при цьому варто звертати ува
гу на різницю між ними. Конкурентоздатність
характеризує стабільну діяльність тривалий час
існуючих підприємств, а конкурентоспро
можність — потенційні можливості новостворе
них підприємств. Існують різні трактування цих
понять, кожне з яких доповнює одне одного, але
всі вони характеризують переваги досліджува
них підприємств над іншими.
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