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Постановка проблеми

Перехід України до ринкових відносин та при
єднання до Світової організації торгівлі зумов
лює необхідність глибокого вивчення теоретичних 
та практичних основ формування і підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарських 
підприємств як складової продовольчої безпеки 
держави і належать до пріоритетних завдань націо
нального економічного розвитку. Це визначається 
винятковим значенням аграрного підприємства  
у забезпеченні сталого розвитку аграрного ринку, 
здійсненні зовнішньоекономічних зв’язків, ство
рення продовольчої безпеки держави. Лише кон
курентоспроможні підприємства здатні виробляти 
сільськогосподарську продукцію високої якості  
й успішно конкурувати з іноземними товаро
виробниками як на внутрішньому, так і зовніш
ньому ринках.

Аналіз останніх наукових досліджень 
та публікацій

Проблема конкурентоспроможності за своїм зміс
том є фундаментальною, тому пошук шляхів її ви
рішення розкривається у працях багатьох видатних 
дослідників. Серед українських ученихаграрників 
дослідженню питань формування та підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарських 
підприємств присвячені праці: В. Я. Амбросова, 
В. Г. Андрійчука, П. С. Березівського, М. О. Бєсєді
на, О. Д. Гудзинського, Л. А. Євчук, В. К. Збарського, 
І. Г. Кириленка, О. О. Красноруцького, П. М. Ма
каренка, М. Й. Маліка, В. Я. МесельВеселяка, 
Ю. О. Нестерчук, О. В. Олійника, Б. Й. Пасхавера, 
П. Т. Каблука та інші.

Водночас недостатньо опрацьованими залиша
ються питання щодо розробки механізмів фор
мування конкурентоспроможності сільськогоспо
дарських підприємств, залежності її від рівня 
ресурсозабезпеченості й ефективності державної 
підтримки, методики оцінки конкурентоспромож
ності підприємств та обґрунтування основних на
прямів її підвищення.

Постановка завдання

Метою статті є дослідження семантики терміну 
конкурентоспроможність, узагальнення критеріїв  
і методики визначення її рівня для сільськогоспо
дарської продукції і розробка окремих рекоменда
цій щодо покращення рівня конкурентоспромож
ності продукції для вітчизняних агровиробників.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Конкурентоспроможність в економічній аграр
ній науці відноситься до ключових категорій, яка 
відображає ефективність формування та викорис
тання ресурсного потенціалу спеціалізації, інвес
тиційноінноваційних можливостей та резервів, 
важелів управління та маркетингу в аграрних 
під приємствах всіх форм власності та організа
ції виробництва. Її рівень визначається обсяга
ми, асортиментом та якістю виробленої продук
ції, фінансовоекономічним становищем суб’єкту 
господарювання. Для досягнення високого рівня 
конкурентоспроможності першочергове значення 
мають ефективна організація та висока культура 
виробництва; підприємницька ініціатива; рівно
правний доступ до ресурсів; сприятлива цінова 
кон’юнктура, державна підтримка вітчизняного 
товаровиробника.

Аналіз літературних джерел дає змогу виді
лити декілька наукових підходів до визначення 
поняття «конкурентоспроможності», яке має два 
формати розуміння її суті: як економічної категорії 
та характеристики ринкового положення суб’єкта 
господарювання.

Конкурентоспроможність як економічна кате
горія відображає економічні відносини з приводу 
створення та реалізації комплексу конкурентних 
переваг. Її об’єктивність виявляється в незалеж
ності складових, що формуються відповідно до дії 
економічних законів і не можуть бути об’єктом 
суб’єктивного впливу.

Конкурентоспроможність як характеристика 
конкурентного положення господарюючого суб’єкта 
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має реальні порівняльні ознаки прояву, оцінка яких 
формується на основі суб’єктивних уявлень щодо 
його конкурентних можливостей на конкретному 
ринку у визначений час [2].

Отже, поняття «конкурентоспроможність» но
сить багатовекторний характер, що обумовлений 
необхідністю диференційованого погляду на ви
значення об’єкта, форм прояву та видів.

Актуальним є виділення конкурентоспромож
ності продукції, як головної складової конкурент
ного середовища. Більшість наявних в економічній 
літературі визначень даного поняття ґрунтуються 
на двох методичних підходах. Перший визначає 
конкурентоспроможність продукції, як систему 
взаємопов’язаних його характеристик, що відпові
дають вимогам ринку і конкурентного середовища. 
Другий характеризує це поняття як її здатність 
бути більш привабливою для споживача (покупця) 
у порівнянні з іншими виробами аналогічного виду  
і призначення [5]. Часто поняття конкурентоспро
можності ототожнюють із терміном якість, а в біль
шості джерел, в яких досліджується семантика 
даного терміну, — із співвідношенням ціна/якість.

Важливу роль в умовах ринкової економіки 
відіграє правильна оцінка конкурентоспромож
ності продукції, тобто її здатності конкурувати 
з відповідними аналогами як вітчизняного, так  
і зарубіжного виробництва.

«Конкурентоспроможність, — відзначає В. Анд
ріанов, — багатопланова економічна категорія, яку 
можна розглядати на кількох рівнях. Це конку
рентоспроможність товарів, товаровиробників, га
лузей, країни. Між всіма цими рівнями існує тіс
ний взаємозв’язок: адже конкурентоспроможність 
країни й галузі в кінцевому рахунку залежить від 
здатності конкретних товаровиробників випускати 
конкурентоспроможні товари» [1].

Рабштина В. М. вважає, що «вихідним момен
том сучасного розуміння конкурентоспроможності 
є розуміння динамічності та розвитку конкуренції, 
а не його статичних зосереджених на перевагах 
чинників виробництва або «ефекту масштабу», 
тобто в центрі розуміння конкурентоспромож
ності знаходиться удосконалення та оновлення 
технології [6].

А. Сміт розуміє конкуренцію як сукупність 
взаємозалежних спроб різних товаровиробників 
встановити контроль на ринку. При цьому основ
них об’єктом конкурентної боротьби є ціна [8].

Український економіст Покропивний С. Ф. роз
глядає конкурентоспроможність як «властивість 
об’єкта задовольняти певну конкретну потребу по
рівняно з аналогічними об’єктами даного ринку» [3].

Конкурентоспроможність продукції — сукуп
ність властивостей продукції відповідати вимогам 
ринку в визначений момент часу. Вона характе
ризується споживчими властивостями; затратами 
споживача; кон’юнктурою ринку реалізації товарів.

Отже, конкурентоспроможність конкретної про
дукції — величина перемінна, яка з часом зни
жується. Початковий рівень конкурентоспромож
ності повинен бути тим вище, чим довший період 
розробки виробів і їх життєвий цикл. Чим вище 
початковий рівень конкурентоспроможності про
дукції, тим більше обсяги її реалізації і довший 
період існування. Зниження рівня конкуренто
здатності і, відповідно, обсягів продажу продукції, 
буде визначатися темпами морального її значення 
та науковотехнічним прогресом в конкретній га
лузі виробництва.

Насправді ж досліджуване поняття є значно 
ширшим ніж просто якість продукції, оскільки 
дуже часто не якість, а інші характеристики віді
грають вирішальну роль при виборі котрогось із 
конкуруючих товарів споживачем. Тому, в даному 
аспекті доцільно говорити про конкурентоспро
можність товару, як «сукупність характеристик» 
за умови, що вартість товару теж входить до цієї 
сукупності. Визначення, що базується на підході 
з позиції «здатності товару бути більш привабли
вим» не може претендувати на роль вихідного, 
оскільки, ця «здатність» випливає із вищезгаданих 
характеристик. Хоча, при логічному поділі терміну 
конкурентоспроможність на частини «конкурент» 
і «спроможність», саме друга його складова є ви
значальною. Проте, в такому випадку, доцільно 
говорити про конкурентоспроможність підпри
ємства, галузі чи країни.

Отже, на основі результатів досліджень віт
чизняних і зарубіжних вчених визнаєчимо, що 
конкуренція — багатоаспектне наукове поняття, 
що не обмежується єдиним універсальним ви
значенням. При розкритті сутності конкуренції 
вчені керуються одним з трьох основних підхо
дів: поведінковим, в рамках якого конкуренція 
розглядається як спосіб поведінки економічних 
суб’єктів на ринку; структурним, який ґрунтуєть
ся на аналізі структури ринку; функціональним, 
який розглядає конкуренцію з погляду її функцій 
та ролі в економіці. Вважаємо, що визначення 
поняття «конкуренція» не повинне обмежувати
ся спрощеним вузькоекономічним трактуванням, 
а має містити в собі три вищеназвані підходи. 
У зв’язку із цим конкуренція розглядається як 
комплексна категорія, що відображає відносини 
між суб’єктами господарювання, які виникають 
на ринку і проявляються в боротьбі за кращі ре
зультати діяльності, завдяки чому формуються 
різні моделі ринку та задовольняються потреби як 
окремих споживачів, так і суспільства в цілому.

Отже, конкурентоспроможність продукції — це 
сукупність взаємопов’язаних характеристик про
дукції, які визначають її відповідність вимогам 
ринку.

В умовах виникнення і дії конкуренції в агро
промисловому виробництві важливого значення  
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набуває досягнення балансу між постачальниками 
і споживачами сільськогосподарської продукції. 
В останній час в Україні в результаті тривалої 
економічної кризи, що призвела до різкого зни
ження обсягів виробництва всіх видів сільськогос
подарської продукції і стрімким зростанням цін 
на неї, значно скоротилося споживання населен
ням м’ясних і молочних продуктів, овочів, цукру, 
олії, хлібоборошняних виробів та інших продуктів.  
В даний час в агропромисловому виробництві на
шої країни відсутня внутрігалузева конкуренція, 
не дивлячись на те, що тут діють десятки тисяч 
товаровиробників з різними формами власності  
і господарювання, що цілком достатньо для функ
ціонування конкуренції. Вона може з’явитися лише 
при умові рівноваги між попитом і пропозицією, 
яка на сьогодні порушена через відсутність ор
ганізованого ринку кормів, засобів виробництва, 
будівельних матеріалів необхідних для розвитку 
товаровиробництва, а держава поки що стоїть 
осторонь вирішення цих питань.

Отже, щоб зробити конкуренцію дійсно рушій
ною силою розвитку сільськогосподарського ви
робництва, необхідна не лише наявність на ринку 
великої кількості незалежних товаровиробників, 
але, насамперед, досягнення оптимальних спів
відношень між попитом і пропозицією на про
дукцію сільського господарства, що може бути 
забезпечено лише при умові різкого зростання 
обсягів її виробництва.

Крім того, для успішного функціонування кон
куренції в сільському господарстві слід встанови
ти державний контроль за дотриманням паритету 
цін, покінчити з необґрунтованим накручуванням 
цін внаслідок багатьох існуючих посередників  
у товарообігу [4].

Для аналізу конкурентоспроможності продукції 
необхідна інформація, що характеризує корисний 
ефект даного об’єкта та об’єктівконкурентів і су
купні витрати протягом життєвого циклу об’єктів. 
З метою забезпечення конкурентноздатності про
дукції підприємства прагнуть залучити і утримати 
споживачів товарами, що мають найвищу спожив
чу цінність, тобто зорієнтовані на маркетингову 
концепцію створення кращого, порівняно з кон
курентами, задоволення та передбачення потреб 
покупців. В основі цінності знаходиться не лише 
якісне продовольство, а і вся система надання 
цінності споживачеві (товар з оточенням), оскільки 
споживча цінність є багатозначним поняттям, що 
поєднує численні аспекти надання підприємством 
цінності споживачам, а не просто товар.

Визначаючи конкурентноздатність товару, ви
робник продукції має обов’язково знати вимоги 
потенційних покупців та оцінки споживачів. То
му формування конкурентноздатності продукції 
починається з визначення суттєвих споживчих 
властивостей (потреб покупців), за якими оціню

ється принципова можливість реалізувати продук
цію на відповідному ринку, де покупці постійно 
порівнюватимуть її характеристики з товарами 
конкурентів щодо міри задоволення конкретних 
потреб і цін реалізації.

Витрати покупця поєднують дві частини: витра
ти на покупку товару (ціна) та витрати, пов’язані 
із споживанням. У сукупності вони формують 
ціну споживання, яка здебільшого значно пере
вищує продажну ціну, особливо у разі нецінової 
конкуренції.

Становлення конкурентних відносин в аграр
ному секторі економіки України має своєрідний 
характер. Їх формування відбувається за умов ре
формування власності на землю та основі засоби 
виробництва, відсутності ринкової інфраструктури, 
зокрема організованого ринку аграрної продукції, 
чіткого законодавчого та нормативного забезпе
чення. Ці процеси зумовили певні особливості 
конкурентних відносини в аграрному секторі, серед  
яких такі: прояв їх в умовах невідповідності попиту 
і пропозиції на сільськогосподарську продукцію, 
необхідність постійного державного втручання 
та дієвого регулювання, різноманітність ринко
вих структур, наявність міжгалузевої конкурен
ції в сільському господарстві, переважно ціновий 
характер конкурентоспроможності вітчизняної 
сільсь когосподарської продукції, що зумовлюється 
порівняно низькою собівартістю її виробництва.

Конкуренція нерозривно пов’язана з конку
рентними перевагами підприємства, які своєю 
чергою формують його конкурентоспроможність. 
Конкурентоспроможним є таке сільськогосподар
ське підприємство, яке здатне пристосовуватися 
до мінливих умов господарювання, ефективно 
функціонувати в умовах ризику та невизначеності, 
виробляти конкурентоспроможну продукцію. Фор
мування конкурентоспроможності сільськогоспо
дарських підприємств відбувається від впливом як 
ендогенних, так і екзогенних факторів, головними  
з яких є: макроекономічна та політична стабільність 
у державі, відкритість вітчизняного та міжнарод
них ринків, економічна політика держави, зокре
ма кредитна, податкова, інвестиційноінноваційна, 
політика страхового захисту товаровиробників, 
рівень розвитку аграрного ринку та його інфра
структурне забезпечення, соціальне середовище, 
природнокліматичні умови, розміри підприємства, 
рівень його спеціалізації та концентрації тощо.

Висновки

З метою посилення конкурентоспроможності 
вітчизняної аграрної продукції необхідно здійс
нити наступні заходи: забезпечити гарантування 
пріоритетного розвитку агропромислового вироб
ництва з визначенням сільського господарства 
базовою галуззю економіки, створення умов для 
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стабілізації та нарощування виробництва сільсько
господарської продукції; кошти, які в даний час 
використовуються для закупівлі продовольства та 
матеріальнотехнічних ресурсів у інших країнах 
спрямувати на інвестування власного товарови
робника; встановити суворий контроль за регулю
ванням економічного механізму господарювання 
в агропромисловому комплексі; встановити ціни 
на сільськогосподарську продукцію, які б не лише 
відшкодовували понесені на її виробництво затрати, 
а й забезпечували певну масу прибутку для веден
ня розширеного відтворення; обмежити кількість 
посередників із числа комерційних структур, що 
займаються збутом сільськогосподарської продукції 
та забезпеченням її виробників матеріальнотехніч
ними ресурсами; запровадити державну підтримку 
всіх суб’єктів виробництва незалежно від форм 
господарювання. Вона повинна бути спрямована 
на досягнення паритету доходів сільських товаро
виробників з доходами працівників інших галузей 
народного господарства; встановити систему пільг, 
стимулюючі закупівельні ціни, дотації для окремих 
видів сільськогосподарської продукції, зменшити 
податковий тиск на аграріїв; відновити інтеграційні 
процеси сільського господарства з переробними, 
торговими і сервісними організаціями, забезпечити 
паритетні умови їх функціонування.
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