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У статті досліджено сутність конкурентоспроможності підприємства аграрного сектору економіки, відміче-
но особливості діяльності їх в конкурентному середовищі та залежність від природнобіологічного фактора. 
Авторами систематизовано чинники впливу на конкурентоспроможність підприємства, доказано їх взаємо-
зв’язок і важливість в умовах євроінтеграції. Показано вплив досконалості інституціонального середовища на 
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В статье исследована сущность конкурентоспособности предприятия аграрного сектора экономики, от-
мечено особенности деятельности их в конкурентной среде и зависимость от природнобиологического фак-
тора. Авторамы систематизированы факторы влияния на конкурентоспособность предприятия, доказано их 
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Постановка проблеми. Конкурентоспро-
можність аграрного сектору економіки та його 
підприємств визначається багатьма чинни-
ками, але основним серед них незмінно зали-
шається конкурентоспроможність товарів та 
товарного виробництва. Ефективна інтегра-
ція вітчизняної економіки у світову може від-
бутися лише за умови досягнення їх високого 
рівня загальної конкурентоспроможності, кон-
курентоспроможності господарюючих суб'єктів 
країни. На жаль, в сучасній світовій економіці, 
за цим показником Україна займає 81 місце 
(2017 р., в 2012 році – 76 місце) [23, c. 15], що не 

сприяє її інвестиційній привабливості. Ці обста-
вини зумовлюють необхідність формування 
нових підходів до управління конкурентоспро-
можністю як підприємств, так і його продукції. 
Актуальність цього питання посилюється тим, 
що на підприємства і продукцію аграрного сек-
тору здійснюють домінантний впив особливі 
чинники конкурентоспроможності. Практична 
спрямованість визначається самим процесом 
євроінтеграції, яка ставить питання конкурен-
тоспроможності на провідне місце в розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. До фундаторів розкриття змісту поняття 
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«конкурентоспроможність» слід віднести 
М. Портера і І. Адізіка [9; 10; 15; 22]. Загальні 
аспекти конкурентоспроможності відображені 
в працях таких вітчизняних економістів, як 
С. Савчук [11], О Гудзинський [3], Н. Тарнав-
ська [14] та ін., аграрного сектору економіки 
Л. Латруфа [20]. Оцінку та напрями підви-
щення конкурентоспроможності підприємства 
здійснив В. Сачітра [24], з вітчизняних дослід-
ників авторський колектив на чолі з О. Янко-
вим [5], управління конкурентоспроможністю 
підприємства досліджували Й. Петрович, 
О. Кривешко, І. Ступак [13]. Інституціональні 
аспекти конкурентоспроможності аграрного 
сектору економіки та його підприємств роз-
криває О. Загурський [4], Г. Черевко [16] та 
ін. Незважаючи на достатньо велике розма-
їття наукових доробок з проблеми конкурен-
тоспроможності підприємства, залишається 
поза увагою систематизація чинників з враху-
ванням особливостей розвитку підприємств 
аграрного сектора економіки, що власне і 
стане об’єктом нашого дослідження. 

Метою статті є виокремлення найважливі-
ших чинників, які складають основу і форму-
ють конкурентоспроможність як продукції, так 
і підприємства аграрного сектору економіки, 
визначити напрямки і характер впливу на них 
з ціллю підвищення ефективності управління 
цим процесом для досягнення конкурентних 
переваг підприємства аграрного сектора еко-
номіки і його продукції.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У сучасній науковій літературі 
поняття «конкурентоспроможність підпри-
ємства» переважно розглядається з позицій 
фінансової стійкості та задоволення потреб 
споживача, здатності розширювати або утри-
мувати за собою частину ринків, сукупності 
споживчих властивостей продукованого 
товару, ступеня переваги економічного супер-
ництва тощо [4, c. 919]. Ми не ставимо за 
мету аналізувати неоднозначні трактування 
цієї дефініції, що свідчить про складність та 
багатовимірність цього поняття, проте від-
мітимо його двоякий характер, які важливі 
в нашому аналізі. Конкурентоспроможність 
поєднує в собі і сферу конкурентних відносин, 
і стійкість підприємства до дії зовнішніх чин-
ників, яка об’єднує такі властивості, як захи-
щеність, стабільність, надійність, живучість 
тощо. Якщо звернутися до праць фундаторів 
концепції конкурентоспроможності [22], то 
необхідно підкреслити, що конкурентоспро-
можність проявляється тільки в умовах конку-
ренції і через конкуренцію. 

Важливим для нас є виділити із загальної 
гами підходів до визначення дефініції конку-
рентоспроможності підприємства її фунда-
ментальні ознаки:

– системність і закономірність, що вира-
жається у взаємозв’язку конкурентоспромож-
ності підприємства з ефективністю;

– часовопросторова відповідність, що 
дає змогу оцінювати конкурентоспроможність 
підприємства у межах певного часу і конкрет-
ного місця;

– відповідність та порівнянність, що прояв-
ляється в процесі взаємодії об’єктів конкурен-
ції на основі порівняння аналогічних параме-
трів підприємств аграрного сектору економіки;

– стійкість до дії дестабілізаційних факто-
рів зовнішнього та внутрішнього середовища 
протягом певного періоду [2; 4; 5; 24]. 

Чинники конкурентоспроможності під-
приємства – це елементи, процеси, явища, 
які впливають на показник або ряд показни-
ків виробничогосподарської діяльності або 
соціальноекономічного життя суспільства, 
які викликають зміни відносної і абсолютної 
величини витрат на виробництво, а в під-
сумку і на статус і рівень конкурентоспромож-
ності самого підприємства. Вони між собою 
взаємопов’язані і в системі прояву доповню-
ють одне одного.

Якщо розглядати конкурентоспроможність 
підприємства з позиції рівнів, то базовим 
поняттям в ієрархії конкурентоспроможності 
є конкурентоспроможність товару, яка являє 
собою «ядро вищих рівнів ієрархії», в тому 
числі і підприємства (мікрорівень). Саме тому, 
частина дослідників конкурентоспроможності 
підприємства розглядають або у взаємозв’язку 
із конкурентоспроможністю продукції, або без 
такої взаємозалежності. Незважаючи на різ-
номанітність цих понять ми маємо відмітити 
їх взаємозалежність, як частина й ціле, так 
як конкурентоспроможність кожного суб’єкта 
(об’єкта) не може бути досягнута без забез-
печення конкурентоспроможності інших. 
Зазвичай можливість підприємства конкуру-
вати на певному товарному ринку безпосе-
редньо залежить від конкурентоспроможності 
його товарів, а також сукупності економічних 
методів управління господарською діяльністю 
(людський фактор), що впливають на резуль-
тати конкурентної боротьби. 

Важливо відмітити при цьому, що конкурен-
тоспроможність об’єкту будьякого рівня не є 
сталою характеристикою. Вона нерозривно 
пов’язана з мінливістю конкуренції. М. Портер 
відзначає, що конкуренція – є динамічною і 
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базується на оновленні та пошуку стратегіч-
них відмінностей [10, c. 39].

У руслі цієї взаємозалежності ми і будемо 
аналізувати чинники конкурентоспромож-
ності підприємства аграрного сектору еконо-
міки, продукція яких у ВВП складає до 20%. 
У нинішніх умовах це найбільш динамічні під-
приємства, обсяги реалізації ними продукції 
в останні 6 років (20122017 рр.) зростають 
щорічно не менше 10% [12]. Підкреслюючи 
при цьому, що поняття конкурентоспромож-
ність підприємства значно складніше за своєю 
структурою від конкурентоспроможності про-
дукції, проте взаємозв’язок цих категорій про-
являється в процесі. Саме на підприємстві 
створюються конкурентні переваги товару, 
з яких далі в процесі обміну на інших рівнях 
формуються конкурентоспроможність більш 
високого порядку – підприємства. Останнє 
бере участь у конкурентній боротьбі як на 
внутрішньому ринку, так і на світовому. 

Узагальнюючи висловлювані різними авто-
рами погляди на конкурентоспроможність 
підприємств, можна зробити висновок, що 
конкурентоспроможними підприємствами 
аграрного сектору економіки вважаються ті, 
які досягли фінансової стійкості і функціону-
ють ефективно або ж надають споживачеві 
конкурентоспроможні товари. 

Ураховуючи, що будьяке підприємство 
працює заради прибутку, а на товарних рин-
ках йде постійна конкурентна боротьба, змі-
нюються умови, з'являються нові товари, то 
конкурентоспроможність підприємства варто 
розуміти як сукупність характеристик, що 
забезпечують можливість виробляти конку-
рентоспроможну продукцію та її спроможність 
протистояти в конкурентній боротьбі в дов-
гостроковому періоді. Звідси випливає, що 
«конкурентоспроможність – категорія дина-
мічна, зумовлена як зовнішніми, так і внутріш-
німи чинниками, і не є внутрішньо властивою 
характеристикою підприємства» [5, c. 36]. 

Конкурентоспроможність підприємства 
аграрного сектору економіки виражається 

через багаторівневу ієрархію факторів (див. 
табл. 1), які містяться на мікрорівні зі значними 
функціями макрорівня, тобто умовно кордон-
ний або проміжний рівень, що використовує 
конкурентні переваги і нижчого і вищого рівня.

Якщо взяти окреме підприємство аграр-
ного сектору економіки, то його чинники кон-
курентоспроможності можна поділити на еко-
номічні (фінансові, фізичні, інфраструктурні, 
макроекономічні тощо), управлінські (вироб-
ничі, збутові, комунікаційні, цінові, асорти-
ментні, кадрові, тощо) і технологічні.

Виробничі чинники тісно пов’язані із техно-
логічними, так як саме останні дають конку-
рентні переваги порівняно із конкурентами у 
найважливіших чинниках сучасної ринкової 
економіки – «якості» і «вартості» продукції, 
термінах її виготовлення. Варто замітити, що 
у сфері аграрного сектору частина цих чинни-
ків може бути непідконтрольна підприємству, 
а їх поява або відсутність часто пов’язана з 
об’єктивними умовами – природнобіологіч-
ними, що вимагає тісної співпраці з державою 
на основі розподілу ризиків. 

Якісний склад і професіоналізм маркетинго-
вої служби підприємства є важливою складовою 
формування маркетингових чинників конкурен-
тоспроможності. Ці чинники можуть класифіку-
ватися за видами маркетингової діяльності за 
складовими комплексу маркетингу тощо. Мар-
кетинг надає змогу регулювати виробництво 
і збут товарів у довгостроковій перспективі, 
адаптуватися до змін на ринку, коригувати свої 
дії відповідно до впливу динаміки середовища, 
уточнювати асортимент на основі досліджень 
життєвого циклу послуг, сприяти освоєнню 
нових видів товарів та послуг [6]. 

В умовах постіндустріального суспільства 
важливим показником конкурентоспромож-
ності підприємства аграрного сектору еко-
номіки є конкурентоспроможність персоналу 
(людський капітал). Підприємства аграр-
ного сектору економіки в цьому плані мають 
хороші перспективи, оскільки Україна в сві-
товому рейтингу за індексом людського капі-

Таблиця 1
Ієрархія факторів конкурентоспроможності підприємства аграрного сектору економіки
І рівень Частка охопленого ринку в значній мірі залежить від досягнутої конкуренто-

спроможності продукції підприємства аграрного сектору економіки (визна-
чальними є якість і ціна)

ІІ рівень Потенційна конкурентоспроможність із врахуванням кон’юнктури внутріш-
нього і світового ринку

ІІІIV рівні Якість управління (виробничим процесом і процесом збуту)
V рівень Економічна рентабельність (результати)

Джерело: складено на основі [16; 19] 



569

Випуск # 16 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

талу займає 24 місце, що є кращим результа-
том серед країн СНД [26].

Особливе значення для досягнення від-
повідного рівня конкурентоспроможності 
підприємства аграрного сектору відіграють 
фінансові чинники. Їх дослідники називають 
генераторами і стимуляторами майже усіх 
інших внутрішніх елементів конкурентоспро-
можності підприємства [25].

Виходячи із специфіки аграрного сектору 
економіки чинники конкурентоспроможності у 
сфері постачання мають сезонний (тимчасо-
вий) характер. Вони створюють більш низькі 
ціни в період збору урожаю і більш високі в 
послідуючому. Тут важливо для підприємства 
мати ексклюзивні угоди на купівлю сировини 
на вигідних умовах, які створюють довгостро-
кові конкурентні переваги для них.

Усі ці чинники можна розподілити на вну-
трішні, які залежать від людського фактору 
і керовані, і зовнішні, які залежать від ряду 
об’єктивних умов і потребують пристосування 
(див табл. 2).

Найважливішими серед них ми уже відмі-
чали, власне як і виділяють інші дослідники 
[17; 19], рівень фінансової стійкості та ємність 
ринку, які в інформаційному суспільстві 
доповнюються сучасною інфраструктурою 
обміну інформацією, висококваліфікованими 
кадрами і високотехнологічним виробництвом. 
Вони вимагають набагато більше вкладень, 
інвестицій, часу і людських ресурсів, так як 
вони вважаються чинниками вищого порядку, 
але при цьому мають набагато високі плюси 
для конкурентоспроможності підприємства. 
При цьому реалізація і розвиток даних чинни-
ків відбувається тільки за умови, що викорис-
товуються тільки високі інноваційні технології і 
висококваліфіковані кадри. 

Зовнішні чинники формуються і вимага-
ють пристосування залежно від рівня кон-
курентоспроможності сектору економіки у 
народногосподарському комплексі країни 
та чинників зовнішнього макросередовища. 
Хоча окремі з них можуть бути підконтрольні 
підприємству. 

Таблиця 2
Внутрішні та зовнішні чинники конкурентоспроможності підприємства 

агропромислового сектору економіки
Внутрішні чинники Зовнішні чинники

1. Виробництво: 
– вартість виробництва, витрати, ступінь 
залежності від ресурсів, їх взаємозамінність; 
– технологія – рівень інноваційної активності, 
рівень технологій та можливість їх осучас-
нення, нові матеріали; 
– продукція – номенклатура, асортимент, 
якість, диференціація, стабільність випуску 
(залежність від кон'юнктури) ; 
– ступінь можливості задоволення додаткових 
потреб конкретного споживача;   якість роз-
робки нових товарів з точки зору оптималь-
ності показників;
– висока продуктивність праці, інвестиційна 
привабливість;
– рівень розвитку інфраструктури.

1. Державна політика: 
1.1. Зовнішня 
– ступінь участі економіки країни та її секто-
рів у світових інтеграційних процесах, їх кон-
курентоспроможність; 
1.2. Внутрішня 
– рівень державного регулювання та держав-
ної підтримки сектору, галузі, стан і напрямок 
реформ, ефективність аграрної стратегії; 
– інструменти захисту внутрішнього ринку; 
– стабільність обраного курсу розвитку та 
забезпечення єдиних для усіх учасників агро-
відносин ринкових «правил гри»;
– ефективна державна служба з низьким рів-
нем корупції;
– динамічна інформаційна інфраструктура.

2. Ресурси: 
– матеріальні – наявність і стан виробничих 
ресурсів, достатність, якість, ціна сировини, 
рівень витрат на постачання і зберігання, 
залежність від постачальників, комплексність 
переробки; 
– трудові – вузькоспеціалізований персонал, 
достатність, рівень професіоналізму (освіта, 
досвід, рівень кваліфікації), кількість штатних 
одиниць; 
– інформаційні – сучасна інфраструктура збору 
та обміну інформації, наявність баз даних, 
можливість постійного оновлення, ступінь 
освоєння сучасних інформаційних технологій, 
ноухау в галузі контролю за якістю. 

2. Соціальні умови: 
– структура робочої сили; 
– наявність кваліфікованих кадрів та готов-
ність їх до перекваліфікації; 
– вартість робочої сили;
– рівень зайнятості; 
– умови і стан охорони праці;
– культурний рівень розвитку суспільства;
– дотримання договірних зобов’язань;
– довіра партнерів, кредиторів, інвесторів;     
– рівень економічної криміналізації та корум-
пованості суспільства;
– зростаюча агресивність учасників ринко-
вого суперництва;  
– рівень розвитку територій. 
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3. Виробничий потенціал: 
– основні виробничі фонди – сучасність, ефек-
тивність використання, наявність вільних 
потужностей, можливість швидкого їх залу-
чення, здатність до переорієнтації 
відповідно до потреб ринку, 
– розташування підприємства, доступність, 
якість і вартість територій, енергетичних дже-
рел, земельних ресурсів тощо.

3. Економічні умови: 
– середній рівень зарплати в галузі, еконо-
міці в цілому, купівельна спроможність спо-
живачів продукції; 
– фіскальна, пільгова, грошовокредитна 
політика держави, рівень інфляції, рівень цін, 
низькі митні бар’єри; 
– динаміка валютних курсів;
– інвестиційна привабливість сектору еконо-
міки та ступінь його приватизації; 
– рівень розвитку аграрного сектору еконо-
міки, підприємств конкурентів і контрагентів, 
концентрація виробництва; 
– доля наукоємної продукції в експорті країни; 
– якість інформаційної і нормативномето-
дичної бази управління в секторі; 
– доступ до якісної сировини й умови матері-
альнотехнічного постачання;
– ступінь уніфікації, стандартизації і сертифі-
кації галузевої продукції; 
– науковотехнічний потенціал;
– стан інноваційної діяльності.

4. Управління: 
– організаційна структура – інформаційне 
забезпечення управління, контрольованість, 
наявність технічної, ринкової і наукової інфор-
мації про дану виробничу галузь тощо; 
– керівний склад – професіоналізм, авторитет-
ність, довіра, якість управління; 
– система морального і матеріального стиму-
лювання, умови розкриття потенціалу кожного 
працівника;

4. Природноресурсний потенціал: 
– рівень забезпечення сектору власними 
природними ресурсами; 
– наявність земельних, водних та лісових 
ресурсів, сприятливі кліматичні умови;
– рівень від'ємного екологічного навантаження; 
– рівень ризиковості виробничого процесу;. 
– стан охорони довкілля. 
– рівень переробки і використання відходів 
виробництва.

5. Фінансування: 
– рівень фінансової стійкості; 
– можливість швидкої мобілізації значних сум; 
– доступність і стабільність фінансування, 
інвестиційна привабливість; 
– можливість щодо фінансування інноваційних 
проектів.

5. Інституціональне середовище: 
– наявність досконалого інституціонального 
бізнессередовища спрямованого на розви-
ток; 
– зрілість інституціональної архітектоніки 
країни і сектору економіки;
– втілення принципу «сильної держави».

6. НДДКР: 
– наявність власної лабораторії для контролю 
за якістю сировини, продукції, відходів; 
– можливість розробки нової продукції, непере-
ривність інноваційних процесів; 
– раціоналізація виробництва; 
– міра оволодіння технологіями

6. Монополізація економіки:
– загальний рівень концентрації продавців; 
– антимонопольне регулювання; 
– вертикальна інтеграція підприємств сектору; 
– внутрішньогалузева структура;
– рівень конкуренції в даній сфері діяльності 
підприємства.

7. Маркетинг: 
– дослідження ринку і конкурентів; 
– наявність мережі розповсюдження виробле-
ної продукції, ефективність системи стимулю-
вання збуту; 
– підготовка інформації про потреби ринку 
щодо випуску продукції; 
– активна PR діяльність, ефективність реклам-
них заходів: своєчасність, затратність, резуль-
тативність;
– відносини з владними структурами, 
можливість лобізму своїх інтересів та блоку-
вання інтересів конкурентів;
– соціальна відповідальність. 

7. Ринкові чинники: 
– структура галузевих ринків; 
– ємність та динамізм агропродовольчого 
ринку та інтенсивність конкуренції на місцях; 
– вибагливість покупців; 
– стандартизація товарів; 
– стійкість позицій лідерів, стан внутрішньої 
конкуренції в секторі; 
– ринок сировини та матеріальних ресурсів;
– ринок засобів виробництва;
– ринок фінансових ресурсів;
– особливості ціноутворення;
– наявність бар’єрів «входу» і «виходу»;
– імпортний і експортний потенціал сектору.

Джерело: складено автором

Закінчення таблиці 2
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Варто відмітити, що на конкурентоспро-
можність підприємств аграрного сектору 
економіки впливають і чинники макросере-
довища, наприклад, макроекологічні [18]. 
Це ж стосується і недосконалого інституціо-
нального середовища економічної системи, 
яке часто визначає особливості лобіювання 
інтересів окремих підприємств сектору, що 
або створює бар’єр для входження в галузь 
інших підприємств, або ж навпаки – різко 
збільшує чисельність конкуруючих суб’єктів, 
створюючи привабливі умови для появи на 
ринку нових підприємств. Важливим із від-
мічених економічних чинників є купівельна 
спроможність потенційних споживачів підпри-
ємства. На жаль, цей показник не на користь 
вітчизняним підприємствам. В 2008 році 
номінальний ВВП у доларах був близько 
8 тис. доларів, а в 2013 – близько 4 тис. дола-
рів, 2017 – 2 тис. доларів. За даними Moody's, 
у Росії ВВП на душу населення в наступних 
роках буде понад 10 тис. доларів, у Казах-
стані – понад 8 тис. доларів, у Білорусі – 
понад 6 тис. доларів, в Азербайджані – понад 
4 тис. доларів, у Вірменії наблизиться до 
4 тис. доларів [1]. Зрозуміло, що нині для 
використання цього чинника для підприємств 
аграрного сектору економіки важливо розши-
рювати ємність ринку за рахунок виходу на 
світовий ринок.

На окремі зовнішні чинники підприємство 
може ефективно впливати своїми діями, 
зокрема:

– споживачів продукції (врахування купі-
вельних уподобань, цінової політики тощо);

– поведінку конкурентів (на основі кодексу 
чесної конкуренції протистояти запропонова-
ним формам конкуренції);

– формування іміджу підприємства і його 
продукції (співпраця підприємства із місце-
вими громадами та їх підтримка у вигляді кор-
поративної соціальної відповідальності);

– маркетингові кроки (відкритість, доступ-
ність, співпраця із споживачами засобами 
сучасних комунікацій).

Конкурентоспроможність підприємств 
аграрного сектору економіки має ряд специ-
фічних чинників впливу. Це перш за все:

– продукції – культур та тварин, які виро-
щують. Збитковість їх вирощування або утри-
мання спонукає до пошуків рентабельності;

– природнобіологічних умов – чинник 
часто непередбачуваний, проте з можливос-
тями часткового протистояння;

– наявності земельних ресурсів, зокрема 
їх якості;

– технікотехнологічні – використання 
новітньої техніки і технології, підвищення уро-
жайності;

– фінансові – доступ до фінансових ресур-
сів в пікові періоди їх необхідності та уміння 
ними управляти;

– інституціональне середовище в якому 
функціонує підприємство;

– людський фактор (якісна організація 
робіт та збуту продукції).

Ефективному прояву узагальнених чинни-
ків на підприємствах аграрного сектору еко-
номіки у сучасних ринкових умовах господа-
рювання може сприяти: 

– переорієнтація на інноваційний шлях роз-
витку аграрного сектору економіки України та 
створення належних умов для збереження та 
використання його науковотехнічного потен-
ціалу, результати якого стануть основою кон-
курентоспроможності і його підприємств; 

– формування і реалізація державної, галу-
зевих, регіональних і місцевих інноваційних 
програм на основі державнопідприємниць-
кого партнерства, спрямованих на створення 
ефективної інфраструктури забезпечення під-
вищення конкурентоспроможності продукції 
підприємств аграрного сектору економіки; 

– здійснення структурних зрушень у аграр-
ному секторі регіонів на основі запровадження 
інвестиційноінноваційної моделі з урахуван-
ням особливостей потенціалу кожного з них 
та бюджетування за результатами; 

– створення відповідного інституціональ-
ного середовища стимулювання й реалізації 
корпоративної стратегії підприємств аграрного 
сектору економіки, яка передбачає оновлення 
старої та впровадження нової енергозберіга-
ючої матеріальнотехнічної бази та сучасних 
прогресивних технологій виробництва; 

– створення сприятливого інвестиційного 
клімату для залучення додаткових інвести-
цій, в тому числі іноземних, для модернізації 
виробництва на основі новітніх технологій та 
підвищення конкурентоспроможності продук-
ції аграрного сектору економіки; 

– подальший розвиток підприємництва, 
насамперед малого та середнього бізнесу 
(фермерства), посилення його конкуренто-
спроможності на основі застосування клас-
терних моделей; 

– інституціональне забезпечення організа-
ції ефективної взаємодії науки, освіти, вироб-
ництва, фінансовокредитної сфери у розви-
тку інноваційної діяльності підприємства; 

– створення інформаційної інфраструктури 
для формування і реалізації агропромислової 
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політики, системи стандартизації та якісних 
показників продукції; 

– запровадження інноваційної технології 
виробництва та удосконалення застосовува-
них стандартів і технічних умов, використання 
наукових і технічних досягнень в процесі про-
ектування нових виробів; 

– на секторальному рівні забезпечити мож-
ливості підвищення кваліфікації ланки управ-
ління та рівня маркетингових досліджень, 
відповідного рівня кваліфікації науковотех-
нічного та виробничого персоналу та його 
соціальний захист; 

– інформаційне забезпечення поширення 
передового вітчизняного та світового досвіду 
з метою його використання на підприємствах 
аграрного сектору економіки для підвищення 
конкурентоспроможності їх продукції. 

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Зроблений аналіз чинників конку-
рентоспроможності підприємств аграрного сек-
тору економіки дає підставу зробити висновок: 
по-перше, економічна теорія не однозначно 
трактує це поняття і дає йому безліч різних і 
часом суперечливих визначень, кожне з яких 
охоплює ту чи іншу його сторону, або робить 
спробу його комплексної характеристики. На 
наш погляд, конкурентоспроможність підпри-
ємства аграрного сектору економіки є сукуп-
ністю взаємопов’язаних елементів, спрямова-
них на збереження його сильних конкурентних 
позицій, підтримання і розвиток існуючих та 
створення нових конкурентних переваг з метою 
реалізації стратегічних цілей ефективності гос-
подарськофінансової діяльності та забезпе-
чення соціальноекономічних потреб спожива-
чів.; по-друге, існує низка чинників впливу на 
конкурентоспроможність підприємства та його 
продукції. При цьому необхідно враховувати, 
що за правильного управління кожен чинник 
здатний сприяти формуванню додаткових кон-
курентних переваг, що вимагає від даного під-
приємства чіткого визначення методів і напря-
мів управління ними для здобуття конкурентних 

переваг як підприємства, так і його продукції в 
ринковій економіці; по-третє, здобуття конку-
рентних переваг це послідовний процес пошуку 
й реалізації управлінських рішень, які здійсню-
ються планомірно, відповідно до обраної стра-
тегії довгострокового розвитку, з урахуванням 
змін у зовнішньому оточенні та стану засобів 
самого підприємства, і внесення відповідних 
корективів щодо пріоритетності чинників конку-
рентоспроможності. Вивчення їх впливу дозво-
ляє виявити сильні і слабкі сторони підпри-
ємства, можливості та загрози його розвитку. 
Узгодження усіх зусиль керівництва і наукового 
потенціалу підприємства з можливостями рин-
кової ніші можуть привести до бажаного успіху 
і виходу підприємства на новий виток розвитку; 
по-четверте, більшість вітчизняних підпри-
ємств аграрного сектору економіки не мають 
відділів маркетингу, що унеможливлює ефек-
тивно проводити дослідження конкурентоспро-
можності за відсутності відповідних фахівців і 
не укомплектованості інформаційними, мето-
дичними і технічними забезпеченнями. Цю 
проблему можна вирішити на галузевому рівні 
завдяки ранжирування підприємств сектору 
економіки, виявлення внутрішніх латентних 
ознак його підприємств, резервів підвищення 
конкурентоспроможності підприємств і сек-
тору економіки в цілому; по-п’яте, керівники 
вітчизняних підприємств аграрного сектору не 
в повній мірі готові для прийняття нової філо-
софії ведення бізнесу, а саме до того, що нема-
теріальні чинники (знання та інтелектуальний 
капітал) – це головні конкурентні переваги, як 
на окремому підприємстві, так і в економіці, і 
державі в цілому, тільки тоді можна очікувати 
якісних змін в соціальноекономічному серед-
овищі країни. 

Відмічаючи вагомий вплив розглянутих 
чинників на рівень конкурентоспроможності як 
підприємства, так і його продукції, необхідно 
детальніше проаналізувати маркетингові і 
менеджеральні можливості управління проце-
сом формування конкурентоспроможності.
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