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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах все більше уваги приділяється про#

цесу світової глобалізації та питанням підвищення конкурен#

тоспроможності, що є пріоритетним для розвитку національ#

ної економіки України. Зважаючи на непросту ситуацію, яка

склалася Україні, а саме: політичну та економічну кризу,

важливим є розвиток різних сфер господарювання і насам#

перед аграрних підприємств. Низькі темпи техніко#техноло#

гічного оновлення виробництва, використання застарілих

технологій, незавершені процеси адаптації до європейських

вимог щодо якості та безпечності харчових продуктів, не#

поінформованість сільськогосподарських товаровиробників

про кон'юнктуру ринків, нестабільність конкурентних по#

зицій вітчизняної сільськогосподарської продукції на

зовнішніх ринках — усі це стримує розвиток аграрних

підприємств та економіку країни в цілому. Підвищення рівня

конкурентоспроможності, розвиток конкуренції є основни#

ми чинниками розвитку вітчизняних товаровиробників.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Конкуренція та конкурентоспроможність є однією з ос#

новоположних економічних категорій. У витоків теорії та

методології конкуренції стояли такі вчені, як К.Р. Маккон#

нелл, С.Л. Брю, П. Діксон, М. Портер та інші. Їхні праці є

науковою базою для теорії і практики конкуренції. Серед

вітчизняних та зарубіжних вчених, у працях яких досліджу#

ються різні аспекти конкуренції, варто виділити І. Ансоффа,
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Г. Азоєва, І. Вініченка, Ф. Горбоноса, Л. Дикань, С. За#

вадського, О. Карасьова, О. Савінову, В. Чернегу та інших

[1—24].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є узагальнення поглядів, їх систематиза#

ція та конструктивний аналіз сутності понять конкуренція та

суміжних з нею категорій таких, як: конкурентоспро#

можність, конкурентоспроможність підприємства, конкурен#

тоспроможність продукції.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
При визначенні сутності понять "конкуренція" та "кон#

курентоспроможність" існує ряд труднощів пов'язаних з тим,

що у науковій літературі немає чіткого визначення цих кате#

горії. Кожен науковець інтерпретує ці твердження по#своє#

му, спираючись на власні погляди та градацію важливості

окремих складових елементів.

Слід розуміти, що поняття "конкуренція" та "конкурен#

тоспроможність" не є тотожними і кожне потрібно розгля#

дати окремо, у відповідності до складових яким вони нале#

жать. Важливість вивчення категорії "конкуренції" полягає

в тому, що як економічне поняття і соціально#економічне

явище вона стає актуальною в умовах світової інтеграції

економічних систем.

Конкуренція (від лат. сoncurere — зіштовхуюсь) — це

економічне суперництво між відокремленими виробниками
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продукції, робіт, послуг за завоювання ринку та отримання

більшого прибутку. Без конкуренції ринкові відносини прак#

тично неможливі [1, с. 205]. Велика кількість інтерпретацій

поняття конкуренції, відображають її сутність та закони, за

якими вона реалізується в нинішніх умовах господарюван#

ня. У таблиці 1 наведено погляди різних вчених стосовно

визначення поняття "конкуренція".

Виходячи з аналізу трактувань категорії "конкуренція",

можна зробити такі висновки:

1. Поняття "конкуренція", запропоновані різними авто#

рами, не повною мірою відповідають вимогам системності

й комплексності.

2. Різноманіття підходів до формулювання поняття,

тобто не існує остаточної визначеності у питанні того, що

саме являє собою конкуренція: ситуацію, процес або праг#

нення тощо.

3. Наведені поняття не охоплюють конкуренцію серед

будь#яких соціальних, виробничих і біологічних систем.

4.  Поняття не відображають конкуренцію як єдність

статики й динаміки суперництва, виживання систем у зазда#

легідь заданих або невизначених умовах.

5.  Поняття не пов'язані із законодавством.

Отже, можна стверджувати, що конкуренція являє собою

змагання між виробниками подібної продукції для її реалі#

зації та отримання якомога більшого прибутку, вона слугує

рушійною силою для розвитку ринку товарів і послуг. Конку#

ренція зобов'язує фірми створювати конкурентоспроможний

товар або надавати конкурентоспроможну послугу.

Критерієм адаптації підприємства до нестабільних умов

господарювання є рівень конкурентоспроможності, а тому

необхідно досліджувати взаємозв'язок між глобальною

конкурентоспроможністю країни в цілому, підприємств, кон#

кретних товарів. На сучасному етапі у вітчизняних

підприємств існують такі проблеми у сфері визначення своєї

конкурентоспроможності: політична та економічна криза,

інфляція, низький рівень інформаційного забезпечення,

відсутність чітких цілей та завдань оцінювання, інтуїтивний

характер проведення оцінки.

Конкурентоспроможність є синтезом багатьох еконо#

мічних категорій. У широкому розумінні конкуренто#

спроможність зумовлена економічними, соціальними,

політичними чинниками, позиція країни або товаровироб#

ника на внутрішньому та зовнішньому ринках. За умов

відкритої економіки вона може визначатися і як здатність

країни (підприємства) протистояти міжнародній конку#

ренції на власному ринку і ринках інших країн [23]. Заго#

стрення конкурентної боротьби за збут продукції в неста#

більному середовищі, за місце на ринку змушує країни

(підприємства) постійно шукати нові резерви, вимагає

вдосконалення технологій з метою створення більш якіс#

них товарів.

Оскільки в літературі є низка визначень конкурентосп#

роможності, але не сформовано загальний підхід щодо дос#

лідження конкурентоспроможності різних об'єктів, то є не#

обхідність проаналізувати поняття з єдиних системних і ме#

тодичних позицій і уявлень про її сутність, конкретизуючи

та доповнюючи зміст цього поняття для кожного з можли#

вих об'єктів дослідження (табл. 2).

Розбіжності та різноманітність авторських позицій сто#

совно визначення поняття конкурентоспроможності пов'я#

зані з:

Таблиця 1. Аналіз дефініції "конкуренції", наведених в літературних джерелах

Джерело: узагальнено автором.
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Таблиця 2. Погляди авторів на трактування поняття "конкурентоспроможність"

Джерело: узагальнено автором.
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— ототожненням конкурентоспроможності підприєм#

ства та конкурентоспроможності продукції або послуг;

— масштабами розгляду конкурентоспроможності: на

регіональному, національному або світовому ринку

(підприємство, галузь, країна);

— заміною одного поняття іншим (конкурентний ста#

тус, конкурентний рівень);

— характеристикою будь#якої складової конкурентос#

проможності підприємства: конкурентоспроможність вироб#

ничого, трудового потенціалу.

Отже, конкурентоспроможність — це сукупність фак#

торів (якісні та цінові параметри продукції, менеджмент,

управління фінансовими потоками, інвестиційна та інновац#

ійна складові та інші) завдяки яким забезпечується провідне

місце деякого класу об'єктів (товару, підприємства) серед

інших подібних йому.

Ключовою ланкою дослідження конкурентоспромож#

ності є саме конкурентоспроможність підприємства як ок#

ремого суб'єкта виробничо#господарської діяльності, на

якому створюється товар, що може бути успішно реалізо#

ваний завдяки маркетинговій стратегії та рекламній політиці.

Конкурентоспроможність підприємства є високодина#

мічною характеристикою: залежить не лише від стану дано#

го підприємства, а й від відповідних параметрів інших

підприємств#конкурентів; пов'язана зі змінами у зовнішньо#

му та внутрішньому середовищі функціонування підприєм#

ства; формується в рамках існуючої розстановки сил на рин#

ку і змінюється в результаті появи нового підприємства на

ринку. Не можна говорити про абсолютну конкурентоспро#

можність підприємства: воно може бути конкурентоспро#

можним в своїй галузі на внутрішньому ринку й бути некон#

курентоспроможним на міжнародних ринках.

За визначенням Г. Азоєва, конкурентоспроможність

підприємства — це здатність ефективно розпоряджатися

власними й позиковими ресурсами в умовах конкурентного

ринку, це результат його конкурентних переваг по всьому

спектру проблем управління підприємством [2].

На думку П.С. Зав'ялова, конкурентоспроможність

фірми — це можливість ефективної господарської діяль#

ності та її практичної прибуткової реалізації в умовах кон#

курентного ринку. Реалізація забезпечується всім комп#

лексом наявних у фірми засобів, включаючи маркетин#

гові.

Погляди вчених на сутність економічної категорії "кон#

курентоспроможність підприємства" систематизовані в таб#

лиці 3.

З вищенаведеного можна зробити такі висновки:

— конкурентоспроможність підприємства є відносним

поняттям і, відповідно, може мати різний рівень по відно#

шенню до різних конкурентів;

— конкурентоспроможність підприємства тим вища, чим

кращі його результати на міжнародних (глобальних) рин#

ках;

— конкурентоспроможність підприємства — це резуль#

тат ефективної господарської діяльності підприємства за

умов конкурентного ринку;

— конкурентоспроможність підприємства розглядаєть#

ся як комплексна порівняльна характеристика підприємства;

— невід'ємною складовою конкурентоспроможності

підприємства на ринку є маркетингова складова, а саме:

задоволеність споживачів, позитивний імідж, наявність силь#

ної торговельної марки тощо;

— конкурентоспроможність підприємства пов'язана зі

змінами у зовнішньому та внутрішньому середовищі функ#

ціонування підприємства;

— формується в рамках існуючої розстановки сил на

ринку і змінюється в результаті появи нового підприємства

на ринку;

— потребує підвищення продуктивності використання

його ресурсів;

— залежить від рівня конкурентоспроможності про#

дукції, галузі;

— є результатом людського капіталу.

Отже, під конкурентоспроможністю підприємства вар#

то розуміти міру реалізації його потенційних можливостей

для забезпечення власних домінуючих переваг над конку#

рентами на конкретному ринку протягом певного періоду

часу та в довгостроковій перспективі.

Підвищення рівня конкурентоспроможності аграрних

підприємств, оптимізація їх функціонування і елементарне

виживання в ринковому середовищі — одна з основополож#

них проблем сучасної української економіки. Від її рішення

багато в чому залежить якість відтворювальних процесів,

прибутковість підприємств, їх адаптація до ринкових умов і

подальший економічний ріст.

Найважливішим складовим елементом конкуренто#

спроможності є якість продукції, проте це не ідентичні по#

няття. Параметри якості визначаються, як правило, з інте#

ресів і реальних можливостей виробника, а параметри кон#

курентоспроможності — з інтересів і можливостей спожи#

вача. Якщо під якістю розуміється просто сукупність спо#

живчих властивостей продукції, то конкурентоспроможність

Таблиця 3. Визначення економічної категорії "конкурентоспроможність підприємства"

Джерело: узагальнено автором.
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характеризується відповідністю конкретної суспільної по#

треби. У цьому випадку при оцінці рівня конкурентоспро#

можності можливе зіставлення і неоднорідною продукції,

яка задовольняє одну і ту ж потребу.

В умовах ринкових відносин актуальність управління

якістю обумовлена необхідністю виробництва продукції, що

має високу конкурентоспроможність. Необхідно чітко ро#

зуміти, що входить в поняття "конкурентоспроможність про#

дукції" та які складові елементи є пріоритетними при визна#

ченні даної економічної категорії. У таблиці 4 наведено дум#

ки вчених стосовно трактування категорії "конкурентоспро#

можність продукції".

Конкурентоспроможність продукції характеризується

трьома групами показників: корисність (якість, ефект від

використання та ін.); витрати споживача при задоволенні

його потреб шляхом даного виробу (витрати на виробниче

споживання, технічне обслуговування, ремонт, утилізацію

та ін.); конкурентоспроможність пропозиції (спосіб просу#

вання продукції на ринок, умови поставки та розрахунків,

канал збуту, сервісне обслуговування та ін.). Крім визнаних

груп, параметри конкурентоспроможності продукції поділя#

ються на технічні (технологічні властивості товару, які виз#

начають межі його застосування; надійність, довговічність,

потужність та ін.), нормативні (відповідність товару стандар#

там, технічним умовам, законодавству) і економічні (рівень

витрат споживачів і утилізацію товару, тобто ціну споживан#

ня).

Перебуваючи у тісному зв'язку, категорії конкурентос#

проможності товару та підприємства мають і суттєві

відмінності:

 По#перше, результати оцінки конкурентоспроможності

продукції дійсні лише в короткостроковому періоді часу, у

той час як конкурентоспроможність підприємства необхід#

но розглядати в довгостроковій перспективі.

По#друге, конкурентоспроможність продукції розгля#

дається стосовно до кожного її виду, а конкуренто#

спроможність підприємства охоплює всю мінливу номенк#

латуру продукції, що випускається даним економічним су#

б'єктом.

По#третє, аналіз рівня конкурентоспроможності

підприємства здійснюється ним самостійно, а оцінка конку#

рентоспроможності продукції переважно споживачами.

Отже, конкурентоспроможність продукції відображає

його здатність більш повно відповідати запитам покупців

порівняно з аналогічними товарами, представленими на рин#

ку. Високий рівень конкурентоспроможності товару свідчить

про доцільність його виробництва та можливості вигідного

продажу. Разом з тим, конкурентоспроможність продукції

повинна максимально врахувати вимоги та можливості кон#

кретних груп покупців. Причини конкурентоспроможності

товару необхідно шукати в конкурентних перевагах окре#

мих його характеристик, що є наслідком більш ефективно#

го керування на етапах розробки, реалізації й експлуатації

пропонованої продукції.

ВИСНОВКИ
Економічні категорії "конкуренція" та "конкуренто#

спроможність" є базовими для визначення ефективності

функціонування аграрного підприємства та визначення до#

цільності випуску й реалізації тієї чи іншої продукції. Фор#

мування конкурентоспроможності аграрного підприємства

має здійснюватися шляхом створення системи агротехніч#

них та техніко#технологічних заходів виробництва аграрної

продукції та її збуту, впровадження новітніх технологій пе#

реробки зберігання та реалізації аграрної продукції, впро#

вадження проектів щодо відтворення та поліпшення грунтів

сільськогосподарського призначення. Проте ці заходи є

неможливими для впровадження в дію без наявності дос#

татньої кількості висококваліфікованих працівників, висо#

кого рівня технічного оснащення та державного регулюван#

ня аграрного сектору країни.
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