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ВСТУП
Неоднозначність існуючих у сучасній економіці науці

методичних підходів до дослідження рівня конкурентосп%

роможності переробних підприємств системи АПК обумов%

лює і численність використовуваних методів її оцінки. Всі

вони різні, а єдиного загальноприйнятого підходу так і не

розроблено. Ситуація ускладнюється тим, що конкурентос%

проможність підприємства як економічна категорія розгля%

дається з точки зору різних наук — маркетингу, економіки,

фінансів, стратегічного управління, кожна з яких вивчає її

через призму свого предмета дослідження.

Дослідженню питань аналізу та оцінки рівня конкурен%

тоспроможності переробних підприємств системи АПК

присвячені праці видатних українських та російських вче%

них%економістів, як: В.Я. Амбросова [1], Л.А. Євчук [2],

В.К. Збарського [3],  С.М. Кваші [4], М.Й. Маліка [5],

Б.Й. Пасхавера [6], О.О. Школьного [7], Е.Н. Крилатих,

К.Г. Бородіна [8], М.В. Ожерельєвої [9] та ін. Разом з тим,

спроби визначити та оцінити конкурентоспроможність пере%

робних підприємств системи АПК пов'язані, передусім, з при%

стосуванням вже існуючих методів оцінки конкурентоспро%

можності до умов аграрного виробництва, а тому визначена

проблема потребує подальшого наукового дослідження.

РЕЗУЛЬТАТИ
Основною метою статті є теоретичне узагальнення існу%

ючих методичних підходів до аналізу та оцінки конкурен%

тоспроможності переробних підприємств системи АПК та

формування на цій основі авторського бачення щодо вирі%

шення вказаної проблеми.
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Всі застосовувані методи оцінки конкурентоспромож%

ності переробних підприємств системи АПК можна об'єдна%

ти у дев'ять груп:

1) методи, засновані на аналізі порівняльних переваг;

2) методи, що базуються на оцінці фінансового стану

підприємства;

3) методи, засновані на теорії ефективної конкуренції;

4) методи, основані на теорії якості товару;

5) матричні методи;

6) методи визначення конкурентної позиції з точки зору

стратегічного потенціалу підприємства;

7) інтегральний метод;

8) метод бенчмаркінгу;

9) інші методи.

Так, М.Й. Малік та О.А. Нужна [5] для оцінки рівня кон%

курентоспроможності підприємств з переробки сільськогос%

подарської продукції користуються трьома методами: ме%

тодом, заснованим на теорії ефективної конкуренції, через

частку підприємства на ринку та методом бенчмаркінгу.

В основу першого методу авторами покладено оцінку

трьох груп показників:

1) показники ефективності управління виробничим про%

цесом;

2) показники фінансового стану підприємства;

3) показники ділової активності.

Інтегральний показник конкурентоспроможності

підприємства з переробки сільськогосподарської продукції

визначається методом середньозваженої арифметичної із

врахуванням коефіцієнтів вагомості кожного окремого гру%

пового показника.
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Разом з тим автори зазначають, що із трьох запропоно%

ваних ними методів найприйнятнішим для визначення рівня

конкурентоспроможності підприємств з переробки сільсько%

господарської продукції є метод бенчмаркінгу, оскільки він

є відносно простішим порівняно з методом ефективної кон%

куренції, та містить меншу кількість розрахунків. Рівень кон%

курентоспроможності підприємств з переробки сільськогос%

подарської продукції за вказаним методом визначався дос%

лідниками за наступними параметрами: фондовіддача,

рівень продуктивності праці, рентабельність реалізації про%

дукції, частка підприємства на ринку, частка собівартості

продукції, що випускається, у доході (виручці) від її реалі%

зації, ціновий сегмент, в якому працює підприємство щодо

реалізації продукції на певному ринку.

Використання методів ефективної конкуренції та бенч%

маркінгу для оцінки конкурентоспроможності підприємств

з переробки сільськогосподарської продукції зустрічаємо і

в інших наукових працях [8]. Однак, незважаючи на комп%

лексність та системність даних методів, вони, на наш погляд,

не позбавлені суттєвих недоліків.

По%перше, алгоритм розрахунку інтегрального показ%

ника конкурентоспроможності є досить складним і громіз%

дким та потребує значної кількості статистичних даних, от%

римати які іноді є вкрай проблематичним. По%друге, зведен%

ня окремих показників конкурентоспроможності до єдино%

го узагальненого показника здійснюється на основі засто%

сування коефіцієнтів вагомості, розрахованих експертним

шляхом, що, на нашу думку, не може вважатися абсолютно

достовірним.

Дещо інший підхід до оцінки конкурентоспроможності

підприємства з переробки сільськогосподарської продукції

пропонує А.О. Шепіцен.

На його думку, оцінка конкурентоспроможності

підприємства з переробки сільськогосподарської продукції

має грунтуватися на аналізі його потенційної та поточної

конкурентоспроможності.

До показників, що дозволяють оцінити потенційну кон%

курентоспроможність, автор відносить грошову оцінку ріллі,

фондозабезпеченість, працезабезпеченість, енергозабезпе%

ченість, ефективність технології (вихід валової продукції на

100 га ріллі), фондоозброєність, енергоозброєність, продук%

тивність праці. Шляхом порівняння даних показників з мак%

симальним їх значенням у відповідному році визначаються

індекси співвідношення, які потім методом згладжування ча%

сток приводяться до підсумкового показника, що характе%

ризує потенційну конкурентоспроможність.

Поточна конкурентоспроможність, виражена через кон%

курентоспроможність продукції, визначається окремо за

кожним її видом як відношення інтегрального індексу якості

до індексу вартості товару.

Для визначення конкурентоспроможності загальної

продукції підприємства індекси якості за кожним видом про%

дукції зважуються часткою виручки від реалізації певного її

виду у загальній масі виручки.

Після визначення потенційної і поточної конкурентосп%

роможності та приведення їх до складених величин, на ос%

нові аналізу кореляційно%регресійних зв'язків даних двох

видів конкурентоспроможності з величиною рентабельності

підприємства визначається реальна конкурентоспро%

можність підприємства з переробки сільськогосподарської

продукції [7, с. 72].

Недоліком описаної методики, на наш погляд, є, по%пер%

ше, складність отримання інформації для розрахунку інтег%

рального індексу якості товару, по%друге, постійне приве%

дення показників до складених величин, що затримує про%

цес розрахунку і ускладнює роботу. Крім того, розрахунок

загального (інтегрального) показника конкурентоспромож%

ності підприємства здійснюється автором шляхом розв'язан%

ня кореляційно%регресійного рівняння впливу поточної та

потенційної конкурентоспроможності на рентабельність

підприємства, що з методичної точки зору є неправомірним,

оскільки ці показники тісно корелюють між собою.

Оцінку конкурентоспроможності підприємства з пере%

робки сільськогосподарської продукції на основі аналізу по%

тенційної (ресурсної) та поточної конкурентоспроможності

здійснюють і В.К. Збарський та М.А. Місевич [3, с. 64—65].

На думку російських вчених, до основних показників

конкурентоспроможності підприємства з переробки

сільськогосподарської продукції  слід віднести тру%

домісткість, фондомісткість, зарплатомісткість, рівень рен%

табельності, фінансову самостійність підприємства, якість

продукції, рекламу. В свою чергу рівень конкурентоспро%

можності підприємства визначається за допомогою розра%

хунку його місця у рейтингу конкурентоспроможності

підприємств досліджуваної сукупності [6, с. 208—209].

Колектив українських вчених%аграрників для оцінки кон%

курентоспроможності сільгосптоваровиробників вважає

методологічно виправданим застосовувати систему показ%

ників ефективності сільськогосподарського виробництва, а

саме: рівень рентабельності, масу та норму прибутку, про%

дуктивність праці, ціну та якість продукції, товарність вироб%

ництва, його ліквідність та кредитоспроможність. Доцільним

є також аналіз наступних показників: ефективності викори%

стання земельних, трудових, матеріальних ресурсів, фон%

довіддача, фондо — й енергомісткість одиниці продукції і

валової доданої вартості, створеної в галузі [6, с. 51].

Оскільки головним та незамінним ресурсом в сільсько%

му господарстві є земля, то критерієм конкурентоспромож%

ності виробництва, на думку А.Т. Єсполова, є чистий прибу%

ток в розрахунку на одиницю земельної площі. В якості до%

даткових показників можуть застосовуватись: обсяг реалі%

зації на одиницю земельної площі, чистий прибуток в роз%

рахунку на виробничий капітал та на одиницю затраченої

праці, рентабельність виробництва [11].

В.Я. Амбросов та Т.Г. Маренич вважають, що "важли%

вими показниками конкурентоспроможності є обсяг прода%

жу у вартісному обчисленні та прибуток. Як додаткові по%

казники виступають порівняльний рівень собівартості про%

дукції, ціна її реалізації" [1, с. 26].

На думку В.А. Борисової, індикаторами конкурентосп%

роможності на рівні конкретного підприємства можуть бути

показники рентабельності та частки ринку збуту [12, с. 75].

Таким чином, існуючі методи та методичні підходи до

оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств з пере%

робки сільськогосподарської продукції суттєво різняться

між собою та не позбавлені певних недоліків.

Спільним для них усіх є застосування одного чи декіль%

кох показників, що характеризують ефективність сільсько%

господарського виробництва та конкурентоспроможність

продукції. У зв'язку із цим аналіз конкурентоспроможності

підприємств з переробки сільськогосподарської продукції

пропонуємо здійснювати за системою показників, що вклю%

чають: обсяг валової продукції та прибутку з розрахунку на

1 га сільськогосподарських угідь, на одного середньоріч%

ного працівника, на 1 грн. основних виробничих фондів;

виробництво валової продукції на 1 грн. виробничих витрат;

рівень рентабельності сільгоспвиробництва.

Після розрахунку вказаних показників по окремому

підприємству всю сукупність досліджуваних об'єктів доціль%

но розподілити на групи з різним рівнем їх конкурентосп%

роможності. Для цього пропонуємо скористатися методом

кластерного аналізу або ж методом рейтингової оцінки, який

також дозволяє звести окремі розрізнені показники в один

синтетичний (комплексний). Після розподілу підприємств на

групи визначаємо ринкову активність підприємства, вираже%

ну через частку ринку, та виділяємо ряд стандартних поло%

жень підприємств на ринку — лідерів ринку з максималь%

ним значенням частки ринку, підприємства%аутсайдери, що
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займають найскромніші позиції, та дві проміжні групи —

підприємства з сильною (претенденти на лідерство) та слаб%

кою (послідовники) конкурентною позицією. На підставі

проведеного розрахунку ринкових часток, а також з вико%

ристанням результатів кластерного аналізу будується кон%

курентна карта ринку, що базується на використанні пере%

хресної класифікації розміру ринкових часток підприємств

та рівня їх конкурентоспроможності. Вона допомагає кла%

сифікувати конкурентів, виявити основні тенденції зміни їх

позицій на ринку. Побудова конкурентної карти сприяє по%

глибленому дослідженню рівня конкурентоспроможності

підприємства з переробки сільськогосподарської продукції

на територіальному ринку.

У цілому вважаємо, що алгоритм аналізу конкурентос%

проможності підприємства з переробки сільськогосподарсь%

кої продукції має включати такі етапи: формування сукуп%

ності досліджуваних підприємств, збір необхідної для ана%

лізу інформації про їх діяльність, оцінка конкурентоспро%

можності підприємств на основі обраної системи показ%

ників, виявлення резервів підвищення конкурентоспромож%

ності та обгрунтування конкурентної стратегії подальших

дій.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на сьогоднішній день відсутня єдина за%

гальноприйнята методика аналізу та оцінки конкурентосп%

роможності підприємства з переробки сільськогосподарсь%

кої продукції. Спроби визначити й оцінити конкурентоспро%

можність підприємств з переробки сільськогосподарської

продукції пов'язані, передусім, з пристосуванням уже існу%

ючих методик до умов сільськогосподарського виробницт%

ва.

Вважаємо, що конкурентоспроможність підприємств з

переробки сільськогосподарської продукції має бути оціне%

на комплексно на основі кластерного аналізу показників,

що характеризують продуктивність і ефективність застосо%

вуваних у сільському господарстві ресурсів (земельних, тру%

дових, матеріально%технічних), ринкової активності підприє%

мства, вираженої через частку ринку, та доповнена побудо%

вою конкурентної карти. Даний підхід, на нашу думку, має

явні переваги, оскільки охоплює зовнішній та внутрішній

аспекти діяльності підприємства, виключає дублювання ок%

ремих показників, дозволяє швидко та ефективно отрима%

ти картину стану підприємств на галузевому ринку.
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