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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Побудова ринкової економіки безпосередньо пов'язана

із створенням конкурентного середовища в нашій економіці.

Механізм дії ринку не може нормально існувати без розвину3

тих форм конкуренції. Як одна з головних складових механ3

ізму ринкової економіки, конкуренція припускає завоюван3

ня ринку, перемогу над конкурентами в боротьбі за спожива3

ча, забезпечення одержання стійкого прибутку. Термін "кон3

куренція" походить від латинського слова "CONCURRENTIA"

і означає "сутичку", "змагання". Інше обгрунтування випли3

ває з французького слова "courir" — бігати (cour — біг,

concour — біги, concurrence — спільні біги із суперником).

У своїй книзі "Міжнародна конкуренція" М.Портер

відзначає, що конкуренція — динамічний процес, безперер3

вно змінний ландшафт, на якому з'являються нові товари,

нові шляхи маркетингу, нові виробничі процеси і нові рин3

кові сегменти [3, с. 108].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Деякі питання конкурентної політики, забезпечення кон3

курентоспроможності підприємницьких структур аграрного

сектора знайшли відображення у працях В. Андріанова,

В. Андрійчука, В. Амбросова, В. Месель3Веселяка, П. Саблу3

ка, Ю. Наумова, М. Маліка, В. Зіновчука, Л. Мармуль, О. Єрма3

кова, І. Червена, М. Долинської, А. Кредисова, А.Бідика та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— дати визначення поняттю "конкурентоспроможність"

в державному управлінні;

— обгрунтувати умови досконалої конкуренції в аграр3

ному секторі.

РЕЗУЛЬТАТИ
Визначаючи головну мету держави — забезпечити своїм

громадянам досить високий рівень життя, — М. Портер

відзначав, що "...здатність держави зробити це залежить не

від якогось аморфного поняття "конкурентоспроможність",

а від того, наскільки продуктивно використовуються націо3

нальні ресурси — праця і капітал. Продуктивність виражаєть3

ся у вартості віддачі від одиниці праці і капіталу. Вона зале3

жить як від якості й характеристик продуктів, так і від ефек3

тивності, з якою такі товари виробляються" [3, с. 24]. Прин3

цип М. Портера справедливий як на рівні окремого підприє3

мства, так і на рівні економіки країни в цілому.

Більшість економістів поняття "конкурентоспромож3

ність" визначають як здатність фірми продати свій товар на

ринку, у більш вузькому розумінні — як перевагу в ціні,

швидкості доставки, дизайні, що дозволяє фірмі забезпе3
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чувати продаж своїх товарів, випереджаючи конкурентів.

На думку Ф.Ф. Шамрай і З.В. Табунія, недоліком по3

дібних визначень є занадто загальний підхід до поняття кон3

курентоспроможності. Вони вважають, що здатність прода3

вати товар залежить не тільки від конкурентних позицій ви3

робників, але і від багатьох інших факторів, наприклад, від

руху потреб і ринкового попиту. За загальною думкою, го3

ловним критерієм конкурентоспроможності "...є можливість

надавати покупцю переваги за основними параметрами то3

вару, який поставляється на ринок — рівню його ціни, якості

й умовам постачання (терміни, гарантії виконання контрак3

ту, післяпродажне обслуговування й ін.)" [5, c. 32].

Поняття "конкурентоспроможність товару" і "конкурен3

тоспроможність виробника" хоча і знаходяться в тісній за3

лежності, однак вони далеко не тотожні.

Р.А. Фатхутдінов під конкурентоспроможністю товару

розуміє ступінь реального або потенційного задоволення

ним конкретної потреби в порівнянні з аналогічними това3

рами, представленими на даному ринку. Конкурентоспро3

можність визначає здатність витримувати конкуренцію в

порівнянні з аналогічними товарами на даному ринку.

Конкурентоспроможність організації, на його думку, —

це її здатність виробляти конкурентоспроможний товар або

послугу [4, с.187].

Конкурентоспроможність виробника, на думку М. Гельва3

новского, "є результатом сукупної ефективності виробництва

— його продуктивності праці, фондо3, матеріало3 і науко3

ємкості" [1, c. 53]. Інший підхід до визначення конкурентосп3

роможності виробника у авторів Ю.Ф. Наумова, І.Г. Лохото3

вої, які визначають конкурентоспроможність виробника (чи

продуцента) витратами виробництва. "Витрати виробництва,

впливаючи на більшість параметрів конкурентоспроможності,

визначають положення продуцента на ринку. Велика частина

витрат виробництва приходиться, як відомо, на матеріали й

устаткування, а також на оплату робочої сили" [2, с. 125].

Слід зазначити, що конкурентоспроможність товару на рин3

ку багато в чому визначає конкурентоспроможність виробника.

Конкурентоспроможність не є іманентною якістю підприє3

мства. Це означає, що конкурентоспроможність підприємства

може бути виявлена (оцінена) тільки в рамках підприємств, які

відносяться до однієї галузі, або підприємств, що випускають

ідентичні товари. Конкурентоспроможність можна виявити

тільки порівнянням між собою цих підприємств як у масштабі

регіону, так і в масштабі всієї країни. Таким чином, конкурен3

тоспроможність підприємства — поняття відносне: те саме

підприємство в рамках, наприклад, регіональної галузевої гру3

пи держави може бути визнано конкуренто3спроможним, а в

рамках галузей світового ринку чи його сегмента — ні.
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Вся ця дискусія притаманна і для аграрного сектора

економіки. На відміну від інших галузей народного госпо3

дарства, сільське господарство має ряд технологічних і, в

першу чергу, економічних особливостей свого функціону3
вання. Вони впливають на зрозуміння і визначення конку3

ренто3спроможності сільськогосподарського підприємства.

На нашу думку, конкурентоспроможність господарства, в

першу чергу, залежить від оптимально обраної спеціалізації, а

також наявності й рівня використання виробничо3ресурсного

потенціалу — землі, трудових ресурсів і засобів виробництва.

Для сільського господарства конкурентоспроможність — це

забезпечення оптимального співвідношення між обсягами ви3

робництва і реалізації продукції, його ресурсним потенціалом,

платоспроможності й інвестиційної привабливості підприємства,
посилення стійкості до природних і економічних ризиків при3

ватного господарювання. З іншого боку, під конкурентоспро3

можністю слід розуміти здатність сільськогосподарських

підприємств і фермерських господарств виробляти продукцію,

яка користується попитом на ринку, брати участь у боротьбі за

покупця, а також шукати напрями збільшення своєї частки на

ринку. Конкурентоспроможність можна виявити тільки порівнян3

ням між собою сільськогосподарських підприємств і фермерсь3

ких господарств як у масштабі регіону, так і в масштабі країни.

У сільському господарстві проходить процес послаблен3
ня економічної стійкості господарюючих суб'єктів внаслідок

нестабільності економіки і спаду виробництва. Дія негатив3

них чинників зумовлена тим, що в ході становлення більшість

сільськогосподарських підприємств і фермерських госпо3

дарств опинились в ситуації незнання законів ринкової еко3

номіки, недостатньої матеріальної і технічної озброєності ви3

робництва, без можливостей застосування передових техно3

логій, не налагодженості економічних зв'язків з партнерами,

психологічної і організаційної непідготовленості працювати

в умовах ринкових відносин. Крім того, лібералізація цін і ос3
лаблення регулюючих функцій держави з урахуванням інфля3

ційних процесів посилили жорсткість кредитної політики, пе3

реклали відповідальність за подолання диспропорцій, які

сформувались в економіці, на самі сільськогосподарські

підприємства і фермерські господарства [6, c. 72].

Однією з особливостей сільського господарства є те, що

виробництво ведеться в цій галузі переважно підприємствами,

які не здатні монополізувати аграрний сектор, вони не можуть

організувати які3небудь групи для впливу на ринок і особливо

на ціни. На ринку сільськогосподарської продукції завжди до3
сить багато продавців для того, щоб жоден з них не міг запро3

понувати таку кількість продуктів, що помітно вплинуло б на ціну.

Разом з тим, незважаючи на існуюче державне втручан3

ня, вхід і вихід на сільськогосподарський ринок досить вільний.

Існуючі закони забезпечують ринок сільськогосподарської

землі, дуже поширена її оренда, починає функціонувати іпо3

течний кредит, що забезпечує придбання землі, засобів вироб3

ництва тощо. Усе це означає, що кожен, хто побажав почати

сільськогосподарське виробництво, може одержати основний

ресурс для нього. І, навпаки, кожен фермер, що усвідомив без3
прибутковість чи недостатню прибутковість свого господар3

ства, може продати його. Єдиним своєрідним обмеженням

вільного виходу з ринку сільськогосподарської продукції може

бути мобільність ресурсів у сільському господарстві, що у дов3

гостроковому аспекті так чи інакше можливо подолати.

Таким чином, в аграрному секторі дотримуються двох

основних умов досконалої конкуренції:

— наявність на ринку великої кількості продавців, кожний

з яких не має достатнього обсягу пропозиції для впливу на ціни;

— свобода продавців вступати на ринок і залишати його.
Тому можна зробити висновок, що сільське господар3

ство — це галузь з досконалою конкуренцією, що в інших

галузях економіки досить винятково.

Дане твердження справедливе для розвинутих країн, де

існує досконалий ринок. У країнах, що розвиваються, у тому
числі й у нас, досконалій конкуренції перешкоджає слаб3

кий і нерівномірний розвиток ринкової інфраструктури, не3
приступність для виробника цінової інформації і, як на3

слідок, можливість для посередників легко наживатися за

рахунок сільськогосподарського товаровиробника.

На ринок сільськогосподарської продукції впливає й інша

особливість сільського господарства — обмеженість диверси3
фікації продукції. Технічний прогрес у сільському господарстві

спрямований на удосконалення виробничих якостей рослин і

тварин. Але навіть удосконалена селекціонерами пшениця за

своїми споживчими якостями залишається тією ж пшеницею і

корисність її для споживача збільшити дуже складно. У цьому

розумінні в порівнянні з іншими галузями економіки сільсько3

господарські виробники обмежені в можливостях підвищувати

ціни на свою продукцію, як, наприклад, це роблять комбайно3

будівельники, випускаючи нову модель комбайна.

У результаті так званий паритет цін на сільськогоспо3
дарську продукцію і засоби виробництва для сільського гос3

подарства змінюється не на користь аграрного сектора.

ВИСНОВКИ
Таким чином, цінова еластичність попиту на продукти

харчування низька. Споживачі придбають основні види про3

довольства незалежно від росту чи зниження цін на них прак3

тично в незмінних обсягах. Попит на сільськогосподарські

товари є нееластичним і за доходом. При низькому рівні доб3

робуту людина прагне забезпечити насамперед свої потреби
в їжі. Але фізіологічно вона не може їсти більше просто від

того, що в неї є більше коштів. Тому зі зростанням доходів

попит на продукти харчування і відповідно на сільськогоспо3

дарську продукцію збільшується непропорційно.

Оскільки сільське господарство — висококонкурентна

галузь, — внаслідок законів ринку паралельно з падінням

доходів повинний відбуватися відтік фермерів з цієї галузі в

більш прибуткові сфери діяльності. Однак на практиці цьо3

го не відбувається з тією ж швидкістю, з якою падають

сільськогосподарські доходи.
У даний час характерною рисою сільськогосподарських

підприємств є недостатня конкурентоспроможність більшості

видів сільськогосподарської продукції. Вона зумовлена ба3

гатьма причинами, у першу чергу, зниженням техніко3техно3

логічного рівня внаслідок фізіологічного і морального зносу

засобів виробництва, дорожнечі насінневого матеріалу і по3

родної худоби, добрив і засобів захисту рослин і тварин.

Значна частина виробленої продукції втрачається через

відсутність паливно3мастильних матеріалів, запчастин і

транспорту. Техніко3технологічна відсталість сільськогоспо3
дарських підприємств призводить до зменшення обсягів

реалізації продукції, внаслідок цього — втрати позицій на

ринку. Погіршується фінансовий стан господарств, вони

втрачають цінову конкурентоспроможність як на внутріш3

ньому, так і на зовнішньому ринку.
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