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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ураховуючи вступ нашої країни у Світову

організацію торгівлі, поширення глобалізацій�
них процесів, розвиток конкуренції в аграрно�
му секторі економіки України постає питання
підвищення його конкурентоспроможності,
яку формують сільськогосподарські товарови�
робники. Тому у сучасних умовах господарю�
вання суттєвого дослідження економістами�
аграрниками потребує проблема визначення
конкурентоспроможності аграрного сектора
та сільськогосподарських товаровиробників,
зокрема.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичним і прикладним питанням кон�
курентоспроможності сільськогосподарських
товаровиробників як складовим конкурентос�
проможності аграрного сектора економіки
значна увага приділена у працях В. Андрійчу�
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ка, П. Березівського, О. Бужина, П. Гайду�
цького, Д. Доманчука, Л. Євчук, В. Збарського,
С. Кваші, О. Копистко, Ю. Лопатинського,
Н. Мазура, М. Маліка, А. Мокія, В. Месель�Ве�
селяка, П. Саблука, О. Ульянченка, Г. Черевка,
О. Школьного, В. Шияна, О. Шпичака та інших.
Але, незважаючи на це, теоретичні та прикладні
аспекти конкурентоспроможності аграрного
сектора та його підсекторів потребують по�
дальших досліджень у цьому напрямі.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення особли�

востей процесів зародження і розвитку конку�
ренції в аграрному секторі економіки України
та обгрунтування його конкурентоспромож�
ності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Конкуренція — найбільш дієвий механізм

регулювання ринкових процесів, який забезпе�
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чується економічною свободою
суб'єктів господарювання та стиму�
лює їх до підвищення своєї конку�
рентоспроможності. Від рівня кон�
курентоспроможності продукції,
підприємства, галузі, регіону, сек�
тора, країни залежить розвиток і
зростання економіки, інноваційних
процесів, рівень життя населення,
значимість країни на світових рин�
ках, рівень її економічної безпеки.

Процес зародження та розвит�
ку конкуренції в аграрному секторі
національної економіки мав такі
особливості, які у подальшому
вплинули на формування його кон�
курентоспроможності та конкурен�
тоспроможності сільськогоспо�
дарських товаровиробників:

— відбувався за умов становлення незалеж�
ності України, реформування аграрного секто�
ру економіки, створення правової бази, запро�
вадження нових земельних відносин;

— сформувалась велика кількість сільсько�
господарських товаровиробників;

— давалася взнаки відсутність сформованої
ринкової інфраструктури;

— проводилася реструктуризація неефек�
тивних колективних сільськогосподарських
підприємств і створювалися нові сільськогос�
подарські учасники ринкового типу;

— відбувалося значне субсидування галузі
сільського господарства та аграрного сектора,
зокрема, оскільки потрібно було забезпечува�
ти населення сільськогосподарською продук�
цією;

— наявна залишкова необхідність і залеж�
ність від постійного державного регулювання
аграрних відносин;

— проявляється погіршення конкуренто�
спроможності аграрних товаровиробників та
ін.

На наш погляд, конкурен�
тоспроможність сільськогоспо�
дарської продукції визначає
конкурентоспроможність това�
ровиробників: підприємств і гос�
подарств населення; конкурен�
тоспроможність виробників
сільськогосподарської про�
дукції відображає конкуренто�
спроможність сільського госпо�
дарства, яка впливає на конку�
рентоспроможність аграрного
сектора економіки, регіону і
країни у цілому. Виходячи з да�

ного твердження, побудуємо модель забезпе�
чення конкурентоспроможності на різних кон�
курентних рівнях (рис. 1).

Зазначимо, що у вітчизняній системі аграр�
ного виробництва потрібно розглядати конку�
рентоспроможність підприємств сільськогос�
подарської діяльності (представники підсекто�
ра підприємств аграрного сектора) та
конкурентоспроможність господарств насе�
лення (суб'єктів індивідуального підсектора аг�
рарного сектора) (рис. 2).

Зазначимо, що в аграрній науці відбуваєть�
ся багато дискусій на рахунок того, чи варто
враховувати господарства населення до вироб�
ників товарної сільськогосподарської про�
дукції. Згідно з чинним законодавством Украї�
ни, їхня діяльність проводиться як із метою за�
доволення особистих потреб шляхом вироб�
ництва, переробки та споживання сільськогос�
подарської продукції, так і з метою реалізації
її надлишків, тобто виробництва товарної
сільськогосподарської продукції [1], але ця
діяльність не є комерційною.

   

  
  

   

 
 

 
  

 
  

    

  

  
  

Рис. 1. Модель забезпечення конкурентоспроможності
на різних конкурентних рівнях

Джерело: складено автором.

  
  

 
 

 
  

 
  

 
  

Рис. 2. Структура конкурентоспроможності виробників
сільськогосподарської продукції

Джерело: складено автором.
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вої сільськогосподарської продукції є трудо�
вими доходами селян, а не прибутком від
сільськогосподарської діяльності, на відміну
від інших форм господарювання. Звичайно, що
господарствам населення притаманний більш
неформальний характер господарювання, але
їх неврахування також неможливе, оскільки
вони займають вагому частку у сільському гос�
подарстві нашої країни.

Науковцями переважно досліджується кон�
курентоспроможність суб'єктів підсектору
підприємств різних організаційно�правових
форм господарювання, враховуючи фермерські
господарства. Можна стверджувати, що аграр�
ний виробник є конкурентоспроможним, якщо
він здатен ліпше від конкурентів адаптовувати�
ся до змінних умов господарювання, ефектив�
но здійснювати свою діяльність в умовах ризи�
ку та невизначеності, раціонально використо�
вувати природні ресурси та виробляти якісну
сільськогосподарську продукцію, яка прино�
сить максимальну корисність споживачам.

Конкурентоспроможність галузі потрібно
розглядати залежно від використовуваного
підходу до визначення "галузі" як економічної
категорії — неокласичного та інституціональ�
ного.

Згідно з неокласичним підходом, конкурен�
тоспроможність галузі, підгалузі, сектора ви�
значатиметься конкурентоспроможністю його
складових елементів, оскільки галузь — це су�
купність організаційно однакових підприємств,
які виробляють ідентичну продукцію, застосо�
вують однакові технологічні процеси і конку�
рують на основі ціни.

Інституціональний підхід, крім внутрішньої
складової, враховує зовнішнє середовище га�
лузі та її елементів. Галузь розглядається як
щось більше, ніж сукупність незалежних
підприємств, а конкурентні відносини — щось
більше, ніж цінова конкуренція. Галузеві інсти�
туції можуть чинити зворотний вплив на орга�
нізацію окремих підприємств, їх стратегію, їх
колективну конкурентоспроможність [2, с. 29].
У цьому випадку конкурентоспроможність га�
лузі визначатиметься конкурентоспроможні�
стю господарюючих у ній суб'єктів та її зовніш�
нім середовищем.

Конкурентоспроможний розвиток галузі
визначається, з одного боку, конкурентоспро�
можністю суб'єктів господарювання, які фор�
мують галузь, з іншого — станом їхнього зов�
нішнього середовища, рівнем розвитку галузе�
вих інституцій і міжфірмової кооперації [3, с.
56].

У Господарському кодексі України зазна�
чено, що галузь — це сукупність усіх виробни�
чих одиниць, які здійснюють переважно одна�
кові або подібні види виробничої діяльності [4].
Однакові чи подібні види економічної діяль�
ності визначаються за допомогою "Класифіка�
тора видів економічної діяльності". У резуль�
таті статистичних класифікацій види економі�
чної діяльності можна об'єднати у сектори, га�
лузі та підгалузі, а їх конкурентоспроможність
буде визначатися конкурентоспроможністю
усіх виробничих одиниць визначеного групу�
вання.

Конкурентоспроможність галузі розгля�
дається як властивість суб'єктів мезорівневої
конкуренції (галузей, видів економічної
діяльності, кластерів), що характеризується
ступенем реального чи потенційного задово�
лення ними конкретної потреби порівняно з
аналогічними суб'єктами конкуренції. Саме
конкурентоспроможність галузі формує кон�
курентоспроможність національної економ�
іки та визначається рівнем конкурентоспро�
можності підприємств, які її утворюють [5, с.
55].

Конкурентоспроможність галузі — здат�
ність підприємств входити до складу галузі,
швидко реагуючи на зміну в її структурі, брати
до уваги тенденції до зміни, відновлювати свої
соціально�економічні системи і зберігати до�
сягнутий рівень конкурентоспроможності ви�
робництва [6, с. 11].

Конкурентоспроможність галузі допускає
наявність конкурентних переваг перед анало�
гічними галузями закордоном, які можуть ви�
являтися в наявності раціональної галузевої
структури; групи висококонкурентних підпри�
ємств�лідерів, які підтягують інші підприємства
галузі до свого рівня; налагодженої дослідно�
конструкторської й прогресивної виробничо�
технологічної бази, розвиненої галузевої
інфраструктури, гнучкої системи науково�тех�
нічного, виробничого, матеріально�технічного
й комерційного співробітництва як усередині
галузі, так і з іншими галузями в країні та за її
межами, ефективної системи розподілу про�
дукції, конкурентоспроможність галузі дося�
гається за рахунок як конкурентних переваг її
підприємств, так і системи їхньої взаємодії [7,
с. 276].

Конкурентоспроможність сектора, галузі,
підгалузі суттєво залежить від виду конкурен�
тної боротьби, в які вони вступають. Залежно
від цього можна виділити внутрішньогалузеву
(внутрісекторальну) та міжгалузеву (міжсекто�
ральну) конкуренцію (табл. 1).
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М. Петрищев веде мову про пе�
рехід від поняття "внутрішньогалу�
зева конкуренція" до поняття "внут�
рішньоринкова", оскільки, як за�
значає автор, у теперешній час га�
лузь і навіть підгалузь дуже укруп�
нились і спеціалізувалися внутріш�
ньо, що виробляють багато видів то�
варів, а конкуренція виникає перш за
все усередині ринку кожного виду
товару [8, с. 59].

Внутрішньоринкова (внутріш�
ньогалузева), міжринкова та міжга�
лузева конкуренції суттєво відрізняються:

— у міжринковій і міжгалузевій немає кон�
куренції покупців;

— історично внутрішньоринкова та міжрин�
кова конкуренції існують тисячоліття, тоді як
міжгалузева — століття. В останній дрібний то�
варовиробник узагалі участі не бере;

— хоча внутрішньоринкова і міжринкова
конкуренції історично (а в теорії — і логічно)
передують міжгалузевій, та остання народила�
ся не з них, а на перетворення дрібнотоварно�
го виробництва й обігу в більш складне. Вона
формує ціну виробництва, забезпечуючи серед�
ню норму прибутку на капітал;

— логічно та історично вибудовується зв'я�
зок: внутрішньоринкова  міжринкова 
міжгалузева конкуренція, після її здійснення,
тобто у зрілому стані, відбувається зворотний
вплив пізніше від утворених видів конкуренції
на раніше виниклі: індивідуальні ціни пропо�
зиції під час внутрішньоринкової та міжринко�
вої конкуренції установлюються відразу як
ціни виробництва. У підсумку при формуванні
ринкової ціни товару кожного роду беруть
участь усі три види ринкової конкуренції [8, с.
66].

Потрібно виділити внутрішню (внутрішнь�
осекторальну, внутрішньогалузеву) та зовн�
ішню (міжсекторальну, міжгалузеву) конку�
рентоспроможність аграрного сектора еко�
номіки. Внутрішньосекторальна конкурен�
тоспроможність проявляється у конку�
рентній боротьбі у середині сектора, визна�
чається у першу чергу конкурентоспромож�
ністю галузі сільського господарства, а кон�
курентоспроможність галузі — конкурентос�
проможністю підгалузей і господарюючих у
ній суб'єктів. Конкурентна боротьба прохо�
дить між різними сільськогосподарськими
товаровиробниками, які функціонують в аг�
рарному секторі економіки та його галузях,
виробляють і реалізують сільськогосподарсь�
ку продукцію, задовольняючи одні й ті самі

потреби, але мають відмітності у факторах
виробництва, виробничих затратах, якості,
каналах збуту, ціні і т.п. Внутрішньосекто�
ральній конкуренції в аграрному секторі еко�
номіки характерна майже вільна досконала
конкуренція, у процесі якої значна кількість
виробників пропонують однотипну сільсько�
господарську продукцію й не впливають на
ситуацію на ринку. Завдяки цьому виду кон�
куренції підвищується конкуренотоспро�
можність аграрного сектора економіки в
цілому.

Міжсекторальна конкурентоспромож�
ність аграрного сектора економіки прояв�
ляється у конкурентній боротьбі між товаро�
виробниками різних секторів, галузей націо�
нальної економіки або різних країн за вигід�
ніше вкладання грошових коштів й отриман�
ня більшого прибутку. Отже, міжсектораль�
на конкуренція — це конкуренція капіталів у
боротьбі за більш прибуткове їх застосуван�
ня.

Отже, конкурентоспроможність аграрно�
го сектора економіки — це здатність сіль�
ськогосподарських товаровиробників у про�
цесі конкурентної боротьби адаптовуватись
до змінних умов господарювання, ефектив�
но здійснювати свою діяльність в умовах ри�
зику та невизначеності, раціонально викори�
стовувати ресурси, виробляти якісну сіль�
ськогосподарську продукцію, яка прино�
сить максимальну корисність споживачем,
формуючи при цьому як загальну так і час�
ткову конкурентоспроможність елементів
більш вищого ієрархічного рівня функціо�
нування.
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