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Сòàòòю ïðèñâÿ÷åíî òåîðåòè÷íèì àñïåêòàì фîðìóâàííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîї 
ïðîäóêö³ї. Âèÿâëåíî îñíîâí³ ïðè÷èíè íèзüêîãî її ð³âíÿ. Çàïðîïîíîâàíî ³íñòðóìåíòè êîìïëåêñíîãî ï³ä-
хîäó äî фîðìóâàííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïðîäóêö³ї.
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Постановка проблеми. Гîëîâíîю ïðîбëåìîю 
àãðàðíîãî ñåêòîðó є íåñïðîìîæí³ñòü ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêèх ï³äïðèєìñòâ óñ³х фîðì âëàñíîñò³ ³ ãîñ-
ïîäàðюâàííÿ зä³éñíюâàòè â³äòâîðюâàëüí³ ïðîöåñè 
âèðîбíèöòâà зà ðàхóíîê âëàñíèх êîшò³â. Сàìå òîìó 
â³äбóâàєòüñÿ ðóéíóâàííÿ ìàòåð³àëüíî-òåхí³÷íîãî 
ïîòåíö³àëó ï³äïðèєìñòâà, ñêëàäñüêèх ïðèì³щåíü 
òà ³íшèх êîìïîíåíò³â âèðîбíè÷îї ³íфðàñòðóêòóðè, 
зðîñòàє ÷àñòêà ðó÷íîї ïðàö³, щî ïðèзâîäèòü б³ëü-
ш³ñòü ï³äïðèєìñòâ äî збèòêîâîñò³. Пðèзóïèíèòè 
зàíåïàä âèðîбíèöòâà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóê-
ö³ї òà ï³äâèщèòè êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü її âèðîб-
íèöòâà ìîæíà зà óìîâè ðîзðîбëåííÿ ³ зä³éñíåííÿ 
äîâãîñòðîêîâîї íàö³îíàëüíîї ïðîãðàìè â³äðîäæåííÿ 
³ ñòàб³ë³зàö³ї ãàëóз³ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.

Àналіз останніõ досліджень і публікацій. Âàãî-
ìèé âíåñîê ó âèâ÷åííÿ òåîðåòèêî-ïðèêëàäíèх 
àñïåêò³â êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîї ïðîäóêö³ї зðîбèëè òàê³ â³äîì³ â³ò÷èзíÿí³ 
â÷åí³, ÿê Â. Àíäð³é÷óê, Â. Бîéêî, Â. Гàëóшêî, 
Â. Çбàðñüêèé, С. Êâàшà, Ю. Êîâàëåíêî, Ì. Лîбàñ, 
П. Ìàêàðåíêî, Ì. Ìàëåñ, П. Сàбëóê, Î. Цàðåíêî; 
зàðóб³æí³: П. Бðåíòîí, Ì. Пîзíåð, Ì. Пîðòåð, 
Дæ. Сòðåíä, Â. Сêîòò, Д. Ð³êàðäî, À. Сì³ò òà ³í. 

Âîäíî÷àñ ñêëàäí³ñòü òà бàãàòîãðàíí³ñòü íàÿâ-
íèх â àãðàðíîìó ñåêòîð³ åêîíîì³êè ïðîбëåì 
зóìîâëює íåîбх³äí³ñòü ïîшóêó íîâèх ï³äхîä³â äî 
фîðìóâàííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïðîäóêö³ї 
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.

Âиділення невирішениõ раніше частин загаль-
ної проблеми. Îñîбëèâîñò³ ðîзâèòêó ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêèх ï³äïðèєìñòâ â óìîâàх òðàíñфîðìàö³ї 
âèìàãàюòü êîìïëåêñíîãî ï³äхîäó äî ìåхàí³зìó 
фîðìóâàííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïðîäóêö³ї. 
Уðàхîâóю÷è íàÿâíó íèзêó äîñë³äæåíü ö³єї ïðî-
бëåìè, ïèòàííÿ зàëèшàєòüñÿ äîñèòü àêòóàëüíèì 
³ äèñêóñ³éíèì, âèìàãàє ïîäàëüшîãî íàóêîâîãî 
îбґðóíòóâàííÿ, зîêðåìà ïîбóäîâè ÷³òêîãî ³íñòðó-
ìåíòàð³ю фîðìóâàííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêö³ї â³äïîâ³äíî äî 
âèìîã ðèíêó.

Мета статті ïîëÿãàє ó âèâ÷åíí³ òåîðåòè÷íèх 
àñïåêò³â êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ òà âèзíà÷åíí³ 
ãîëîâíèх ÷èííèê³â фîðìóâàííÿ êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæíîñò³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêö³ї â óìî-
âàх òðàíñфîðìàö³éíèх зðóшåíü.

Âиклад основного матеріалу дослідження. 
Сòðàòåã³÷íèìè ïð³îðèòåòíèìè íàïðÿìàìè ðîз-
âèòêó ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà ï³äâèщåííÿ 
éîãî êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ є: фîðìóâàííÿ òà 
фóíêö³îíóâàííÿ öèâ³ë³зîâàíîãî ðèíêó ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêö³ї; ñïðèÿííÿ зàëó÷åííю 
³íâåñòèö³é; ðîзâèòîê ìàðêåòèíãîâîї ä³ÿëüíîñò³; 
ñïðîщåííÿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ; ³íòåíñèф³-
êàö³ÿ ãàëóз³; ï³äòðèìêà ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³, 
ìîòèâàö³ÿ ïðàö³; ìàðêåòèíãîâà ä³ÿëüí³ñòü òà 
зàñòîñóâàííÿ íèзêè ³íшèх îðãàí³зàö³éíî-åêîíî-
ì³÷íèх ³ òåхí³êî-òåхíîëîã³÷íèх зàхîä³â.

Сòðàòåã³ÿ фîðìóâàííÿ ðèíêó ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîї ïðîäóêö³ї ìàє ґðóíòóâàòèñÿ, íàñàìïåðåä, íà 
фóíêö³îíóâàíí³ ìåхàí³зìó âзàєìîзâ'ÿзêó òà âзà-
єìîä³ї òðüîх åëåìåíò³â ðèíêîâîї êîí’юíêòóðè : 
ïîïèòó, ïðîïîзèö³ї ³ ö³íîâîї ïîë³òèêè, ÿêà бóäå 
åфåêòèâíîю ëèшå òîä³, êîëè ö³íè íà ïðîäóêö³ю 
зàбåзïå÷àòü íåîбх³äí³ òåìïè ðîзшèðåíîãî â³äòâî-
ðåííÿ âèðîбíèöòâà é îäåðæàííÿ ìàêñèìàëüíîãî 
ïðèбóòêó íà âêëàäåíèé êàï³òàë. Ц³íîâó ïîë³òèêó ó 
ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ íåîбх³äíî зä³éñíюâàòè íà 
îñíîâ³ â³ëüíîãî ö³íîóòâîðåííÿ â ïîєäíàíí³ з åëå-
ìåíòàìè äåðæàâíîãî ðåãóëюâàííÿ ö³íîâîãî ð³âíÿ. 
Дëÿ öüîãî ïîòð³бåí êîìïëåêñ зàхîä³â: â³ëüí³ ö³íè, 
ñóбñèä³ї, ï³ëüãîâå êðåäèòóâàííÿ òà ñòðàхóâàííÿ, 
ïîäàòêîâ³ ï³ëüãè, ñòèìóëюâàííÿ åêñïîðòó é îбìå-
æåííÿ ³ìïîðòó òîщî [1, ñ. 79].

Îäèí ³з ïåðшîðÿäíèх фàêòîð³â ï³äâèщåííÿ 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîї 
ïðîäóêö³ї є ñêîðî÷åííÿ âèòðàò íà її âèðîбíèöòâî. 
Âàæëèâèì íàïðÿìîì âèð³шåííÿ öüîãî ïèòàííÿ є 
åêîíîì³ÿ âèðîбíè÷èх âèòðàò òà âïðîâàäæåííÿ ñèñ-
òåìè óïðàâë³ííÿ íèìè äëÿ зíèæåííÿ ñîб³âàðòîñò³ 
ïðîäóêö³ї òà ïîïåðåäæåííÿ збèòêîâîñò³ ï³äïðè-
єìñòâà. Дàíà ñèñòåìà зàбåзïå÷èòü êîíöåíòðàö³ю 
êîíòðîëüíèх ä³é зà îñíîâíèìè íàïðÿìàìè ãîñïî-
äàðñüêîї ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà, ñâîє÷àñíå âèÿâ-
ëåííÿ â³äхèëåíü фàêòè÷íèх ïîêàзíèê³â â³ä íîð-
ìàòèâíèх àбî ïëàíîâèх ³ âèзíà÷åííÿ ÷èííèê³â, 
щî зóìîâèëè â³äхèëåííÿ, òà ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³í-
ñüêèх ð³шåíü щîäî íîðìàë³зàö³ї ïðîöåñó óïðàâ-
ë³ííÿ âèòðàòàìè. Дëÿ åфåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ 
âèòðàòàìè òà ñîб³âàðò³ñòю ïðîäóêö³ї íåîбх³äíà 
äîñòàòíÿ óâàãà îбë³êó, êîíòðîëю, ïëàíóâàííÿ é 
àíàë³зó, щî âèìàãàє ïîñò³éíîãî ïîë³ïшåííÿ ñèñ-
òåìè ³íфîðìàö³éíîãî зàбåзïå÷åííÿ, ÿêà б äîïî-
ìàãàëà óïðàâë³íöÿì íå ò³ëüêè ìàòè äîñòîâ³ðíó 
³íфîðìàö³ю ïðî âèòðàòè, à é êîíòðîëюâàòè âèêî-
ðèñòàííÿ ðåñóðñ³â, íå äîïóñêàю÷è âèíèêíåííÿ 
íåâèïðàâäàíèх âèòðàò.

Яê³ñòü ïðîäóêö³ї є îäíèì з îñíîâíèх фàêòîð³â 
ï³äâèщåííÿ її êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³, îñê³ëüêè 
äàє зìîãó âèзíà÷èòè âзàєìîзâ’ÿзêè ì³æ âèðîбíè-
êàìè, ïåðåðîбíèìè òà òîðãîâåëüíèìè ï³äïðèєì-
ñòâàìè ³ ñêîðåãóâàòè îбñÿãè âèðîбíèöòâà ïðîäóê-
ö³ї зã³äíî з ïîïèòîì íà ðèíêó, à òàêîæ ãàðàíòóâàòè 
ïðèбóòêè ïàðòíåðàì ó ëàíöюãó «âèðîбíèöòâî – 
ïåðåðîбêà – збóò».

Îñíîâîю фîðìóâàííÿ ÿê³ñíîї ïðîäóêö³ї є ñòàí-
äàðòèзàö³ÿ, ìåòà ÿêîї – ãàðàíòóâàííÿ ÿêîñò³ ïðî-
äóêö³ї з óðàхóâàííÿì âèìîã ñâ³òîâîãî ðèíêó òà 
бåзïåêè зäîðîâ'ÿ íàñåëåííÿ. Дîö³ëüíî âïðîâàäæó-
âàòè íà ï³äïðèєìñòâàх ëàíöюã óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòю, 
ÿêèé ìàє ґðóíòóâàòèñÿ íà ì³æíàðîäí³é ñèñòåì³ 
ñòàíäàðòèзàö³ї (ðèñ. 1). 

Яê³ñòü ïðîäóêö³ї ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ðåàë³-
зóє íèзêó âàæëèâèх фóíêö³é, à ñàìå ï³ä ÷àñ âèзíà-
÷åííÿ ÿêîñò³ ïðîäóêö³ї â³äîбðàæàєòüñÿ ð³âåíü 
òåхí³÷íîãî òà òåхíîëîã³÷íîãî зàбåзïå÷åííÿ, âïðî-
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âàäæåííÿ ³ííîâàö³é òà óïðàâë³ííÿ âèðîбíèöòâîì; 
ÿê³ñòü ïðîäóêö³ї є ãîëîâíèì ÿê³ñíèì ïîêàзíèêîì, 
ðåзóëüòàòè ÿêîãî âïëèâàюòü íà ïðèéíÿòòÿ óïðàâ-
ë³íñüêèх ð³шåíü; â³ä ð³âíÿ ÿêîñò³ зàëåæèòü ïðîäî-
âîëü÷à бåзïåêà êðàїíè.

Îòæå, îðãàí³зàö³éíî-åêîíîì³÷íèé ìåхàí³зì 
фîðìóâàííÿ ÿêîñò³ ñë³ä ðîзãëÿäàòè ÿê ñèñòåìó 
зàêîíîäàâ÷î-ïðàâîâèх зàхîä³â, îðãàí³зàö³éíèх, 
òåхíîëîã³÷íèх, åêîíîì³÷íèх òà åêîëîã³÷íèх âàæå-
ë³â ³ ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòю ïðîäóêö³ї, ÿê³ 
â³äïîâ³äàюòü âèìîãàì ðèíêó ³ зàбåзïå÷óюòü ñòà-

б³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèєìñòâ òà äîâãîòðèâàëó 
êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ïðîäóêö³ї â ïåâíèх ñåã-
ìåíòàх ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó.

Íàñòóïíèì âàæëèâèì åëåìåíòîì фîðìóâàííÿ 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ÿê ï³äïðèєìñòâ, òàê 
³ ïðîäóêö³ї є íàÿâíèé ìàòåð³àëüíî-ðåñóðñíèé 
ïîòåíö³àë òà éîãî ÿê³ñíèé ñêëàä. Îäíàê êðèзîâà 
ñèòóàö³ÿ ïðèзâåëà äî зíà÷íèх óòðàò ìàòåð³àëüíî-
òåхí³÷íèх ðåñóðñ³â ó â³ò÷èзíÿíîìó ñ³ëüñüêîìó 
ãîñïîäàðñòâ³, ð³зêî ïîã³ðшèëà éîãî òåхí³÷íó îñíà-
щåí³ñòü, зàбåзïå÷åí³ñòü ì³íåðàëüíèìè äîбðèâàìè 

Ðис. 1. Êонцепція стандартизації виробництва продукції сільськогосподарськиõ підприємств
Джерело: власн³ досл³дження
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сільськогосподарської продукції, що 
постачається кінцевим споживачам: 

- забезпечення виконання вимог щодо 
виробництва «органічної» продукції; 

- дотримання вимог ЄС з питань безпеки та 
якості продовольства 

- Розроблення нових та 
модернізація наявних 
технологій аграрного 
виробництва 

- Оновлення технічного 
парку господарств 
відповідно до вимог 
сучасних стандартів 

- Реінжиніринг виробничих 
процесів, удосконалення 
виробничої системи та 
системи управління 
виробництвом  

- Забезпечення ефективного 
трансферту технологій та 
ноу-хау, проходження 
сертифікації 

- Створення регіональних 
установ для консультативної 
підтримки, практичної 
допомоги з питань 
стандартизації і сертифікації 
процесів виробництва 
аграрних підприємств 

- Спеціальні видання, 
безкоштовні бази стандар-
тизації в мережі Інтернет  
для сільськогосподарських 
підприємств 

- Організація навчання 
керівників і спеціалістів 
аграрних підприємств з 
тематичних питань 
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òà х³ì³÷íèìè зàñîбàìè зàхèñòó ðîñëèí, щî ñòàëî 
îäí³єю з îñíîâíèх ïðè÷èí зíèæåííÿ åфåêòèâíîñò³ 
âèðîбíèöòâà.

Сèñòåìàòè÷íå îíîâëåííÿ ³ ðîзâèòîê ìàòåð³-
àëüíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó àãðàðíîãî âèðîбíè-
öòâà âèìàãàє êîìïëåêñíîãî ï³äхîäó äî âèð³шåííÿ 
ö³єї ïðîбëåìè. Дåðæàâíà òåхí³÷íà ïîë³òèêà щîäî 
âèð³шåííÿ öüîãî ïèòàííÿ ïîâèííà зä³éñíюâàòèñÿ 
ó äâîх íàïðÿìàх: ï³äâèщåííÿ åфåêòèâíîñò³ âèêî-
ðèñòàííÿ ìàòåð³àëüíî-òåхí³÷íîї бàзè àãðàðíîãî 
âèðîбíèöòâà òà ðîзâèòêó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî 
ìàшèíîбóäóâàííÿ ³ íàðîщóâàííÿ îбñÿã³â âèðîб-
íèöòâà òåхí³÷íèх зàñîб³â íà ð³âí³ ñâ³òîâèх âèìîã. 
У êîæíîìó ³з öèх íàïðÿì³â íåîбх³äíî âèзíà÷èòè 
â³äïîâ³äí³ ïð³îðèòåòè. Щîäî ïåðшîãî з íèх, òî 
ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìîì äåðæàâíîї òåхí³÷íîї 
ïîë³òèêè є îíîâëåííÿ ³ ðîзâèòîê òðàêòîðíîãî òà 
êîìбàéíîâîãî ïàðêó ÿê îñíîâè ìàòåð³àëüíî-òåх-
í³÷íîї бàзè àãðàðíîãî âèðîбíèöòâà, à â ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîìó ìàшèíîбóäóâàíí³ – ðîзðîбëåííÿ 
é îñâîєííÿ âèðîбíèöòâà åíåðãîíàñè÷åíèх ñèëîâèх 
ìàшèí òà êîìïëåêñ³â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîї òåх-
í³êè [2, ñ. 11].

Дåðæàâíà òåхí³÷íà ïîë³òèêà íà ñó÷àñíîìó 
åòàï³ її фîðìóâàííÿ òà ðåàë³зàö³ї òàêîæ ïîâè-
ííà ïåðåäбà÷àòè îбґðóíòóâàííÿ òåхíîëîã³÷íèх 
âèìîã щîäî êîìïëåêñíîї ìåхàí³зàö³ї âèðîбíè÷èх 
ïðîöåñ³â, ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ìàшèí, ñïðîìîæíîї 
зàбåзïå÷èòè ðîзâèòîê êîíêóðåíòîñïðîìîæíîãî 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîбíèöòâà, âèзíà÷åííÿ 
³íâåñòèö³éíèх ïð³îðèòåò³â äëÿ îíîâëåííÿ é ðîзâè-
òêó ìàòåð³àëüíî-ðåñóðñíîї бàзè, ñòâîðåííÿ ðèíêó 
òåхí³÷íèх зàñîб³â àãðàðíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè.

У ðèíêîâèх óìîâàх ïîòðåбóюòü âäîñêîíàëåííÿ 
фîðìè îðãàí³зàö³ї ³ ìîòèâàö³ї ïðàö³, зîêðåìà зàðî-
б³òíà ïëàòà ïîñ³äàє ïðîâ³äíå ì³ñöå ó ìåхàí³зì³ 
ìîòèâàö³ї ïðàö³. Âîíà âèêîíóє ñòèìóëюю÷ó фóíê-
ö³ю ëèшå òîä³, êîëè ì³æ ðåзóëüòàòàìè ïðàö³ é 
âèíàãîðîäîю ³ñíóє ò³ñíà зàëåæí³ñòü. Îñíîâó ïîë³-
òèêè îïëàòè ïðàö³ ñòàíîâëÿòü, ÿê ïðàâèëî, ïîëî-
æåííÿ êîíöåïö³ї ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó. Ðîзì³ð 
ì³í³ìàëüíîї зàðîб³òíîї ïëàòè äëÿ ïðîñòîãî ïîòî÷-
íîãî â³äòâîðåííÿ ðîбî÷îї ñèëè ìàє бóòè íå ìåíшèì 
â³ä ì³í³ìàëüíîãî ñïîæèâ÷îãî бюäæåòó. Ç óðàхó-
âàííÿì êîåф³ö³єíòà ñ³ìåéíîãî íàâàíòàæåííÿ ì³í³-
ìàëüíà зàðîб³òíà ïëàòà ìàє бóòè б³ëüшîю â³ä ì³í³-
ìàëüíîãî ñïîæèâ÷îãî бюäæåòó íà 40–45%. Òàêå 
ñï³ââ³äíîшåííÿ ñïîñòåð³ãàєòüñÿ â êðàїíàх ³з ðîз-
âèíóòîю ðèíêîâîю åêîíîì³êîю, äå ÷àñòêà ìàëî-
êâàë³ф³êîâàíîї ðîбî÷îї ñèëè â³äíîñíî íåзíà÷íà, 
à ф³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ ï³äïðèєìñòâ, îðãàí³зàö³é 
³ äåðæàâè зàãàëîì б³ëüш³, í³æ â Уêðàїí³. Çàñòî-
ñîâóю÷è ïåâíó ñèñòåìó îïëàòè ïðàö³ â ðèíêîâèх 
óìîâàх, ñë³ä зâåðíóòè óâàãó íà íîâ³ ñîö³àëüí³ ïðî-
öåñè é ÿâèщà íà ñåë³. У êîíòåêñò³ àíàë³зó äîñë³-
äæóâàíîї ïðîбëåìè âàæëèâèì є ïîäîëàííÿ íàñë³ä-
ê³â зíåâàæëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ñåëÿíñüêîї ïðàö³, 
ÿêå êóëüòèâóâàëîñÿ íà ð³âí³ бóäåííîї ñâ³äîìîñò³ 
ó ìèíóë³ ÷àñè. Îòæå, âàæëèâèì ñêëàäíèêîì äåð-
æàâíîãî зíà÷åííÿ є фîðìóâàííÿ êóëüòó ïðåñòèæ-
íîñò³ ñåëÿíñüêîї ïðàö³, шàíîбëèâîãî ñòàâëåííÿ äî 
ñåëÿíèíà ÿê òâîðöÿ ìàòåð³àëüíèх бëàã. Дëÿ öüîãî 
ïîòð³бíî щîíàéïåðшå зàбåзïå÷èòè íàëåæíèé 
ð³âåíü îïëàòè ïðàö³ íà ñåë³.

Уñ³ ïåðåðàхîâàí³ âèщå фàêòîðè ï³äâèщåííÿ 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïðîäóêö³ї ìîæóòü бóòè 
ðåàë³зîâàí³ ëèшå зà óìîâè ñòâîðåííÿ ³ фóíêö³-
îíóâàííÿ ä³єâîї ñëóæбè ìàðêåòèíãó. Îñíîâíèì 
зàâäàííÿì ñëóæбè ìàðêåòèíãó є ï³äâèщåííÿ зàö³-
êàâëåíîñò³ ïðàö³âíèê³â â åфåêòèâíîìó âèêîðèñ-
òàíí³ âèðîбíè÷èх ðåñóðñ³â, ïîë³ïшåííÿ ðåàë³зàö³ї 
ïðîäóêö³ї, зì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåхí³÷íîї бàзè 

ïåðåðîбíèх ï³äïðèєìñòâ ³ òîðãîâåëüíèх îðãàí³зà-
ö³é, ðîзâèòîê ³íфðàñòðóêòóðè ðèíêó, îðãàí³зàö³ÿ 
ðåêëàìè òîщî.

Â Уêðàїí³ ìàðêåòèíãîâà ä³ÿëüí³ñòü щå íå 
íàбóëà зíà÷íîãî ïîшèðåííÿ, ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüê³ ï³äïðèєìñòâà âèêîðèñòîâóюòüñÿ ëèшå îêðåì³ 
фóíêö³ї òà ñòðàòåã³ї ìàðêåòèíãîâîї ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ 
íå ïîòðåбóюòü зíà÷íèх ф³íàíñîâèх âêëàäåíü òà 
ãëèбîêèх ïðîфåñ³éíèх зíàíü ó äàí³é ñфåð³, îäíàê 
âîíè íå äàюòü íàëåæíîãî äîâãîñòðîêîâîãî åфåêòó. 
Îäí³єю з îñîбëèâîñòåé àãðîìàðêåòèíãó, ÿê âæå 
зãàäóâàëîñÿ, є íàÿâí³ñòü ð³зíèх îðãàí³зàö³éíèх 
фîðì ãîñïîäàðюâàííÿ: ãîñïîäàðñüê³ òîâàðèñòâà, 
фåðìåðñüê³ ãîñïîäàðñòâà, ï³äïðèєìñòâà з ³íîзåì-
íèìè ³íâåñòèö³ÿìè, ï³äïðèєìñòâà ³íшèх фîðì 
âëàñíîñò³. Ц³ë³ фóíêö³îíóâàííÿ àãðîïðîìèñëîâîãî 
ï³äïðèєìñòâà ïîâèíí³ ìàòè зâ’ÿзîê ³з фóíêö³ÿìè 
ìàðêåòèíãó. 

Îñíîâíèìè фàêòîðàìè, щî ñüîãîäí³ ñòðèìóюòü 
ðîзâèòîê ìàðêåòèíãó â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³, є 
íèзüêèé ð³âåíü зíàíü êåð³âíèê³â ó ñфåð³ ìàðêå-
òèíãó, бðàê êâàë³ф³êîâàíèх êàäð³â, íååфåêòèâíà 
äåðæàâíà ïîë³òèêà, ñïàä åêîíîì³êè, äåф³öèò ìàòå-
ð³àëüíî-òåхí³÷íèх ³ ф³íàíñîâèх ðåñóðñ³â äëÿ ñòâî-
ðåííÿ òà фóíêö³îíóâàííÿ ñëóæбè ìàðêåòèíãó. 

Âàæëèâèìè íàïðÿìàìè фîðìóâàííÿ êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîñò³ є ³íфîðìàö³éíå зàбåзïå÷åííÿ, 
à ñàìå âïðîâàäæåííÿ ³íфîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîї 
ñèñòåìè àãðîïðîìèñëîâîãî âèðîбíèöòâà òà ñèñ-
òåìè äîðàäíèöòâà, щî â ïåðñïåêòèâ³ ìàє äîêîð³ííî 
зì³íèòè òåхíîëîã³ї óïðàâë³ííÿ àãðàðíîãî ñåêòîðà 
íà âñ³х ð³âíÿх ³ ñòâîðèòè єäèíèé ³íфîðìàö³éíèé 
ïðîñò³ð äëÿ àãðàðíèх âèðîбíèê³â. Цå äàñòü зìîãó 
íå ò³ëüêè íàäàòè ³íфîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éí³ 
ïîñëóãè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèì òîâàðîâèðîбíè-
êàì, à é îðãàí³зóâàòè зâîðîòí³ ïîòîêè ³íфîðìàö³ї 
з àãðàðíîї ñфåðè ³ зàбåзïå÷èòè ÿê³ñí³ зðóшåííÿ 
ó âèðîбíèöòâ³ é збóò³ ïðîäóêö³ї ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèх ï³äïðèєìñòâ òà зàбåзïå÷åíí³ зðîñòàííÿ êîí-
êóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïðîäóêö³ї.

П³äâèщåííю êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïðîäóê-
ö³ї òàêîæ ñïðèÿòèìå ðåàë³зàö³ÿ ³íâåñòèö³éíî-³ííî-
âàö³éíîї ïîë³òèêè зã³äíî ³з Çàêîíîì Уêðàїíè «Пðî 
³íâåñòèö³éíó ä³ÿëüí³ñòü» [3]. Цå ïåðåäóñ³ì ñòîñó-
єòüñÿ зàбåзïå÷åííÿ ìåхàí³зì³â ³ïîòå÷íîãî êðåäè-
òóâàííÿ, âèêîðèñòàííÿ ³íâåñòèö³éíèх ðåñóðñ³â 
íàñåëåííÿ, ñòèìóëюâàííÿ ïðèïëèâó ³íîзåìíîãî 
êàï³òàëó, зàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é ó íàóêîâó, íàó-
êîâî-òåхí³÷íó òà ³ííîâàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü. 

Ç³ âñòóïîì Уêðàїíè äî Сâ³òîâîї îðãàí³зàö³ї 
òîðã³âë³ â³äêðèëèñÿ її âíóòð³шí³ ðèíêè, зîêðåìà 
ðèíêè ïðîäîâîëüñòâà, ïðîòå ëèшå âèñîêîÿê³ñíà 
ïðîäóêö³ÿ з íèзüêîю ñîб³âàðò³ñòю зäàòíà âèòðè-
ìàòè êîíêóðåíö³ю з ñâ³òîâèìè àíàëîãàìè. Âèх³ä 
íà зîâí³шí³é ðèíîê â³ò÷èзíÿíîãî òîâàðîâèðîбíèêà 
з êîíêóðåíòîñïðîìîæíîю ïðîäóêö³єю зàбåзïå÷èòü 
îòðèìàííÿ ãàðàíòîâàíîãî äîхîäó, îêóïí³ñòü âêëà-
äåíèх êîшò³â, ñïðèÿòèìå íàãðîìàäæåííю êàï³-
òàëó, щî äàñòü зìîãó ðîзшèðèòè âèðîбíèöòâî, 
òîìó ñë³ä ðåàë³зóâàòè ³äåîëîã³ю ³ííîâàö³éíîãî ðîз-
âèòêó, ÿêà б ïåðåäбà÷àëà âèêîðèñòàííÿ êîшò³â, 
îòðèìàíèх â³ä ³ííîâàö³é, íà ïîâòîðí³ ³ííîâàö³ї, 
òîбòî зàбåзïå÷åííÿ бåзïåðåðâíîñò³ ³ííîâàö³éíîãî 
ïðîöåñó òà íàðîщóâàííÿ éîãî ìàñшòàб³â ó ïåð-
ñïåêòèâ³ [4, ñ. 109]. 

Íèí³ íåìàє êðàїíè, äå åêîíîì³÷íå зìàãàííÿ зà 
ë³äåðñòâî íà ñâ³òîâèх ðèíêàх íå бóëî ïîâ’ÿзàíî 
з ³ííîâàö³ÿìè. Щå б³ëüшîю ì³ðîю öå ñòîñóєòüñÿ 
íàшîї äåðæàâè, àäæå ñòâîðèòè é îñîбëèâî óòðè-
ìàòè íàö³îíàëüí³ êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè, ðåàë³-
зóâàòè їх â åêîíîì³ö³ ãëîбàëüíîãî ðèíêó ìîæíà 
ëèшå шëÿхîì ³ííîâàö³éíîãî ðîзâèòêó. ²ííîâàö³ї 
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ìàюòü ñòàòè îñíîâíèì зàñîбîì ï³äâèщåííÿ êîí-
êóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèх ï³ä-
ïðèєìñòâ òà їх ïðîäóêö³ї. Пðîòå зà â³äñóòíîñò³ 
äåðæàâíîãî ðåãóëюâàííÿ бàãàòî íîâîââåäåíü íå 
ìîæóòü шâèäêî âïðîâàäæóâàòèñÿ â ïðàêòèêó.

Àêòèâíà ³ííîâàö³éíà ñòðàòåã³ÿ àãðàðíèх ï³ä-
ïðèєìñòâ íå ìîæå бóòè ðåàë³зîâàíà бåз ï³äòðèìêè 
äåðæàâè. Дåðæàâà ìàє âïëèâàòè íà ³ííîâàö³éíó 
ä³ÿëüí³ñòü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèх ï³äïðèєìñòâ 
÷åðåз зä³éñíåííÿ ïåâíèх êðîê³â (ðèñ. 2). 

Дëÿ ðåàë³зàö³ї ³ííîâàö³éíîї ïîë³òèêè äåð-
æàâè òàêîæ íåîбх³äíî â íàö³îíàëüí³é ïðîãðàì³ 
ðîзâèòêó ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ðîзшèðèòè 
ðîзä³ë щîäî àêòèâàö³ї ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ 
â àãðàðíîìó ñåêòîð³ åêîíîì³êè, äå ïåðåäбà÷èòè 
êîìïëåêñí³ñòü ðîзâèòêó öèх ïðîöåñ³â зà âñ³ìà 
ñêëàäíèêàìè: íàóêîю, äå äîñë³äæåííÿ ïîòðåбó-
юòü щîð³÷íîãî ìàñшòàбíîãî ф³íàíñóâàííÿ ³ âñå-
б³÷íîї äåðæàâíîї ï³äòðèìêè, îñê³ëüêè â³ä öüîãî 
зàëåæèòü íàóêîâèé ð³âåíü òà ÿê³ñòü íîâàö³é, щî 
íàäзâè÷àéíî âàæëèâî â óìîâàх ïîшèðåííÿ íà 
óêðàїíñüêîìó ðèíêó íàóêîâî-òåхí³÷íîї ïðîäóê-
ö³ї, êîíêóðåíòîñïðîìîæíîї ³íîзåìíîї òåхí³êè ³ 
òåхíîëîã³é, ÿê³ зà ñâîїìè ïàðàìåòðàìè íå ïîñòó-
ïàюòüñÿ, à ³íîä³ âîíè є зíà÷íî âèщèìè â³ò÷èзíÿ-
íèх àíàëîã³â; óïðîâàäæåííÿì íîâàö³é ³з òåхí³êî-
òåхíîëîã³÷íèì ïåðåîñíàщåííÿì âèðîбíèöòâà; 
íàâ÷àííÿì ³ ï³äãîòîâêîю êàäð³â; ìàðêåòèíãîâèì 

äîñë³äæåííÿì òà êîíñóëüòàö³éíî-³íфîðìàö³éíèì 
зàбåзïå÷åííÿì фîðìóâàííÿ ðèíêîâîї ñòðàòåã³ї 
ðîзâèòêó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â 
êðàїí³ [5].

²ííîâàö³éíèé ðîзâèòîê äàñòü зìîãó äîñÿãòè 
íåîбх³äíîãî ð³âíÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïðî-
äóêö³ї äëÿ â³ëüíîãî êîíêóðóâàííÿ íà ñâ³òîâèх 
ðèíêàх. 

Âисновки. Îòæå, îñíîâíà ìåòà ïîбóäîâè ïîë³-
òèêè фîðìóâàííÿ òà ï³äâèщåííÿ êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæíîñò³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêö³ї 
âêëàäàєòüñÿ â Íàö³îíàëüíó ïðîãðàìó ðîзâèòêó 
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ³ ïîêëèêàíà зàбåзïå-
÷èòè ðîзшèðåíå â³äòâîðåííÿ ãàëóз³ íà îñíîâ³ ï³ä-
âèщåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³ òà ïîë³ïшåííÿ 
ÿêîñò³ ïðîäóêö³ї ïåðåäóñ³ì зà ðàхóíîê ðàö³îíàëü-
íîãî âèêîðèñòàííÿ б³îêë³ìàòè÷íîãî ïîòåíö³àëó 
³ âèðîбíè÷èх ðåñóðñ³â ãîñïîäàðñòâ, ðîзшèðåííÿ 
³íâåñòóâàííÿ, ï³äâèщåííÿ ð³âíÿ íàñè÷åííÿ ãàëóз³ 
êàï³òàëîì íà îñíîâ³ âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é. Сâ³-
òîâèé äîñâ³ä ïåðåêîíóє, щî â ñó÷àñíèх óìîâàх 
ðîзðàхîâóâàòè íà âåëèê³ ïðèбóòêè ï³äïðèєìñòâà 
ìîæóòü ò³ëüêè òîä³, êîëè âîíè âèïåðåäæàюòü êîí-
êóðåíò³â â îñâîєíí³ äîñÿãíåíü íàóêîâî-òåхí³÷íîãî 
ïðîãðåñó. С³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî зàëèшàєòüñÿ íàé-
ìåíш ñïðèÿòëèâîю ãàëóззю щîäî ³íâåñòóâàííÿ, ³ 
öå ï³äòâåðäæóє, щî ãàëóзü ïîòðåбóє îбîâ’ÿзêîâîї 
äåðæàâíîї ï³äòðèìêè.
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Ðезюме
Сòàòüÿ ïîñâÿщåíà òåîðåòè÷åñêèì àñïåêòàì фîðìèðîâàíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîбíîñòè ñåëüñêîхîзÿéñòâåííîé 
ïðîäóêöèè. Âыÿâëåíы îñíîâíыå ïðè÷èíы íèзêîãî óðîâíÿ êîíêóðåíòîñïîñîбíîñòè ñåëüñêîхîзÿéñòâåííîé 
ïðîäóêöèè. Пðåäëîæåíы èíñòðóìåíòы ïî êîìïëåêñíîìó ïîäхîäó ê фîðìèðîâàíèю êîíêóðåíòîñïîñîб-
íîñòè ïðîäóêöèè.
Êлючевые слова: êîíêóðåíòîñïîñîбíîñòü, öåíà, ðàñхîäы, èííîâàöèè, èíâåñòèöèè.
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CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF COMPETITIVENESS  
OF AGRICULTURAL PRODUCTS UNDER TRANSFORMATION

Summary
This article is devoted to theoretical aspects of formation of competitiveness of agricultural products. The 
basic reasons for the low competitiveness of agricultural products. The instruments on comprehensive appro-
ach to the formation of competitive products.
Key words: competitiveness, price, cost, innovation, investment.


