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ПЕРЕДМОВА 

 

Розвиток аграрних підприємств в Україні відбувається в умовах динамі-

чних змін ринкового середовища, глобалізації аграрного бізнесу, відкритості 

національної економіки, лібералізації зовнішньої торгівлі, обрання вектора 

європейської та світової інтеграції, посиленням паливно-енергетичних та 

природно-ресурсних викликів і обмежень, стрімкого росту народонаселення, 

інтеграції висококонкурентних технологій та інноваційного продукту у 

вітчизняне виробництво, інтенсифікації виробництва, впровадження досяг-

нень четвертої промислової революції. Діяльність агроформувань набуває 

нового виробничо-економічного змісту та вимагає від усіх учасників еконо-

мічних відносин готовності до трансформацій, максимальної адаптації до 

мінливості та стійкості до глобальних викликів. За таких умов важливого 

значення набуває необхідність формування нової парадигми підвищення 

конкурентоспроможності, спрямованої на активацію інноваційних векторів 

забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств. 

Головним у забезпеченні конкурентоспроможного розвитку цих суб’єктів 

господарювання є формування такої системи, яка поєднає в собі збалансова-

ність економічної, інституційної, інноваційної, екологічної та соціальної 

компонент, що дає можливість нарощувати обсяги виробництва конкурентос-

проможної екологічно безпечної продукції аграрних підприємств, впроваджу-

вати новітні інноваційні високотехнологічні розробки, зменшити трудову 

міграцію, підвищити рівень зайнятості та вмотивованість праці на селі, забез-

печити притік інвестицій в аграрний сектор. Відтак, актуальності набуває 

розроблення цілісної, теоретично та методологічно обґрунтованої системи 

формування конкурентоспроможності аграрних підприємств, що охоплює 

собою відповідні конкурентні стратегії, механізми та інструменти.  

В останні десятиріччя питання конкурентоспроможності агроформувань 

становлять значний науковий та практичний інтерес. Це підтверджують 

дослідження провідних науковців-економістів в аграрній сфері: Л. Антонюк, 

Я. Базилюка, В. Білошапки, І. Вінніченка, Н. Гаращенка, В. Герасимчука, 

О. Гудзинського, В. Діканя, Л. Ємчук, О. Єрмакова, Г. Загорія, Л. Катан, 

С. Кваші, Ю. Кирилова, Г. Кіндрацької, Ю. Лупенка, О. Ніколюк, І. Піддуб-
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ного, Л. Піддубної, О. Скидана, О. Чернеги та багатьох інших учених. Пред-

метом їхніх досліджень є аналіз сутності конкурентних переваг на націона-

льному рівні; впливу глобальних і європейських чинників на конкурентосп-

роможність і конкуренцію на аграрних ринках; стану, динаміки й еластично-

сті ринкового попиту і пропозиції; оцінювання рівня конкуренції на аграр-

них ринках її конкурентоспроможності аграрних підприємств, впливу ресур-

сних, фінансових та інших чинників. 

У наукових працях також знайшли висвітлення проблеми розроблення ор-

ганізаційно-економічного та інших механізмів підвищення конкуренто- 

спроможності, управління нею, соціальної відповідальності агроформувань, їх 

впливу на розвиток сільських громад і сільських територій, природне середо-

вище й агроресурси, екологію та якість продукції, продовольчу й національну 

безпеку у процесі досягнення конкурентоспроможності. Серед зарубіжних 

авторів слід відзначити публікації Г. Азоєва, І. Ансоффа, Г. Асселя, Ф. Еджуор-

та, Д. Кемпбела, Ф. Котлера, А. Кульмана, А. Курно, Ж. Ламбена, Г. Минцбер-

га, Р. Моборна, Ф. Мура, Дж. Нейлбаффа Т. Пітерса, М. Портера, К. Прахалада, 

Д. Рікардо, Дж. Робінсон, А. Сміта, Дж. Стоунхауса, Ф. Тейлора, А. Томпсона, 

Р. Уотермена, А. Файоля, Р. Фатхутдинова, Ф. Хайека, Дж. Хікса, Е. Чемберле-

на, Й. Шумпетера А. Юданова та ін. Вони присвячені обґрунтуванню та впро-

вадженню стратегій конкурентних переваг у підприємствах агробізнесу, їх 

ринкової поведінки, брендингу та ребрендингу продовольчих товарів тощо. 

Незважаючи на активне дослідження даної проблеми, необхідно вказати 

на доцільність виявлення нових та поглиблення існуючих теоретичних і 

методологічних їх засад, а також розробки пропозицій щодо вирішення 

проблем конкурентоспроможності. У плані методології – це визначення 

системи показників та індикаторів, методів та інструментів оцінки й діагнос-

тики, програмування та моделювання як конкурентоспроможності аграрних 

підприємств, так і їх ефективності, рейтингів, стандартів, чинників, складни-

ків стратегій підвищення та управління ними. Їх всебічно обґрунтоване 

застосування дозволяє зробити найбільш відповідну оцінку й виважену 

діагностику, виявити вузькі місця й ризики щодо перспектив підвищення. 

Поглиблення потребує інструментарій забезпечення конкурентоспроможно-

сті аграрних підприємств, дослідження та уточнення системоутворюючих 

принципів і закономірностей формування стійких конкурентних переваг, 
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також недостатньо систематизовані поняття й методологія щодо розробки 

системи управління конкурентоспроможністю підприємства. 

Слід зазначити, що предметною площиною досліджень майже не було 

охоплено регіональний контекст, недостатньо розкрито специфіку диверсифі-

каційного розвитку аграрних підприємств. Вона полягає в тому, що одночасно 

із застосуванням інноваційних технологій необхідно враховувати соціально-

економічні чинники зайнятості населення, розвитку суміжних галузей та 

запобігання зниженню родючості ґрунтів. Зокрема, у теоретичному плані 

важливе значення має виявлення етапів еволюції конкурентоспроможності, 

обґрунтування нових підходів до управління нею на рівні системності, струк-

турна побудова та визначення особливостей на сучасному етапі через функці-

ональні моделі з виявленням відповідних місій, завдань і функцій. 

У плані практичних розробок потребують опрацювання пропозиції що-

до впровадження інновацій, модернізації виробництва, його інвестиційного 

забезпечення, стратегій формування та підвищення конкурентоспроможності 

(ресурсних, маркетингових, інформаційних, диверсифікації, спеціалізації 

тощо). У контексті удосконалення управління конкурентоспроможністю 

агроформувань вимагають поглибленої уваги розвиток відповідних інститу-

тів та інституцій, організаційно-правових форм господарювання, корпорати-

вної поведінки на аграрних ринках, у здійсненні експортно-імпортних опе-

рацій, соціальної підтримки сільського населення, забезпечення екологічної 

безпеки сільських територій. 

При написанні монографії за мету ставилося обґрунтування теоретичних і 

методологічних засад та рекомендацій щодо підвищення конкурентоспромож-

ності аграрних підприємств. Відповідно до поставленої мети в дисертації вирі-

шувались такі теоретичні, методологічні та науково-практичні завдання, а 

також: обґрунтовано теоретичні засади побудови та необхідність формування 

системи управління аграрними підприємствами одночасно на трьох рівнях на 

основі принципів комплексності, багаторівневості, зворотного зв’язку та комп-

ліментарності, що сприятиме забезпеченню їх динамічної рівноваги, утворен-

ню нових конкурентних переваг, зміцненню конкурентного статусу, підвищен-

ню конкурентоспроможності та конкурентоспроможному розвитку; сформова-

но конкурентну парадигму розвитку аграрних підприємств як комплекс синер-

гетично пов’язаних організаційно-управлінських, фінансово-економічних 
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інституцій, що ґрунтуються на консенсусі між державою, суб’єктами аграрного 

бізнесу та територіальними громадами, з урахуванням регіонального контекс-

ту, що передбачає упорядкування сукупності формальних і неформальних 

інституцій, їх децентралізації та активізації включення агроформувань в проце-

си управління розвитком територій; доповнено механізм інноваційного забез-

печення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств на засадах 

четвертої промислової революції (індустрія 4.0), що передбачає злиття техно-

логій, міжгалузевої інтеграції та розвитку цифрового сільського господарства 

для стимулювання дифузії інновацій, реалізації програми інноваційного підп-

риємництва на селі, формування симбіотично-компліментарної системи прис-

корення технологічних нововведень та управлінських інновацій. 


