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that is, the worst recession since the Great Depression of the 1930s. The number of bankrupt enterprises in Ukraine in 2020 
due to the coronary crisis was also investigated. The article analyzes the dynamics of liquidated bankrupt enterprises in 
Ukraine for 2012-2020. It was determined that 2015 was the most stressful - the largest number of liquidated bankrupt 
enterprises. Thus, solvent enterprises remained on the market. The study showed that during the pandemic, the number of 
liquidated bankrupt enterprises decreased significantly compared to previous periods, Ukrainian business has survived and 
continues to operate, although experiencing significant financial and economic difficulties. 

The article lists the areas of economic stimulation under the Economic Incentive Program to overcome the conse-
quences of Соvid-19: "Economic recovery" to overcome the negative effects caused by restrictive measures to prevent the 
emergence and spread of coronavirus disease (COVID-19) for 2020-2022, namely: short-term initiatives have been devel-
oped in response to COVID-19; measures of the sectorial direction of stimulating the economy and supporting the economy 
in functional areas are proposed. In addition, the program presents an analysis of the challenges and the Government's 
approach to responding to the challenges. It is noted that an effective measure to stabilize the financial condition of the 
enterprise is to conduct a comprehensive analysis of its activities to determine short-term and long-term prospects. 
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Слюсарева Л. В. Концепція розвитку конкурентного виробництва аграрних підприємств на заса-
дах сталого розвитку. 

Вступ. Участь України в глобалізаційних процесах зумовлює необхідність застосування норм і правил, 
які визнаються і використовуються провідними країнами. Таким чином, аграрні підприємства, які орієнту-
ються на участь у міжнародному товарорусі, змушені переглядати власну політику прийняття управлінських 
рішень на користь складових сталого розвитку. Відповідно, в агропромисловому секторі з’являється нове явище – 
стале сільське господарство, орієнтоване на органічне виробництво, біотехнології, захист довкілля, збереження і 
відновлення родючості ґрунтів тощо. Відповідно, мають формуватися нові управлінські механізми забезпечення 
конкурентоспроможності в умовах сталого розвитку аграрних підприємств, що потребує розробки відповідної 
концепції розвитку. 

Метою статті є розробка концептуальних засад розвитку конкурентного виробництва аграрних підп-
риємств України на засадах сталого розвитку. 

Результати. Встановлено, що формування механізмів управління конкурентоспроможністю аграрних 
підприємств на засадах сталого розвитку має відбуватися з врахуванням двох суттєвих принципів: по -перше, 
це формування збалансованого зв’язку в тріаді економіка, екологія та соціальна сфера, що означає оптимальне 
використання в інтересах людини і природи тих ресурсів, які дає економічний розвиток; по -друге, розв’язання 
завдань виробництва, на основі впровадження відповідальних інновацій, пов’язаних з розвитком не лише на су-
часному етапі, а і з врахуванням інтересів прийдешніх поколінь. Обґрунтовано, що в рамках концепції розвитку 
конкурентного виробництва аграрних підприємств на засадах сталого розвитку  ключовими напрямами розви-
тку суб’єктів господарювання повинно стати: виробництво екологічно чистої продукції, фінансування з різних 
джерел вітчизняної селекційної роботи і наукових установ, створення агропарків, агробізнес-інкубаторів, венчур-
них фірм та банків з кредитування розробок нових ідей та впровадження у виробництво високоефективних ново-
введень, які забезпечують високий вихід продукції у розрахунку на одиницю затраченої енергії. 

Ключові слова: конкуренція, сталий розвиток, концепція розвитку, аграрні підприємства. 
 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Незадовільний стан розвитку еконо-
міки України значною мірою спричинений 
недостатньо міцними конкурентними пози-
ціями вітчизняних суб’єктів бізнесу як на вну-
трішньому, так і на зовнішньому ринках. 

Вітчизняну економіку можна охарактеризу-
вати як таку, що орієнтована на підвищення 
рівня ефективності, тоді як економічно роз-
винуті держави в якості пріоритету обирають 
інноваційний розвиток, основним парамет-
ром оцінки якого є конкурентоспроможність. 
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Участь України в глобалізаційних процесах 
зумовлює необхідність застосування норм і 
правил, які визнаються і використовуються 
провідними країнами. Таким чином, аграрні 
підприємства, які орієнтуються на участь у 
міжнародному товарорусі, змушені перегля-
дати власну політику прийняття управлінсь-
ких рішень на користь складових сталого ро-
звитку. Відповідно, в агропромисловому 
секторі з’являється нове явище – стале сіль-
ське господарство, орієнтоване на органічне 
виробництво, біотехнології, захист довкілля, 
збереження і відновлення родючості ґрунтів 
тощо. Відповідно, мають формуватися нові 
управлінські механізми забезпечення конку-
рентоспроможності в умовах сталого розви-
тку аграрних підприємств, що потребує роз-
робки відповідної концепції розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематику сталого розвитку аграр-
них підприємств та аграрної сфери, а також 
впливу даного процесу на формування кон-
курентоспроможності суб’єктів господарю-
вання відображено в працях таких провідних 
науковців, як Н. Басюркіної, М. Дем’яненка, 
Ю. Данька, О. Длугопольського, Л. Забуран-
ної, В. Лагодієнка, П. Макаренка, Р. Мудрака, 
О. Ніфатової, В. Онегіної, Ю. Петрушенка, 
О. Попової, А. Ужви, М. Хвесика та інших. У 
наукових працях вказаних дослідників розк-
рито широкий спектр питань ефективного 
управління конкурентоспроможністю агра-
рних підприємств на засадах сталого розви-
тку. Проте, низка питань все ж таки залиши-
лися поза увагою та потребують додаткового 
теоретико-методологічного опрацювання. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є розробка концептуальних засад роз-
витку конкурентного виробництва аграрних 
підприємств України на засадах сталого роз-
витку. 

Виклад основного матеріалу. Будь-який 
розвиток сам по собі є багатофакторним про-
цесом, який зазвичай відбувається нерівномі-
рно, зі своїми спадами та підйомами, коли ві-
дбуваються кількісні та якісні зміни в 
окремих компонентах чи системі взагалі. Ста-
лий розвиток соціально-економічної системи 
передбачає зрівноважені (збалансовані) зміни 
її параметрів відповідно до визначеної мети, 
які б виключали можливості виникнення си-
льно незрівноважених процесів в окремих її 
компонентах та системі загалом [4].  

Зростаюча глобалізація, передумови її 
прояву у вигляді концентрації капіталу, де-
мократизації політичних режимів та політич-
ної влади, лібералізації торгівлі, поширення 
технологічних інновацій, розширення 

масштабів інформатизації тощо чинять знач-
ний вплив на процеси сталого розвитку в усіх 
країнах. Ці явища призводять до підвищення 
рівнів економічних, соціальних та екологіч-
них стандартів, вироблення єдиних прийнят-
них критеріїв розвитку в цілому i за окре-
мими сферами. 

Концепція сталого розвитку передбачає 
задоволення поточних потреб нинішнього 
покоління без посягань на потреби та можли-
вості майбутніх поколінь. Усвідомлення не-
обхідності змін орієнтирів суспільного розви-
тку перш за все пов’язувалося з турботою про 
проблеми наступних поколінь людей. На сьо-
годні можна виділити деякі характеристики 
концепції сталого розвитку: 

- потреба рівності та справедливості 
в забезпеченні прав на розвиток, з одного 
боку – щодо теперішніх та майбутніх поко-
лінь, а з другого боку - між багатими та бід-
ними вже сьогодні; 

- використання перспективного під-
ходу до програм розвитку; 

- побудова моделей та програм роз-
витку на основі системного підходу як до ці-
лого, так i складових частин; 

- розуміння значущості, взає-
мозв’язку та взаємозалежності усіх рівнів ста-
лого розвитку від локального до міжнарод-
ного; 

- усвідомлення значення свого вне-
ску у вирішення проблем виживання та в без-
пеку глобального розвитку. 

В сучасних умовах сталий розвиток ви-
магає глобальної солідарності, глобальної ін-
теграції, синхронізації та координації розви-
тку національних економік та секторів різних 
країн на локальних та міжнародних рівнях. 
Він має характеризуватися певними парамет-
рами стійкості, які б забезпечували життєдія-
льність людей, суспільства, екосистем протя-
гом тривалого часу як єдиної системи, а не 
тільки окремих її складових. Це потребує вве-
дення нових критеріїв споживання ресурсів, 
що характеризують не валові показники, а 
питомі – в розрахунку на душу населення [4]. 

Щодо компонентів сталого розвитку, то 
на сьогодні ними можуть бути такі, як соціа-
лізація, державне регулювання, суспільна від-
повідальність, екологічність, безпека, інфор-
матизація, власність, корпоративна система, 
ринкове регулювання, інтелектуалізація, тра-
нснаціоналізація. Зазначені компоненти ви-
ступають не лише як статичні, а, насамперед, 
як динамічні механізми організації та функ-
ціонування національної, регіональної та сві-
тової економіки, поєднання або взаємний 
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вплив яких певним чином дозволяє визна-
чати зміст та структуру моделі.  

Конкуренцію слід розглядати як еконо-
мічну боротьбу, суперництво товаровироб-
ників, виконавців робіт та послуг, постачаль-
ників ресурсів виробництва, споживачів та 
інших суб’єктів ринку за найвигідніші умови 
їх виробництва, реалізації і споживання. Ві-
домо, що конкуренція  як об’єктивна еконо-
мічна категорія, має велику спонукальну 
силу і вплив на товаровиробників. В умовах 
високих технологій, інтелектуалізації й інтер-
націоналізації виробництва вона набуває які-
сно нового змісту та удосконалення форм її 
проведення, в основі яких знаходяться елеме-
нти інноваційної діяльності і виробництво 
екологічно чистих продуктів харчування.  

Аналіз класичної міжгалузевої конкуре-
нції засвідчує, що за її умов суперництво ви-
ходить за межі однієї галузі внаслідок випере-
джаючого зростання попиту на окремі види 
товарів або групи товарів при підвищенні 
ціни на них. При цьому ресурси з інших га-
лузей переливаються в галузі, що виробляють 
товар підвищеного попиту, а, отже, зміню-
ються пропорції у сферах виробництва, при-
водиться в рух вся структура економіки, інве-
стуються наукові дослідження та прогресивні 
технології і соціальна сфера. Дійсно, це кла-
сичні умови регулювання за допомогою рин-
кових методів (взаємодії попиту і пропозиції) 
міжгалузевої конкуренції, яка має чітко вира-
жений характер і широкі можливості впливу 
держави на прискорення одних і гальму-
вання інших сторін такого суперництва, 
тобто за допомогою податкових пільг та еко-
номічних преференцій спрямовувати хід мі-
жгалузевої конкуренції у необхідне для суспі-
льства русло. 

Такою ідеальною ця форма конкуренції 
була б за умов функціонування на ринку ві-
льного ціноутворення з незначним держав-
ним регулюванням на сільськогосподарську 
продукцію і продовольство. Проте, в сучас-
них умовах, коли на аграрному ринку Укра-
їни панують здебільшого  «декретні» ціни, а 
на промислову продукцію вони практично 
відпущені, міжгалузева конкуренція факти-
чно не діє, оскільки рентабельність виробни-
цтва різних видів продукції сільгоспвиробни-
ків є занадто низькою, і переливання капіталу 
з однієї галузі в іншу не відбувається. 

Розглядаючи стан внутрішньогалузевої 
конкуренції між сільгоспвиробниками, слід 
зазначити, що в агропромисловому виробни-
цтві нашої країни вона практично відсутня, 
не дивлячись на те, що тут діють десятки ти-
сяч агровиробників з різними формами 

власності і господарювання і, на перший пог-
ляд, цього б було цілком достатньо для її фу-
нкціонування. 

Внутрішнім чинником є різке збіль-
шення обсягів виробництва всіх видів агроп-
родукції, особливо овочів, фруктів, молока, 
м’яса та інших продуктів, але для цього необ-
хідне державне втручання у вигляді регулю-
вання цін, дотацій та кредитування сільгосп-
виробників. Зовнішнім чинником є 
встановлення рівноваги між попитом і пропо-
зицією на сільськогосподарську продукцію за 
рахунок зовнішнього ринку, що може стати 
реальним зі вступом України до Світової ор-
ганізації торгівлі, а звідси і зростання відкри-
тості внутрішнього ринку до імпортного, зна-
чно дешевшого, але не завжди якісного 
продовольства. 

З метою забезпечення за цих умов захи-
сту та конкурентоспроможності вітчизняних 
сільгоспвиробників необхідно провести орга-
нізаційно-економічні заходи, спрямовані на 
створення інноваційних підприємств малого 
і середнього бізнесу з високим рівнем комер-
ціалізації їх діяльності, відповідними  марке-
тинговими і агроконсалтинговими служ-
бами, а також агробізнес-інкубаторів (центрів 
з підготовки і перепідготовки підприємців аг-
рарної сфери), тобто з орієнтацією на 
розв’язання конкретної аграрної ринкової 
проблеми чи завдання, а також впрова-
дження державної підтримки всіх суб’єктів 
виробництва незалежно від форм господарю-
вання, пільгового кредитування галузі, ство-
рення спеціальних (вільних) продовольчих та 
сировинних економічних зон,  іпотечних ба-
нків, розробка стимулюючої системи подат-
кових пільг. 

Предметна конкуренція має велике зна-
чення для підприємств, що продають сільсь-
кому господарству техніку, інвентар, які ма-
ють незначну різницю за технологічними 
характеристиками і призначенням, але сут-
тєво відрізняються якістю роботи техніки. 
Для забезпечення такого підходу виникає не-
обхідність функціонування чисельних одно-
профільних підприємств з виготовлення сіль-
ськогосподарської техніки, що є можливим 
лише за умови подальшої демонополізації ви-
робників техніки з виділенням цехів із завер-
шеним циклом виробництва у самостійні під-
приємства та використання субпідряду і 
суміжного виробництва. 

Функціональна конкуренція в агропро-
мисловому виробництві існує тоді, коли кон-
кретна потреба товаровиробника задоволь-
няється різноманітними методами і є 
альтернатива вибору для задоволення потреб 
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виробництва. Проведені нами дослідження 
стану конкуренції у високорозвинених краї-
нах з ринковою економікою показують, що, 
незважаючи на те, що в економічній теорії 
прийнято вважати існування двох основних 
методів конкуренції – цінового і нецінового, в 
сучасних умовах ринку перевага надається 
неціновим методам конкуренції, тобто підт-
римці цін на одному рівні, тоді як зростання 
прибутку досягається за рахунок зниження 
виробничих витрат та поліпшення якості 
сільськогосподарської продукції (збільшення 
вмісту клейковини у зерні пшениці, цукрис-
тості цукрових буряків, маслянистості  в соня-
шнику та ін.). 

Цілком зрозуміло, що основною озна-
кою ринкової економіки є конкурентна боро-
тьба підприємців за одержання максималь-
них прибутків, проте в аграрному 
виробництві конкуренції притаманні від-
мінні особливості. Як правило, конкуренція 
через систему ринкових відносин і цінового 
механізму координує виробництво матеріа-
льних благ, але в агропромисловому  вироб-
ництві України така конкуренція не здійсню-
ється, оскільки держава не займається 
регулюванням цін, кредитуванням та дотаці-
ями сільгоспвиробників. 

Таким чином, узагальнюючи вищеви-
кладене зазначимо, що особливістю конкуре-
нтних методів є використання нецінових ме-
тодів, оскільки цінові не діють. Така ситуація 
обумовлює падіння доходів сільгоспвиробни-
ків, не дозволяє здійснювати переливання ка-
піталів з однієї галузі в іншу. Саме тому осно-
вним напрямом підвищення 
конкурентоспроможності для вітчизняних 
виробників має бути використання високото-
чних (у т.ч. енергозберігаючих) технологій, 
впровадження інновацій та виробництво еко-
логічно чистої продукції. Для досягнення 
цього необхідно сформувати відповідні 

організаційні передумови, спрямовані на 
створення необхідної ринкової інфраструк-
тури (консалтингових фірм, агропарків, аг-
робізнес-інкубаторів, венчурних фірм та іпо-
течних банків, інформаційного 
забезпечення, маркетингових досліджень,  
комерціалізацію аграрної науки та ін.). Особ-
лива роль у підвищенні конкурентоспромож-
ності підприємств АПК України належить за-
лученню в галузь іноземних інвестицій та 
створенню вільних економічних зон в аграр-
ному секторі. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Отже, з викладеного вище мо-
жемо узагальнити, що формування механіз-
мів управління конкурентоспроможністю 
аграрних підприємств на засадах сталого ро-
звитку має відбуватися  з урахуванням двох 
суттєвих принципів: по-перше, це форму-
вання збалансованого зв’язку в тріаді еконо-
міка, екологія та соціальна сфера, що озна-
чає оптимальне використання в інтересах 
людини і природи тих ресурсів, які дає еко-
номічний розвиток; по-друге, розв’язання 
завдань виробництва, на основі впрова-
дження відповідальних інновацій, пов’яза-
них з розвитком не лише на сучасному етапі, 
а й з урахуванням інтересів наступних поко-
лінь. В межах концепції розвитку конкурент-
ного виробництва аграрних підприємств на 
засадах сталого розвитку ключовими напря-
мами розвитку суб’єктів господарювання по-
винно стати: виробництво екологічно чистої 
продукції, фінансування з різних джерел віт-
чизняної селекційної роботи і наукових уста-
нов, створення агропарків, агробізнес-інкуба-
торів, венчурних фірм та банків з 
кредитування розробок нових ідей та впрова-
дження у виробництво високоефективних 
нововведень, які забезпечують високий вихід 
продукції у розрахунку на одиницю затраче-
ної енергії. 
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Abstract. 
Sliusareva L. Concept of competitive production development of agricultural enterprises on the basis 

of sustainable development.  
Introduction. Ukraine's participation in globalization processes necessitates the application of norms and rules that 

are recognized and used by leading countries. Thus, agricultural enterprises, which focus on participation in international 
trade, are forced to revise their own policy of management decisions in favor of the components of sustainable development. 
Accordingly, a new phenomenon is emerging in the agro-industrial sector - sustainable agriculture, focused on organic 
production, biotechnology, environmental protection, preservation and restoration of soil fertility, and so on. Therefore, 
new management mechanisms should be formed to ensure competitiveness in the conditions of sustainable development of 
agricultural enterprises, which requires the development of an appropriate development concept. 

The purpose of the article is to develop conceptual bases for the development of competitive production of agricul-
tural enterprises in Ukraine on the basis of sustainable development. 

Results. It is outlined that the formation of mechanisms for managing the competitiveness of agricultural enterprises 
on the basis of sustainable development should take into account two essential principles: firstly, it is the formation of a 
balanced relationship in the triad economy, ecology and social sphere, which means optimal use of human interests and the 
nature of the resources provided by economic development; secondly, solving the tasks of production, based on the intro-
duction of responsible innovations related to development not only at the present stage, but also taking into account the 
interests of future generations. It is substantiated that within the concept of competitive production development of agri-
cultural enterprises on the basis of sustainable development the key development areas of economic entities should be: pro-
duction of environmentally friendly products, funding from various sources of domestic breeding and research institutions, 
creation of agricultural parks, agribusiness incubators, venture firms and banks for lending to develop new ideas and im-
plement in the production of highly efficient innovations that provide high yields per unit of energy consumed. 

Key words: competition, sustainable development, development concept, agricultural enterprises. 
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