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Міненко С. Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств 
України на міжнародному ринку. 

У статті досліджено стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняних аграрних 
підприємств на міжнародному ринку. Відмічено, що особливість сільськогосподарського виробництва формує не 
однаковій стратегічний потенціал підприємств галузі, так як вони реалізують різні стратегії, можуть функці-
онувати в різних середовищах та по різному реагувати на фактори впливу зовнішнього середовища. При цьому у 
виробничій діяльності аграрних підприємств важливе значення має землекористування, бо від того яка площа 
землі знаходиться в користуванні підприємства та її якісних характеристик (щільність ґрунту, рівень родючо-
сті тощо) залежить напрям виробництва, рівень спеціалізації, його ефективність та можливості реалізації про-
дукції. Виявлено, що у найближчій стратегічній перспективі врахування інноваційного чинника повинно бути 
однією з вирішальних умов подальшого розвитку аграрних підприємств. Відмічено, що на сьогодні існує достатня 
кількість проблем теоретичного та прикладного характеру, які заважають ефективному впровадженню іннова-
цій, що має спонукати активізацію державної підтримки та налагодження партнерських відносин між держав-
ними структурами та приватним сектором економіки спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності 
товаровиробників, в тому числі і на зовнішніх ринках, підвищити показники ефективність виробничо-господар-
ської діяльності та створення можливостей для інвестування. Крім того, аграрна галузь є однією з бюджетоут-
ворюючих сфер економіки, а тому має пріоритетне значення в державній політиці. З 2018 року Кабінет Міністрів 
України посилив увагу на європейський вектор розвитку національної економіки і аграрний сектор – не виняток, 
тож було запроваджено низка рішень щодо здійснення якісних змін у аграрному секторі. З метою державної підт-
римки функціонування аграрних підприємств на державному рівні в Україні затверджений механізм стимулю-
вання розвитку даного сектору національної економіки, що втілений в аграрній політиці та знаходить своє відо-
браження в формах та мірі впливу держави в ринкові процеси аграрного та суміжних ринків. Встановлено, що 
завдання керівників підприємств вчасно обрати для себе той інноваційний напрямок, який ще не використову-
ється конкурентами та на цій основі створити конкурентні переваги. 

Ключові слова: конкурентні переваги, стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності, агра-
рні підприємства, міжнародний ринок. 

 

Постановка проблеми. Світова еконо-
мічна система характеризується динамічні-
стю розвитку, що супроводжується появою 
нових технологій, видів товарів, зміною запи-
тів зі сторони споживачів тощо. Внаслідок цієї 
різкої зміни виробникам різних товарів та по-
слуг необхідно своєчасно та успішно адапту-
ватися до мінливих ринкових умов. Особливо 
це стосується аграрних підприємств, навіть 
незважаючи на те, що продукція їх виробни-
цтва є стратегічно важливою для забезпе-
чення продовольчої безпеки та завжди кори-
стувалася і буде користуватися величезним 
попитом, виникає ризик не повністю реалізу-
вати вироблену продукції або реалізувати не 
за максимально вигідними цінами, що спри-
чиняє зниження прибутковості товаровироб-
ника, зменшення окупності вкладених ресур-
сів, а це безпосередньо впливає на 
формування конкурентоспроможності та 
підтримку конкурентних переваг. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми розвитку конкурентоспромо-
жності підприємства і його продукції розк-
риті в роботах таких зарубіжних вчених як: 

А. Сміта, Д. Рікардо, А.О. Курно, Е. Чембер-
ліна, М. Портера, Г. Азоєв, І. Ансофф, А. Гра-
дов, П. Друкер, Ф. Котлер, Ж-Ж. Ламбен, 
Й. Ліфіц, П. Самуельсон, А. Томпсон, Р. Фа-
тхутдінов, А. Юданов та інші. Також, вагомий 
внесок у дослідження питань конкуренто-
спроможності вітчизняних підприємств зро-
били вітчизняні вчені-економісти: В. Андрій-
чук, Я. Базилюк, В. Воротін, В. Гейць, І. Дол-
жанський, О. Драган, А. Кaлічавий, О. Крас-
норуцький, О. Кузьмін, М. Малік, Т. Миро-
нюк, В. Месель-Веселяк, Н. Міценко, А. Ужва, 
Н. Шандова, О. Яновський та інші. Незважа-
ючи на отримані наукові здобутки у царині 
управління конкурентоспроможністю підп-
риємства необхідне подальше дослідження 
стратегічних напрямів підвищення конку-
рентоспроможності аграрних підприємств.  

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідження стратегічних напрямів 
підвищення конкурентоспроможності вітчи-
зняних аграрних підприємств на міжнарод-
ному ринку.  

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. З 1991 року обговорюється питання 
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формування конкурентних переваг українсь-
ких компаній, коли ринок отримав свободу 
іноземних брендів та можливість виходу на 
ринок. Аграрний сектор України є основною 
частиною сільського господарства, системою 
національної економіки та основою захисту 
національного суверенітету – продовольст-
вом. У певному діапазоні економічної, еколо-
гічної та енергетичної безпеки він гарантує, 

що технологічні аспекти національної еконо-
міки Розвиток сектору сформував основу для 
соціального, економічного та сільського роз-
витку. І навпаки, конкурентоспроможність – 
один із головних показників стану підприєм-
ства, який визначає перспективи розвитку 
компанії та здатність досягати стратегічних 
цілей. На цьому етапі це пріоритет вітчизня-
ного аграрного сектору. 

Таблиця 1 
Фактори, що формують конкурентоспроможність сільського господарства та їх вплив на 

суб’єкти та об’єкти ринку 

Фактори 
Наслідки впливу на 

суб’єктів ринку 
Наслідки впливу на об’єкти 

ринку 

Умови для ви-
робництва 

Ґрунтові умови: щільність ґрунту, рівень 
родючості, площа ріллі і т.п. Кліматичні 
умови: кількість опадів, кліматична зона, 
т.п. Трудові ресурси: кваліфікація, вар-
тість і наявність робочої сили, т.п. Стан 

засобів виробництва: рівень зносу основ-
них виробничих фондів і рівень механі-

зації. Доступність капіталу: кредиту-
вання, інвестиції, лізинг. Рівень розвитку 

інфраструктури. 

Визначає обсяги та дифере-
нціацію виробництва. Кіль-
кість виробленої продукції. 
Рівень виробленої продук-
ції. Рівень виробленої про-
дукції. Ріст валової продук-

ції; Розвиток діяльності і 
активності. 

Впливає на отримані якісні 
показники виробленої про-

дукції; Зміна прибутку; 
Підвищення кваліфікації 

робітників. Ріст виробниц-
тва Основний чинник під-
вищення росту підприємс-

тва. 

Нормативно-
правові 

Пільги підприємствам галузі. Права на 
інтелектуальну власність, що забезпечу-
ють монопольні позиції протягом пев-

ного періоду. 

Збільшення темпів вироб-
лення продукції. Нові види 

продукції. 

Підвищення відданості ро-
бітників. Нові ринки. Інно-

ваційність виробництва. 

Інфраструк-
тура ринку 

Розвиток необхідних засобів комунікації 
(транспорту,зв’язку) Розвиток дис-

триб’юторської мережі. Розвиток міжфір-
мової кооперації. Попит з боку держави. 

Підвищення продуктивно-
сті праці. Збільшення вало-
вого обороту. Нові ринки 

збуту. Оновлення продукції 
виробництва. 

Підвищення продуктивно-
сті праці. Нові робочі місця 

Нові зв’язки Інвестиції. 

Випадкові  
події 

Зміни кон'юнктури цін на світових рин-
ках для продукції сільського господарс-

тва Непередбачувані зміни погодних 
умов. 

Вибір типів майбутньої про-
дукції, яка буде виробля-

тися на підприємстві. Кіль-
кість виробленої продукції. 

Збільшення чи зменшення 
прибутку. Зміна прибутку. 

Споріднені та 
супутні галузі 

Виробництво конкурентоспроможної 
сільгосптехніки Виробництво добрив, хі-
мічних засобів захисту рослин і сільгосп. 
матеріалу. Проектні та будівельні органі-

зації Транспорт. 

Збільшення обсягів вироб-
ництва Більш екологічне ви-
робництво. Збільшення ви-

робництва. Зниження 
собівартості. 

Оновлення виробництва; 
Збільшення виробництва 
Покращення в логістиці. 

Неправові 
Методи нечесної конкуренції Бюрокра-

тизм, хабарництво, корупція органів міс-
цевої влади. Аграрне рейдерство. 

Простій продукції. Фінансові витрати. 

Політика 
уряду 

Переважна форма власності та регулю-
вання відносин власності на землю. Пра-
вове регулювання діяльності в галузі сіль-
ського господарства. Аграрна стратегія і 
політика. Економічні заходи: оподатку-

вання, і т.д. 

Стабільність доходу, можли-
вості розвитку. 

Спрямоване на визначення 
правового режиму найваж-
ливіших засобів сільгосп. 

Виробництва. 

*сформовано автором. 
Ресурси відіграють важливу роль у фор-

муванні результатів діяльності підприємс-
тва,боїхвартість,можливістьзнаходженняаль-
тернативноїзаміни є факторами формування 
собівартості виробленої продукції чи нада-
них послуг. Вони оцінюються системою пока-
зників, що характеризують ефективність ви-
користання ресурсів та визначають їхній 
вплив на кінцеві результати діяльності окре-
мих аграрних підприємств. Особливість сіль-
ськогосподарського виробництва формує не 

однаковій стратегічний потенціал підпри-
ємств галузі, так як вони реалізують різні 
стратегії, можуть функціонувати в різних се-
редовищах та по різному реагувати на фак-
тори впливу зовнішнього середовища. При 
цьому у виробничій діяльності аграрних під-
приємств важливе значення має землекорис-
тування, бо від того яка площа землі знахо-
диться в користуванні підприємства та її 
якісних характеристик (щільність ґрунту, рі-
вень родючості тощо) залежить напрям 
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виробництва, рівень спеціалізації, його ефек-
тивність та можливості реалізації продукції. 
Головні фактори формування конкуренто-
спроможності наведені в табл. 1. 

Отже, аграрна галузь є однією з бюдже-
тоутворюючих сфер економіки, а тому має 
пріоритетне значення в державній політиці. 
З 2018 року Кабінет Міністрів України поси-
лив увагу на європейський вектор розвитку 
національної економіки і аграрний сектор – 
не виняток, тож було запроваджено низка рі-
шень щодо здійснення якісних змін у аграр-
ному секторі. 

З метою державної підтримки функціо-
нування аграрних підприємств на держав-
ному рівні в Україні затверджений механізм 
стимулювання розвитку даного сектору наці-
ональної економіки, що втілений в аграрній 
політиці та знаходить своє відображення в 
формах та мірі впливу держави в ринкові 
процеси аграрного та суміжних ринків. 

При цьому основними напрями держа-
вної регулюючої політики є: регулювання по-
питу і пропозиції; створення територіальної 
соціальної інфраструктури, сертифікація 
сільськогосподарської продукції, стимулю-
вання наукових розробок, дотації на розви-
ток технологічного покращення агропроце-
сів, підтримка сільського населення тощо. 
Даний розвиток охоплює заходи від спри-
яння отримання вищої освіти сільською мо-
лоддю, підвищення компетентності діючих 

співробітників аграрних підприємств до фо-
рмування та провадження єдиного бренду 
української продукції на світовому ринку. 

Окремо можна виділити, такий стиму-
люючий фактор розвитку аграрних підпри-
ємств на ринку, як відкритість інформації що-
до кон’юнктури ринків, тенденції їх зміни, ко-
ливання цін на сільськогосподарську продук-
цію по роках та з деталізацією за регіонами.  

Зарубіжний досвід свідчить, що забезпе-
чити справжню конкурентоспроможність аг-
рарного сектора економіки в сучасних умовах 
неможливо без розвинутої телекомунікацій-
ної інфраструктури. Саме тому сільськогос-
подарський маркетинг в країнах з розвину-
тою ринковою економікою активно 
використовує не тільки комп’ютери, але і су-
часні телекомунікаційні засоби. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що полі-
тика країни спрямована на реалізацію проду-
кції з вищою доданою вартістю. Ми вважаємо, 
що це дуже важливо для підтримки виробни-
ків та переробників органічної продукції. Ви-
робники та переробники органічної продук-
ції також мають великий попит за кордоном 
та є більш привабливими з точки зору цін. 
Експортна стратегія заохочує кращі резуль-
тати у плодоовочевій галузі (включаючи ягі-
дну галузь). Вітчизняний план стратегії роз-
витку експорту продукції сільського 
господарства до 2026 року відображений на 
рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. План стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства до 2026 року 
*сформовано автором. 
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Співпраця з асоціаціями; 

Участь виробництв в у профільних закордонних виставках; 
Підтримка виробництва вітчизняної сільськогосподарської техніки 

та обладнання для технічного переоснащення сільгоспвиробників; 
Розробити методику оцінки експортного потенціалу; 
Стимулювання використання якісного насіння; 
Держпідтримка виробництва органіки та нетипових для України, 

але затребуваних в інших країнах; 
Інформаційна підтримка українських експортерів; 
Зареєструвати бренд «GrowUkraine». 

Моніторинг ринку сільськогосподарської продукції; 
Переговори щодо поліпшення доступу на міжнародні ринки; 
Пошук ніш на світовому ринку; 
Інформування щодо кон’юнктури, ринкових тенденцій, споживчих 

уподобань, технологій виробництва, вирощування, зберігання, переро-
бки, транспортування харчових продуктів; 

Координувати експортну логістику. 

Концепція представлення та захисту інтересів вітчизняних виробни-
ків та експортерів на світових ринках; 

Розробка методології та проведення оцінки потенційної привабливо-
сті ринку; 

Захист традиційних харчових та локальних брендів; 
Регламентування порядку зберігання та доробку зерна; 
Перемовини з КНР стосовно відкриття ринку українського борошна. 
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Тож, для забезпечення підвищення кон-
курентоспроможності підприємств аграрної 
сфери України на світовому ринку варто зо-
рієнтувати увагу на напрямах представлених 
в табл. 2. Таким чином, стійке зростання в 

останні десятиліття світового ринку аграрної 
продукції та продуктів її переробки визначає 
перспективні напрями розвитку аграрних 
підприємств та створює умови для збіль-
шення експорту продукції. 

Таблиця 2 
Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору України 

на міжнародному ринку 
Охоп- 
лення 
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Стратегія диверсифікації за 
товарним асортиментом 

На даний час Україна є сировинно-орієнтованою країною. Експерти вказу-
ють на доцільність розвивати переробну галузь і вже експортувати продукти 

переробки , щоб додана вартість залишалася в країні 

Стратегія виходу на нові 
ринки збуту продукції 

Налагодження зв’язків з іноземними державами та посилення існуючих. На-
приклад, за повідомленням Мінекономрозвитку Україна посилить співпрацю 
з Південною Корею в агросекторі, що також відкриває додаткові можливості 

Розвиток системи сертифі-
кації органічної продукції 

відповідно до міжнародних 
стандартів 

В Україні є всі умови для виробництва органічної продукції як рослинництва 
так і тваринництва. Перепоною на зовнішні ринки є відсутність відповідної 

сертифікації 

Пільгове кредитування та 
податкові пільги для підп-
риємств, що впроваджують 

інновації 

В аграрній сфері наявність конкурентних переваг безпосередньо пов’язана з 
агротехнологією 
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Підвищення ефективності 
сировинного експорту 

Потреба в підвищенні ефективності логістичних процесів втому числі побу-
дова зерносховищ 

Впровадження інновацій-
них технологій 

Зниження собівартості виробництва та підвищення якісних показників 

Кооперація 
Створення збутових кооперативів дозволить поліпшити умови функціону-

вання дрібних та середніх аграрних підприємств 

Активізація електронної ко-
мерції 

В умовах пандемії більшість суб’єктів переходять на інтернет-закупівлі, про-
гнозується і в подальшому зберігання тенденцій ще більшого поширення 

електронної комерції в аграрній сфері 

Виробництво та експорт то-
варів, що є лідерами світо-

вої торгівлі 

Фрукти і горіхи, свіжі або сушені, харчові продукти, насіння і плоди олійних 
культур, інші м’ясні та їстівні м’ясні субпродукти, а також овочі користу-

ються стійким попитом на міжнародному ринку, обсяги на світовому ринку 
щорічно збільшуються на 3,7% 

Вирощування нішевих ку-
льтур 

Локомотивом для подібних нішевих культур є дрібний фермер, який готовий 
йти на експеримент, вирощує і домагається певних результатів. Наприклад: 

артишок, крамбе, сорго, нут 
*сформовано автором. 
Основними чинниками формування 

конкурентних переваг є сприятливі приро-
дно-кліматичні і географічні умови виробни-
цтва продукції, наявність умов для забезпе-
чення високої її якості та екологічної безпеки, 
зручне логістичне транспортне розташу-
вання тощо. Але збереження донині сиро-
вино-орієнтованого напряму розвитку аграр-
ного виробництва, що зумовлює високу 
залежність вітчизняної галузі сільського гос-
подарства від кон’юнктури глобального ри-
нку продовольства і його цінової волативно-
сті, відсутність у частини виробників 
фінансової можливості впроваджувати інно-
ваційніресурсозберігаючітехнологіїнедозво-
ляєотриматимаксимально корисний резуль-
тат від використання земельних ресурсів. 

У підсумку варто зазначити, що у най-
ближчій та стратегічній перспективі враху-
вання інноваційного чинника повинно бути 

однією з вирішальних умов подальшого роз-
витку аграрних підприємств. Сьогодні існує 
достатня кількість проблем теоретичного та 
прикладного характеру, які заважають ефек-
тивному впровадженню інновацій, що має 
спонукати активізацію державної підтримки 
та налагодження партнерських відносин між 
державними структурами та приватним сек-
тором економіки спрямованих на забезпе-
чення конкурентоспроможності товаровиро-
бників, в тому числі і на зовнішніх ринках, 
підвищити показники ефективність вироб-
ничо-господарської діяльності та створення 
можливостей для інвестування. Наука не сто-
їть на місці – вчені пропонують все більше і 
більше інноваційних рішень в агропромисло-
вому виробництві. Завдання ж керівників під-
приємств вчасно обрати для себе той іннова-
ційний напрямок, який ще не 
використовується конкурентами та на цій 
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основі створити конкурентні переваги. Важ-
ливо пам’ятати, що вчасно визначена та вико-
ристана інновація може стати можливістю ро-
звитку підприємства, а вагання щодо її 
впровадження чи тривалий етап впрова-
дження чи не збереження власної комерцій-
ної таємниці призведе до загрози діяльності 
та ризику втрат ресурсів.  

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Таким чином, у найближчій 
стратегічній перспективі врахування іннова-
ційного чинника повинно бути однією з вирі-
шальних умов подальшого розвитку 

аграрних підприємств. Сьогодні існує доста-
тня кількість проблем теоретичного та прик-
ладного характеру, які заважають ефектив-
ному впровадженню інновацій, що має 
спонукати активізацію державної підтримки 
та налагодження партнерських відносин між 
державними структурами та приватним сек-
тором економіки спрямованих на забезпе-
чення конкурентоспроможності товаровиро-
бників, в тому числі і на зовнішніх ринках, 
підвищити показники ефективність вироб-
ничо-господарської діяльності та створення 
можливостей для інвестування. 
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Abstract.  
Minenko S. Strategic directions of increasing the competitiveness of agricultural enterprises of Ukraine 

in the international market.  
The article examines the strategic directions of increasing the competitiveness of domestic agricultural enterprises 

in the international market. It is noted that the peculiarity of agricultural production does not form the same strategic 
potential of enterprises in the industry, as they implement different strategies, can operate in different environments, and 
respond differently to environmental factors. At the same time, land use is important in the production activities of agri-
cultural enterprises, because the direction of production, level of specialization, its efficiency and sales opportunities depend 
on the area of land used by the enterprise and its quality characteristics (soil density, fertility level, etc.). It is revealed that 
in the near strategic perspective considering the innovation factor should be one of the decisive conditions for further devel-
opment of agricultural enterprises. It is noted that today there are enough theoretical and applied problems that hinder the 
effective implementation of innovations, which should encourage increased state support and partnerships between govern-
ment agencies and the private sector aimed at ensuring the competitiveness of producers, including in foreign markets, 
increase the efficiency of production and economic activities and create opportunities for investment. In addition, the agri-
cultural sector is one of the budget-generating areas of the economy, and therefore has priority in public policy. Since 2018, 
the Cabinet of Ministers of Ukraine has increased its attention to the European vector of national economic development 
and the agricultural sector is no exception, so several decisions have been made to implement qualitative changes in the 
agricultural sector. To state support, the functioning of agricultural enterprises at the state level in Ukraine approved a 
mechanism to stimulate the development of this sector of the national economy, embodied in agricultural policy and is 
reflected in the forms and extent of state influence in market processes of agricultural and related markets. It is established 
that the task of business leaders is to choose in time the innovative direction that is not yet used by competitors and on this 
basis to create competitive advantages. 

Key words: competitive advantages, strategic directions of increasing competitiveness, agricultural enterprises, 
international market. 
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ВАЖЛИВІСТЬ ТВОРЧОСТІ В КРЕАТИВНОМУ МЕХАНІЗМІ УПРАВЛІННЯ 
БІЗНЕСОМ 

 
 

Басюркіна Н. Й., Гріщенко А. В., Ласкаєв О. М. Важливість творчості в креативному механізмі 
управління бізнесом. 

В статті розкрита актуальність використання творчості в роботі сьогоднішніх підприємств як переваги 
в збільшенні доходів організацій. Проаналізовано та зазначено, що 82% опитаних керівників погоджуються с цим 
та готові використовувати креативність в управлінні бізнесом для збільшення частки ринку, спонукати співро-
бітників мислити поза нормами й експериментувати. До основних переваг можна віднести: техніки креативного 
мислення, готовність експериментувати, впровадження та використання інновацій, стимулювання розуму, по-
кращення співпраці між робітниками. В роботі визначені основні способи підвищення творчості та креативності 
співробітників на робочому місці, які керівники підприємств можуть використовувати для подальшого розвитку: 
заохочення відкритості, що можливо, якщо вислухати різні ідеї співробітників; сприяння різноманітності, що 
можливо за умови залучення різних відділів до праці разом, щоб поглянути кожному на ситуацію з різних боків; 
запровадження гнучкого графіку роботи, що нададуть співробітникам більше свободи; проведення мозкових шту-
рмів, що допоможе генерувати ідеї для бізнесу; заохочення додаткових перерв для співробітників протягом робо-
чого дня, щоб зберегти психічне та фізичне їх здоров’я; заохочення ризиків та експериментів; винагородження 
творчості співробітників, що дасть можливість встановити цінності та продемонструвати важливість у 


