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location, does not meet modern needs, low level of public involvement in management decisions to improve business envi-
ronment, improving public-private partnership in Ukraine requires a moderate public policy. 

The article highlights four main trends that will continue in retailing in the near future, namely, retail in stores has 
reached its zenith. While, no doubt, many physical stores will return to growth, it is clear that the days of stimulating 
growth through physical stores are over. Business leaders plan to pay more attention to people than the importance of 
making a profit. COVID-19 only accelerated a trend that was already actively developing. Most retailers realize that con-
ventional cost-cutting techniques are no longer enough to make a profit and start a business. Even after aggressive cost 
containment strategies have been implemented in response to COVID-19, most retailers recognize that they will need to 
step up their efforts if they hope to return their business to growth in the future. Most likely, in the nearest future there will 
be many investments aimed at increasing the value of available assets. In modern conditions, customers do not take into 
account the breadth of the range, and they are more concerned about the availability of products.  
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ВПЛИВ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
НА КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕСУ  

 
 

Гнатківський Б. М. Вплив умов формування потенціалу економічного зростання на конкурентне 
середовище суб’єктів бізнесу. 

У статті досліджено процеси формування ефективного конкурентного середовища суб’єктів в умовах аг-
рарного бізнесу, які значно залежать від організаційно-правових форм господарюючих суб‘єктів. Встановлено, що 
передумовами формування та результативного функціонування конкурентного середовища мають стати відсу-
тність дискримінації та рівноправність всіх суб‘єктів аграрного бізнесу та окремих сегментів аграрного ринку. 
Зазначено, що вільність вибору суб‘єктами агробізнесу власних організаційно-правових форм своєї виробничо-ко-
мерційної діяльності є першочерговими передумовами формування конкурентних середовищ, які спонукатимуть 
сільськогосподарських товаровиробників до збільшення ефективності виробничої діяльності. Наголошено на тому, 
що зважаючи на реалії сучасного стану функціонування аграрного ринку та результативність основної діяльності 
його операторів, самозабезпечення виробничими ресурсами та формування лише виробничого потенціалу не дає 
змогу аграрним підприємствам нарощувати обсяги виробництва та отримувати необхідні конкурентні переваги 
на певних рівнях ринкової інфраструктури. Підкреслено, що загалом, кожні окремі суб’єкти бізнесу проводять 
конкурентну боротьбу на обраних об’єктових ринках. Тому для глибокого їх дослідження необхідним є сегменту-
вання конкурентного середовища, яке проводять залежно від типу конкуренції, що склалася. Процеси розподілу на 
окремі сегменти ринку мають врахувати той факт, що цільові ринки не є ізольованим сегментом. Вони повністю 
взаємопов‘язані, і заміна існуючих конкурентних середовищ, навіть одного з них окремим чином впливатиме на 
конкурентні середовища іншого. Крім того, у кожному із представлених сегментів конкурентних середовищ 
суб’єктів агробізнесу головною запорукою існування їх гармонізації та постійного конкурентоспроможного розви-
тку має стати економічна свобода окремих суб‘єктів господарювання. Це має відбутися в обраних сферах діяль-
ності. Вибір окремих каналів розподілу товарів має спиратись на формування відповідної системи гнучкого ціно-
утворення. Таким чином, актуалізація необхідності створення інноваційного потенціалу є невід’ємною складовою 
їх конкурентоспроможного розвитку.  
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Постановка проблеми. Конкуренція, 
виконуючи в економіці роль системного чин-
ника, визначає основні параметри ринкового 
господарювання. В інституційній організації 
ринкової економіки конкуренція як інститут 
ринку займає особливе становище, дозволя-
ючи підприємцям правильно реагувати на 
ринкові сигнали. Серед інших ринкових 

інститутів конкуренція характеризується 
тією специфічною особливістю, яка позбав-
лена властивостей самоорганізації та стійко-
сті. Вона не може бути ні результатом узго-
джених дій, ні наслідком поведінки суб'єктів 
господарювання, що вказує на необхідність 
регулювання самої конкуренції ззовні як 
умови її збереження. У цьому особливий 
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інтерес представляє виявлення тих інститу-
ційних умов, які б створили максимально 
сприятливе середовище для функціонування 
та розвитку конкуренції. Тільки в цьому ви-
падку конкуренція відіграватиме роль ефек-
тивного координатора та фактору цілісності 
господарської системи. Спираючись на розу-
міння суті конкуренції, слід врахувати, що ха-
рактер поведінки підприємств на ринку зале-
жатиме від їх конкурентного потенціалу та 
здатності реалізувати наявні конкурентні пе-
реваги. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Різні аспекти процесів формування ефе-
ктивного конкурентного середовища 
суб’єктів в умовах аграрного бізнесу дослі-
джувало багато науковців, зокрема Ареф'-
єва О., Білоусько Т.Ю., Герасимчук В., Горбу-
нов Є., Григорова З., Дергалюк М., Круш П., 
Лапін Є., Марцин В., Мудрієвська Ю., Орє-
хова А., Плишевський Б., Панчишин А., 
Ульянченко О., Федонін О., Чумаков К. та 
ін. [1-8]. Однак сьогодні існує необхідність до-
слідження впливу різних умов формування 
потенціалу економічного зростання на кон-
курентне середовище підприємств.  

Мета статті: дослідити вплив умов фор-
мування потенціалу економічного зростання 
на конкурентне середовище суб’єктів бізнесу. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В економічній науковій літературі 
значну увагу приділяють визначенню сутно-
сті категорії «економічний розвиток» та кате-
горії «потенціал економічного зростання». 
Оскільки проблеми забезпечення розвитку й 
зростання завжди були визначальними в дія-
льності суб’єктів бізнесу, окремих галузей та 
національної економіки загалом. Розвиток 
економічної системи можна визначати як 
процеси закономірних змін, перехід суб'єкту 
господарювання з одного становища в інше, 
більш досконале. А також зміна застарілого 
становища на нове, складніше й вище за рів-
нем. Виходячи з останнього, розвиток являє 
собою складне за змістом поняття. Економіч-
ний розвиток є одночасно спрямований рух 
об'єктів, зміни їх якісних станів, а також пере-
думови постійного зростання. Особливос-
тями досліджених економічних категорій мо-
жна визначити свідомі культивації ідей 
потенціалу економічного зростання й еконо-
мічного розвитку в суспільстві. Це проявля-
ється через відділення сучасного і майбут-
нього, встановлюючи при цьому пріоритети 
за майбутнім. Одночасно сутність економіч-
ного розвитку відображатиме стратегії, а сут-
ність зростання полягатиме у тактиці 

досягнення цілі на майбутню тривалу перс-
пективу. 

Наразі, в умовах постійної конкретизації 
потенціалу економічного розвитку, гостро по-
стають питання екологічних та соціальних 
проблем і пов'язаних з цим загроз існування 
живої природи. Тому актуальними є про-
блеми постійного формування та регулярного 
забезпечення можливостей сталого розвитку. 
Він, за визначеннями спеціалізованої Комісії 
ООН, забезпечуватиме потреби нинішніх по-
колінь. При цьому водночас не позбавлятиме 
майбутніх поколінь можливостями задово-
лення власних життєво необхідних потреб. 

Потенціал економічного розвитку є ба-
гатофакторними процесами, які відобража-
ють зміну усіх сфер господарського життя 
країни та умов господарюючих суб’єктів. По-
тенціал економічного розвитку можна також 
продуктивно досліджувати лише в довгостро-
ковому періоді. 

Основними показниками розвитку по-
тенціалу економічного зростання країни слід 
вважати ВВП в розрахунку на душу насе-
лення. За таким показником держави поділя-
ють на розвинені і ті, що розвиваються. На-
прикінці XX ст. до розвинених країн 
відносили з середнім ВВП на душу населення 
більш ніж 12 тис. дол. / рік. В окремих краї-
нах (Кувейт, Саудівська Аравія) такий показ-
ник ВВП дорівнював показникам розвинених 
країн. Однак за іншими схожими в розрахун-
ках показниками такі країни не можна відно-
сити до розвинених.  

Показники результативності функціо-
нування найбільшою мірою характеризува-
тимуть рівень розвитку потенціалу економіч-
ного зростання. Це спричинено тим, що вони 
відбивають ефективність використання голо-
вних факторів виробництва. Серед вагомої 
групи таких показників є найважливішими 
наступні: 1) продуктивність, яка характеризу-
ється ефективністю використання факторів 
«праці» (цей показник у розрізі національної 
економіки розраховують відношенням вало-
вого внутрішнього продукту до кількості 
зайнятого населення. Часто його називають 
виробництвом на одного працівника); 2) капі-
таловіддача (відношення валового внутріш-
нього продукту до основних виробничих фо-
ндів); 3) капіталомісткість (обчислюють як 
співвідношення грошової вартості основних 
виробничих фондів до обсягу валового внут-
рішнього продукту чи національного до-
ходу); 4) матеріаломісткість виробництва 
(співвідношення затрат матеріальних ресур-
сів до виробленої продукції).  
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Економічний розвиток підприємств та 
потенціал економічного зростання являє со-
бою процес, що забезпечує перехід від одного 
становища до іншого з урахуванням мінли-
вих процесів. Особливостями кожного окре-
мого економічного становища господарюю-
чих суб’єктів забезпечуватиметься 
неможливість повного повторення кількісних 
та якісних характеристик, а також сил впливу 
чинників, які його визначатимуть. 

Базовою основою розвитку потенціалу 
економічного зростання суб’єктів бізнесу вва-
жають різноманітні зміни як за внутрішнім, 
так і за зовнішнім характерами, що є резуль-
татами взаємодій економічних об'єктів та їх 
різних характерних властивостей. Соціальні 
та економічні зміни у суб’єктів бізнесу мати-
муть об'єктивність характеру, тому слід вва-
жати, що розвиток системи на різних рівнях 
(а також в розрізі підприємства) може бути ці-
леспрямованою або не спрямованою (спон-
танною). 

Розвиток потенціалів економічного зрос-
тання можна розглядати як процеси збіль-
шення можливості та бажань задовольняти 
власні запити та потреби інших. Тому розви-
ток потенціалів економічного зростання еко-
номічної та виробничої систем являє собою 
процеси переходу систем у нові якісні стани 
через нагромадження кількісних потенціалів, 
змін та ускладнень структур і складу. Наслід-
ком останнього має стати збільшення її здат-
ностей чинити опір впливам чинників зовніш-
нього середовища та збільшення 
результативності функціонування. До показ-
ників розвитку потенціалу економічного зрос-
тання відносять наступні: 1) зростання реаль-
ного обсягу ВВП / ЧНП / НД як в абсолютних 
вибірниках за деякий період часу, так і віднос-
них; 2) зростання реального ВВП / ЧНП / НД 
на чисельність населення; 3) зростання за ок-
ремий період реального ВВП / ЧНП /НД в ро-
зрахунку на 1 працівника; 4) виробництво ос-
новних видів товарів на чисельність населення 
(рівень результативності розвитку окремих пі-
дгалузей); 5) кількісні та якісні характерис-
тики  життя населення. 

Економічний розвиток суб’єктів бізнесу 
має формуватися на основі концепції та су-
часної моделі розвитку підприємства. Базо-
вими з них є теорії спрямованого розвитку 
підприємства, циклічного розвитку та конце-
пції життєвих циклів підприємства та його 
продукції.  

Характеристика об'єктивних та суб'єк-
тивних аспектів процесу економічного розви-
тку та потенціалу економічного зростання 
доводить, що її становище є проміжною 

стадією у становленні якісної нової розвину-
тої моделі. Потенціал економічного розвитку 
підприємств впливатиме на їх потенціал, в пе-
ршу чергу саме на ресурсний потенціал. Про-
цеси змін потенціалу підприємств відбува-
ються безперервним шляхом, з різними 
швидкостями, які залежать від рівнів самих 
потенціалів. Обсяги наявних обмежених ре-
сурсів мають велике значення для потенціалу 
економічного зростання підприємств. Однак, 
їх наявність не зумовлює потенціал розвитку. 
Недостатність обмежених ресурсів не зможе 
їх зупинити, тому що чим більшого розвитку 
досягають підприємства, тим вони менше від 
них залежатимуть і здатні краще розпоря-
джатись окремими ресурсами, тим самим ре-
зультативніше зможуть формувати свій влас-
ний ресурсний потенціал. В умовах змін у 
зовнішньому середовищі одним з першочер-
гових завдань має стати формування й оціню-
вання оперативних та перспективних потен-
ціальних можливостей підприємств, тобто їх 
потенціалу. Це зумовлено необхідністю за-
безпечення результативності функціону-
вання і зростання конкурентоспроможності 
підприємств на окремих цільових ринках. 

Теорія спрямованого розвитку підпри-
ємства являє собою розвиток підприємства, 
який слід трактувати як послідовності пере-
ходу від одного становища (внутрішньої чи 
зовнішньої рівноваги) до іншого, яке є анало-
гічним станом, сформованим поточними об-
ставинами і чинниками. Траєкторії розвитку 
потенціалу окремих підприємств можуть 
бути різного виду. Однак, в цілому вони зале-
жатимуть від їх здатності пристосовуватися 
до зміни середовища господарюючого 
суб’єкта та розв'язування внутрішніх супере-
чностей. В основу оцінки та аналізу розвитку 
потенціалу підприємств покладені виробничі 
функції і бюджетні обмеження. 

При цьому основними критеріями дос-
лідження є технічна результативність вироб-
ничих систем. Тобто здатність з відповідними 
якісними характеристиками перетворювати 
обрані фактори виробництва в окремі еконо-
мічні блага. Перехід з однієї стадії технічної 
результативності до іншої потребуватиме до-
даткових затрат ресурсів і часу. Загальний ро-
звиток потенціалу підприємств обмежено до-
сягнутими рівнями розвитку та інновацій в 
науці і техніці. 

Загалом, кожні окремі суб’єкти бізнесу 
проводять конкурентну боротьбу на обраних 
об’єктових ринках. Тому для глибокого їх дос-
лідження необхідним є сегментування конку-
рентного середовища, яке проводять залежно 
від типу конкуренції, що склався. Процеси 
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розподілу на окремі сегменти ринку мають 
врахувати той факт, що цільові ринки не є ізо-
льованим сегментом. Вони повністю взаємопо-
в‘язані і заміна існуючих конкурентних сере-
довищ одного з них окремим чином вплива-
тиме на конкурентні середовища іншого.  

Типове представлення складових конку-
рентних середовищ в умовах проведення ви-
робничо-комерційної діяльності українських 
сільськогосподарських підприємств, які є ос-
новними суб’єктами аграрного бізнесу, наразі 
слід охарактеризувати наступним чином 
(рис. 1). У кожному із представлених сегментів 
конкурентних середовищ суб’єктів агробіз-
несу головною запорукою існування їх гармо-
нізації та постійного конкурентоспроможного 
розвитку має стати економічна свобода окре-
мих суб‘єктів господарювання. Це має відбу-
тись в обраних сферах діяльності. Водночас 
слід включати у визначені механізми 

можливості вільного вибору видів діяльності 
та обирання стратегій підприємств. При 
цьому вибір постачальників матеріально-тех-
нічних та інших необхідних ресурсів має від-
буватись за різними умовами конкурентної 
боротьби. Вибір окремих каналів розподілу 
товарів має спиратись на формування відпові-
дної системи гнучкого ціноутворення.  

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальших розвідок у даному на-
прямі.  Таким чином, процеси формування 
ефективного конкурентного середовища 
суб’єктів в умовах аграрного бізнесу значно 
залежатимуть від організаційно-правових 
форм господарюючих суб‘єктів. Передумо-
вами формування та результативного функ-
ціонування конкурентного середовища ма-
ють стати відсутність дискримінації та 
рівноправність всіх суб‘єктів аграрного біз-
несу та окремих сегментів аграрного ринку.   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Конкурентне середовище суб’єктів бізнесу в різних умовах формування потенціалу 
економічного зростання *Джерело: складено автором  

 

Вільність вибору суб‘єктами агробіз-
несу власних організаційно-правових форм 
своєї виробничо-комерційної діяльності є 
першочерговими передумовами форму-
вання конкурентних середовищ, які спонука-
тимуть сільськогосподарських товаровироб-
ників до збільшення ефективності 
виробничої діяльності. Зважаючи на реалії 
сучасного стану функціонування аграрного 
ринку та результативність основної 

діяльності його операторів, самозабезпе-
чення виробничими ресурсами та форму-
вання лише виробничого потенціалу не дає 
змогу аграрним підприємствам нарощувати 
обсяги виробництва та отримувати необхідні 
конкурентні переваги на певних рівнях рин-
кової інфраструктури. Таким чином, актуалі-
зація необхідності створення інноваційного 
потенціалу є невід’ємною складовою їх кон-
курентоспроможного розвитку. 
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В умовах ринку ресурсів та за-
собів виробництва 

На ринках готових товарів та 
послуг 

В умовах формування та функ-
ціонування ринку праці 

Підприємства конкурують за 
кращі умови купівлі та оренди 
ресурсів виробництва, зокрема 
земельних ресурсів, паливно-
мастильних матеріалів, посів-

ного матеріалу, молодняку тва-
рин, техніки, обладнання для 

переробки с.г. продукції  

Підприємства за таких умов 
конкурують за вигідніші 

умови реалізації товарів та на-
дання послуг. Це є можливістю 
захоплення ними нових рин-

ків збуту та орієнтиром на нові 
сегменти з новими товарами 

Конкуренція між підприємст-
вами в даному середовищі дає 
можливості залучення кваліфі-

кованих трудових ресурсів 
шляхом забезпечення найкра-

щих умов та оплати праці 

На ринку інформаційно-консультаційних послуг Фінансово-кредитна сфера 

Даний тип середовища дає можливість підприємс-
твам змагатись за отримання достовірної оператив-

ної інформації по основних аспектах діяльності 
підприємств, про інноваційні розробки та прове-

дення державної політики в аграрному секторі 

Підприємства даного середовища супернича-
ють за можливості одержання довго- та корот-
кострокових кредитних позик за відсотками, 

що гарантують наявність економічного ефекту 
навіть по неврожайних роках 
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Abstract.  
Hnatkivskyi B. The influence of conditions of economic growth potential formation on the competitive 

environment of business entities.  
The article considers the formation processes of an effective competitive environment of entities in the conditions of 

agrarian business, which significantly depend on the organizational and legal forms of economic entities. It is outlined that 
the preconditions for the formation and effective functioning of the competitive environment should be the absence of dis-
crimination and equality of all agribusiness entities and certain segments of the agricultural market. It is noted that the 
freedom of agribusiness entities to choose their own organizational and legal forms of their production and commercial 
activities are the primary prerequisites for the formation of competitive environments that will encourage agricultural pro-
ducers to increase the efficiency of production activities. It is emphasized that due to the realities of the current state of the 
agricultural market and the effectiveness of its operators, self-sufficiency of production resources and the formation of only 
production capacity does not allow agricultural enterprises to increase production and gain the necessary competitive ad-
vantages at certain levels of market infrastructure. It is also emphasized that, in general, each individual business entity 
competes in selected object markets. Therefore, for their in-depth study it is necessary to segment the competitive environ-
ment, which is carried out depending on the type of competition. The processes of division into separate market segments 
should take into account the fact that the target markets are not an isolated segment. They are fully interconnected and the 
replacement of existing competitive environments of one of them will individually affect the competitive environments of 
the other.In addition, in each of the presented segments of the competitive environment of agribusiness entities, the main 
guarantee of their harmonization and continuous competitive development should be the economic freedom of individual 
entities. This should take place in selected areas of activity. The choice of individual distribution channels should be based 
on the formation of an appropriate system of flexible pricing. Thus, the actualization of the need to create innovative capacity 
is an integral part of their competitive development. 

Keywords: economic growth potential, competitive environment, business entities. 
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