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Анотація 
В статті розглянуто регіональні та світові особливості  розвитку  агроформувань 

круп’яного підкомлексу.  Досліджено особливості ефективного розвитку агроформувань в 
контексті державної політики та її підтримки. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены региональные и мировые особенности развития 

агроформирований крупяного подкомлекса. Исследованы особенности эффективного 
развития агроформирований в контексте государственной политики и ее поддержки.  
   Ключевые слова: крупяной подкомплекс, агроформирования, государственная 
поддержка 

 
Annotation 
The article deals with regional and global features of agricultural enterprises cereal 

pidkomleksu. The features of effective development of agricultural enterprises in the context of 
public policy and its support.  
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ  ПОЗИЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ 

ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК 
 
Актуальність проблеми. Формування конкурентоспроможного ринку є 

першочерговою умовою підвищення економічної і соціальної стабільності національної 
економіки. Перехід до ринкових відносин в економічній сфері й трансформації сільського 
господарства призвели до змін соціально-економічної ситуації в Україні, що не могло не 
позначитися на сучасному стані аграрного ринку, який характеризується такими 
негативними явищами, як скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської 
продукції та зниженням її якості, збільшенням кількості й частки дрібних і низько 
товарних суб’єктів ринку. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблеми 
конкурентоспроможності постійно проводилася у розвинутих країнах. Велику увагу 
приділяли як зарубіжні вчені-економісти: Г. Азоєва, М. Портера, Д. Рікардо, Дж. Робінсон, 
А. Сміта, Д. Томпсона, Ф. Хайєка, Е. Чемберліна, А. Юданова, так і вітчизняні вчені: А. В. 
Гличев, М.П. Капінський, Р.С. Кириченко, М.І. Круглов, В.В.Лагодієнко, Е.В. Минько, В. 
Пухальський, Р. Хойєр, О.М. Царенко. 

 
Мета статті. Метою даного наукового дослідження є вивчення  конкурентної 

позиції сільськогосподарських підприємств при виході на зовнішній ринок з метою 
підвищення економічної ефективності господарської діяльності підприємств аграрного 
сектору. 

 
Виклад основного матеріалу дослідження. Світові результати дослідження 

проблеми конкурентоспроможності неможливо автоматично і в повному обсязі 
впровадити у вітчизняну економіку, оскільки існують різні умови і рівні її розвитку. 

Проблема українських підприємств полягає, по-перше, у тому, що вони не 
володіють сучасним арсеналом науково обґрунтованих методів ведення конкурентної 
боротьби, по-друге, вітчизняна наука до цього часу не забезпечила їх відповідними 
рекомендаціями. 

На сьогодні, за даними Глобального звіту про конкурентоспроможність 
Всесвітнього економічного форуму, Україна займає за ефективністю ринку товарів 101 
місце із 131 країни світу, а щодо інтенсивності конкуренції на внутрішніх товарних 
ринках - 93 місце [2]. 

В умовах світової економічної кризи, уповільнення темпів зростання світової 
економіки для України негативним наслідком є зменшення попиту на експортні товари. За 
цих умов основний акцент економічної політики доцільно перенести на внутрішній ринок 
- активізацію внутрішнього попиту, пропозиції та імпортозаміщення. 

Найбільш сприйнятливими формами реалізації нових економічних відносин 
виступають сільськогосподарські підприємства, які не тільки стабілізують ринок, 
залучаючи в обіг місцеві сировинні ресурси, диверсифікуючи виробництво по різних 
регіонах країни, але й збільшують рівень зайнятості людей, якість їхнього життя та праці. 
Окрім того, важливими якостями невеликих підприємств є їхня стійкість щодо фактора 
ціни, яка обумовлюється тут лише співвідношенням попиту та пропозиції, мобільність 
реакції на швидкоплинні зміни на ринку, особливо в умовах економік, що розвиваються. 

Формування конкурентної переваги є процесом створення конкурентної позиції 
підприємства. У широкому розумінні конкурентна позиція підприємства - це підхід 
підприємства до конкуренції в цілому. Позиція ж підприємства в галузі визначається 
конкурентною перевагою. 

Конкурентну позицію підприємства слід розглядати як похідну від конкурентних 
переваг підприємства, які складають природну форму існування підприємств. Виходячи з 
вищесказаного, можна сформувати своєрідний ланцюжок: конкурентоспроможність 
втілюється в конкурентну перевагу, а потім оформлюється як конкурентна позиція. 

Подальший розвиток ринкових відносин і механізмів регулювання діяльності 
підприємств потребують фундаментальних досліджень проблем конкуренції та 
конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки. Конкуренція є основною 
рушійною силою ринкової економіки, інструментом забезпечення її рівноваги й 
гармонійного розвитку. 

Фахівці неодноразово акцентували увагу на тому, що українським підприємствам 
необхідно виробляти таку продукцію, яка буде конкурентоспроможною на зарубіжних 
ринках. У добу глобалізації це й запорука втримання позиції на внутрішньому ринку, й 
умова ефективного включення у світовий економічний простір. Стандарти міжнародної 
якості, так само як і інші позиції з набуття вітчизняними підприємствами конкурентних 
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переваг, можуть бути розроблені в рамках стратегії просування національної експортної 
продукції на світовому ринку [1]. 

Така стратегія повинна полягати не в простому нарощуванні обсягів експорту, а в 
сприянні створенню довгострокових конкурентних переваг та стабільному розширенні і 
якісному поліпшенні на основі цих переваг позицій країни на світовому ринку. Для цього 
необхідно мати чітку концепцію економічної політики, яка сприяла б розширенню 
експорту лише в поєднанні із загальними цілями макроекономічної політики. 

Матеріальною основою стратегії просування продукції українських підприємств на 
зарубіжних ринках є вже набутий і можливий експортний потенціал країни [3]. 

Доводиться, що висока конкурентоспроможність дозволяє країнам здійснювати 
диверсифікацію, переборюючи залежність від невеликої групи експортних сировинних 
товарів, збільшувати інноваційний потенціал експортної продукції. Вона забезпечує 
можливості для більш повної реалізації ефекту "масштабу й охоплення" завдяки доступу 
на світові ринки. У свою чергу, експорт підкріплює потенціал, що лежить в основі 
конкурентоспроможності, - він змушує підприємства орієнтуватися на більш високі 
стандарти, забезпечує їм можливість доступу до інформації та створює умови більш 
жорсткої конкуренції [4]. 

Початковим етапом реалізації експортного потенціалу є проведення відповідної 
експорторозширювальної політики, коли поруч із розвитком традиційного експорту 
розвиватимуться й потенційні експортні галузі відповідно до тенденцій на світовому 
ринку. Цього можна досягти при сприянні в структурній політиці виробництву товарів 
високого ступеня переробки шляхом використання провідних технологій, які дозволять 
ефективніше використовувати наявні ресурси. 

Власне, перспективні галузі, перш за все, агропромислова й харчова. При 
забезпеченні високої продуктивності сільськогосподарського виробництва та наявності 
провідних технологій та устаткування підприємств із переробки сільськогосподарської 
продукції, могли б успішно просуватися на міжнародному ринку. Зауважимо, що для 
малого й середнього бізнесу саме в цих галузях велике поле для діяльності. 

Наступний напрямок визначається такими факторами, як інфраструктура та 
інформація. На сьогодні рівень розвитку цих двох факторів у нашій країні є недостатнім. 
Експортери мають низький рівень кваліфікації й поінформованості щодо ситуації на 
міжнародних ринках. У результаті це часто призводить до невиправданого заниження цін 
і проведення демпінгових торговельних операцій на світовому ринку, що веде до 
відповідної реакції з боку інших держав і створює для наших експортерів імідж "нечесних 
конкурентів". 

Серед інших проблем слід назвати неефективну систему міжвідомчої статистики в 
Україні, дані якої досить часто дають лише загальне уявлення про певні процеси й не 
дозволяють зробити достовірні висновки. Разом із тим, створення інфраструктури й 
забезпечення вільного та ефективного доступу до необхідної, з точки зору діяльності 
вітчизняних підприємств на світових ринках, інформації завжди було завданням держави. 

Конкурентні відносини поряд з державним регулюванням здатні забезпечити 
сталий розвиток аграрної сфери, не допустити дискримінації сільськогосподарських 
підприємств у розподілі прибутків з боку переробної галузі та торгівлі та забезпечити 
норму прибутку, що відповідає її рівню в інших галузях народного господарства. 

Ураховуючи всі ці фактори, методика розроблення стратегії виходу підприємства 
на світовий ринок, на наш погляд, повинна включати такі етапи (рис.1): 
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Рис. 1. Основні етапи формування стратегії виходу підприємства 
на світовий ринок [3] 

Для того, щоб вітчизняні підприємства й національна економіка в цілому змогли 
досягти достатнього рівня міжнародної конкурентоспроможності їх товарів, необхідна 
наявність певних внутрішніх і зовнішніх умов. 

У зв’язку із цим управління конкурентним середовищем в аграрній сфері набуває 
важливого значення для забезпечення процесу розширеного відтворення і розвитку 
підприємств у гармонійному поєднанні із соціальними потребами суспільства. 

Висновки. Основними умовами для виходу підприємств малого й середнього 
бізнесу України на міжнародний ринок є: 

1. діяльність у межах перспективних галузей (для нашої країни такими є 
сировинний та аграрний сектори, сфера послуг, окремі наукомісткі технології); 

2. належне інвестування (як внутрішнє, так і зовнішнє), яке досягається вмілим 
фандрейзингом; 

3. підвищення комунікативного та інформаційно-рекламного рівня роботи 
вітчизняних підприємств малого й середнього бізнесу до рівня міжнародних стандартів. 

 
Анотація 
У статті розглянуто можливість швидкої адаптації сільськогосподарських 

підприємств до умов глобальної конкуренції, але потребує відповідної модифікації 
способів і методів діяльності українських підприємств аграрного сектору, які виступають 
або планують діяти на міжнародному ринку. 

Ключові слова: конкурентна позиція, конкурентоспроможність, конкуренція, 
конкурентні переваги. 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена возможность быстрой адаптации сельскохозяйственных 

предприятий к условиям глобальной конкуренции, но нуждается в соответствующей 
модификации способов и методов деятельности украинских предприятий аграрного 
сектору, которые выступают или планируют действовать на международном рынке. 

Ключевые слова: конкурентная позиция, конкурентоспособность, конкуренция, 
конкурентные преимущества. 

 
Summary 
In the article the possibility of rapid adaptation of agricultural enterprises to the terms of 

global competition is considered, but needed the proper modification of methods and methods of 
activity of the Ukrainian enterprises of agrarian to the sector, which come forward or plan to 
operate at the international market. 

Keywords: competition position, competitiveness, competition, competitive edges. 
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА РІВЕНЬ 

ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Постановка проблеми. Забезпечення економічної безпеки держави в умовах 
глобалізації (ЕБД) і міжнародної інтеграції в період швидкого розвитку виробництва й 
зовнішньоекономічних зв'язків, які набувають все більших масштабів й довгострокового 
характеру, в епоху прискореної інтернаціоналізації національних господарств стає все 
більш важливим завданням, і потрібні постійні зусилля по її підтримці не тільки на 
державному, але також на регіональному й багатосторонньому рівнях. Серед 
першочергових проблем забезпечення ЕБД передусім слід вказати проблему відстеження 
й оцінки рівня загроз пріоритетним національним інтересам, а також проблему 
прогнозування розвитку ситуації та розробки адекватних їй заходів. Це дасть можливість 
всебічно вивчити і передбачити перебіг процесів у сфері ЕБД та керувати ними на основі 
своєчасного прийняття необхідних рішень. 

Особливо важливе значення зовнішні аспекти економічної безпеки набули для 
України у зв'язку з встановленням нових границь після розпаду колишнього СРСР, 
розвалом РЕВ, форсованим проведенням ринкових реформ, далеко не завжди продуманих 
і послідовних, і швидким ростом відкритості національного господарства, що перебувало 
в глибокій кризі, а тому слабко підготовленого до протистояння зовнішнім загрозам. 

Забезпечення продовольчої безпеки є складовою частиною національної безпеки, 
найважливішою складовою соціально-економічної й демографічної політики, необхідною 
умовою підвищення тривалості й підтримки високої якості життя населення країни, 
збереження її державності й суверенітету. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних і зарубіжних авторів, 
праці яких присвячені проблемам національної безпеки, зокрема – продовольчої, слід 
назвати таких дослідників, як Блау С.Л., Борисов М.Г., Васильєв В.М., Васильчак С.В., 
Гончаренко І.В., Горбулін В.П., Дацків Р.М., Жаліло Я.А., Іртищева І.О., Кравченко А.А., 
Крючков В.Г., Лагодієнко В.В., Ліпкан В.А., Ліферт В.М., Міценко І.М., Нижник Н.Р., 
Пашко П.В., Пила В.І., Пирожков С.І., Самойлов А.А., Шкарлет С.М. та інші відомі 
автори.   

Незважаючи на те, що процеси забезпечення продовольчої безпеки держави 
піддаються детальному вивченню з боку експертів, учених і фахівців, тенденції і 
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