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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підвищення конкурентоспроможності аграрних

підприємств є однією з головних стратегічних задач за�
безпечення стабільного розвитку економіки агропромис�
лового комплексу України та країни в цілому. Питання
конкурентоспроможності аграрних підприємств потребу�
ють більш детального вивчення, оскільки невирішеними
залишаються проблеми вибору конкретного набору чин�
ників, що є ключовими у дослідженні конкурентоспро�
можності агарних підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретичні основи конкуренції, її форми, конкурен�

тне середовище, чинники, а також проблеми забезпечен�
ня конкурентоспроможності підприємств широко висві�
тлені в працях багатьох вітчизняних і закордонних уче�
них. Дослідженням класифікаційних чинників конкурен�
тоспроможності підприємств займались такі автори, як
Азоєв Г., Базилюк Я., Броницький О., Гончаров В., Грици�
шин Н., Донських А., Івченко А., Кузьмін О., Ліфіц І., Малік
М., Масляєва О., Мінченко М., Портер М., Прокопець Л.,
Сміт А., Фіщук Б., Нефедова О., Шевельов С. та інші [1—
23]. Незважаючи на всебічне висвітлення проблеми кон�
курентоспроможності у вітчизняній і зарубіжній науковій
літературі, потребують обгрунтування теоретичні підхо�
ди до особливостей чинників впливу та засад зміцнення
конкурентоспроможності аграрних підприємств, оскіль�
ки розвиток ринкового середовища здійснюється під впли�
вом зміни чинників внутрішнього та зовнішнього середо�
вищ, умов господарювання товаровиробників, що потре�
бує проведення подальших досліджень систематизації
чинників конкурентоспроможності аграрних підпри�
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ємств. Тому ступінь дослідження чинників впливу на кон�
курентоспроможність аграрних підприємств завжди є ак�
туальною.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз і дослідження існуючих науко�

вих підходів до визначення чинників конкуренто�
спроможності підприємств та розробка на їх основі кла�
сифікації чинників конкурентоспроможності аграрних
підприємств, а також визначення напрямів і характеру
впливу на ці чинники з метою підвищення ефективності
управління конкурентоспроможністю підприємства й
формування його конкурентних переваг.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Рівень конкурентоспроможності аграрного підприє�

мства в окремі моменти часу визначається впливом ряду
чинників. Чинники відрізняються за характером, поход�
женням і рівнем впливу, відповідно до цього ефективне
управління конкурентоспроможністю аграрного підприє�
мства можливо за умови виявлення чинників і науково об�
грунтованої їх класифікації. Проте є необхідність визна�
чити етимологію терміну "чинник", бо вчені інколи вкла�
дають різний зміст у це поняття.

На нашу думку, під чинником варто розуміти — при�
чину, обставину, параметр, що визначає характер та
результативність протікання економічних процесів, тоб�
то ми схиляємось до визначення Я.В. Базилюка, В.І. Осі�
пова та Б. Райзенберга. Необхідно відзначити, що у всіх
класифікаціях факторів конкурентоспроможності аграр�
ного підприємства можна виділити одну загальну особ�
ливість, а саме: їх ділення на внутрішні й зовнішні. Проте
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під зовнішніми і внутрішніми чинниками вчені іноді розу�
міють кардинально різні складові.

 Зокрема Н. Грицишин відносить до внутрішніх чин�
ників такі:

— діяльність керівництва та апарату управління
підприємства, організація та виробнича структура, про�
фесійний та кваліфікований рівень керуючих кадрів;

— система технологічного оснащення. Оновлення ус�
таткування та технологій, заміна їх на сучасні забезпе�
чує підвищення конкурентоспроможності підприємства,
підсилює внутрішню гнучкість виробництва;

— сировина, матеріали. Якість сировини, комп�
лектність її перероблення та величина відходів впливають
на конкурентоспроможність підприємства. Зменшення ви�
ходу готової продукції із сировини приводить до
збільшення витрат виробництва, і відповідно до зменшен�
ня прибутку;

— збут продукції. Для підвищення конкурентоспро�
можності підприємства необхідно здійснювати ефектив�
ний збут продукції, завойовувати нові ринки, стимулю�
вати здійснення продажу, вживати маркетингові заходи
[5].

Під зовнішніми чинниками розуміють сукупність
суб'єктів господарювання, економічних, суспільних і при�
родних умов, національних і міждержавних інституціо�
нальних структур та інших зовнішніх умов і чинників, що
діють у глобальному оточенні та здійснюють вплив або
можуть вплинути на функціонування підприємства [11].

До зовнішніх чинників, що визначають конкурентос�
проможність підприємства при виході на зовнішній ри�
нок Нефедова О.Г. зараховує: економічні — податкова
політика держави, інфляційні процеси; соціальні — рівень
кваліфікованості робочої сили, її чисельність; політичні
— міжнародні конфлікти; природні фактори — вичерпність
запасів окремих видів ресурсів; техногенні чинники —
глобальне потепління; зовнішні чинники мезорівня —
підприємства�конкуренти, підприємства�контрагенти,
споживачі та кредитно�фінансові установи [15].

На думку Сіменко І.В., до зовнішніх факторів слід
віднести:

1. Діяльність державних владних структур (фіскаль�
на та кредитно�грошова політика, законодавство). На�
приклад, у залежності від характеру податкової політи�
ки (розміри податкових ставок) підприємство буде отри�
мувати більш чи менш високий прибуток.

2. Кон'юнктура ринків сировинних та матеріальних ре�
сурсів, ринків трудових ресурсів, ринків засобів вироб�
ництва, ринків фінансових ресурсів.

3. Розвиток родинних та підтримуючих галузей. В цьо�
му випадку мова йде про розвиток нових технологій (ре�
сурсозберігаючих, технологій глибокої переробки), но�

вих матеріалів та джерел енергії. Впровадження їх у ви�
робництво підвищує науковий та виробничий потенціал
підприємства.

4. Параметри попиту. Вони включають ріст попиту на
товари, що виробляються підприємством, його ста�
більність і дозволяють підприємству отримувати більш
високі прибутки, а також закріпити своє положення на
ринку. Нестабільний попит, зміна вимог покупця до якості
продукції підприємства, зниження покупної можливості
населення, навпаки, не створюють умов для забезпечен�
ня певної конкурентоспроможності підприємства [19].

Шеремет М.В. до зовнішніх чинників конкуренто�
спроможності відносиить фактори виробництва, що впли�
вають на формування конкретної переваги підприємства
протягом всього виробничого процесу; активність конку�
рентів; фактори попиту (еластичність попиту за ціною,
фази життєвого циклу попиту, вимогливість споживачів
до якості продукції тощо); дії уряду; ступінь приватизації
підприємств галузі; випадкові події). До внутрішніх — рин�
кову ефективність, екологічну ефективність, ефективність
витрат, ефективність менеджменту [22].

За думкою Фіщука Б.П., чинники впливу можна
поділити на дві групи: внутрішні та зовнішні. До внут�
рішніх чинників можна віднести стратегічну діяльність
підприємства, яка впливає на якість продукції та її со�
бівартість. А до зовнішніх — ті фактори, які створює сам
ринок, тобто фірми чи підприємства не можуть ними
управляти, а лише до них пристосовуватись [21]. Бурлака О.П.
чинники впливу на конкурентоспроможность аграрних
підприємств також поділяє на зовнішні та внутрішні. До
зовнішніх відносять: інституціональні важелі (державне
регулювання, податкова фінансова політика); сегменто�
ваність ринку; природно�кліматичні умови; комуніка�
тивність (місце розташування підприємства, його відда�
леність від транспортних магістралей, якість доріг, зв'я�
зок і т.д.); цінове регулювання; рівень платоспроможно�
го попиту населення; розвиненість ринку і його інфраст�
руктури. До внутрішніх відносять: розміри виробництва,
ефективність використання факторів виробництва, спец�
іалізація й диверсифікація виробництва, продуктивність
тварин, врожайність сільськогосподарських культур,
якість продукції [4].

За думкою Броницького О.М. та Крюковської О.В.,
до внутрішніх чинників слід віднести ті, які б сприяли зни�
женню витрат на виробництво: ефективне та раціональне
використання факторів виробництва, обсяги виробницт�
ва, якість продукції, продуктивність праці, спеціалізація
та диверсифікація виробництва. До зовнішніх чинників,
що впивають на рівень конкурентоспроможності, відно�
сять такі важелі: інституціональні (фінансова та подат�
кова політика, державне регулювання), природно�кліма�

Таблиця 1. Аналіз дефініцій "чинник", наведених у літературних джерелах

Джерело: узагальнено автором.

Автор Зміст поняття
А. Азріліян Чинник – істотна обставина в якому-небудь явищі, процесі, вихідна складова чого-небудь [1] 
Я.В. Базилюк Чинник – це "рушійна сила, причина, вагома (суттєва) обставина в будь-якому процесі, одна з його необхідних 

умов, яка визначає його характер чи окремі риси" [2] 
А.С. Донських  Чинники – це ті явища і процеси виробничо-господарської діяльності підприємства і соціально-економічного 

життя суспільства, які викликають зміну абсолютної і відносної величини витрат на виробництво, а в 
результаті зміну рівня конкурентоспроможності самого підприємства [6] 

А.С. Завербний, 
Х.В. Дрималовська 

Чинник (або – фактор; від лат. factor – той, що обумовлює ) – це рушійна сила або причина будь-якого процесу 
чи явища, що визначає його характер або окремі ознаки [9] 

А.О. Івченко  Чинник – рушійна сила, причина будь-якого процесу або явища, яка визначає його характер або одну з його 
характерних рис [10] 

О.Є. Кузьмін Чинник – це рушійна сила або причина будь-якого процесу чи явища, що визначає його характер або окремі 
риси [12]  

О.О. Масляєва Під чинниками слід розуміти внутрішні та зовнішні сили, інструменти, які обумовлюють об’єктивний та 
суб’єктивний вплив на формування конкурентного середовища [13] 

М.В. Мінченко, 
Л.П. Чижов,  
А.В. Фрояков 

Чинник – це умови, рушійні сили, необхідні для здійснення господарських процесів, а також причини, що 
впливають на результати зміни даних за окремими показниками діяльності [14] 

С.М. Ожегов Чинник – момент, істотна обставина в якому-небудь процесі [16] 
В.І. Осіпов Чинник – діючі сили, обставини, умови, вплив яких може призвести до змін рівня економічного показника [23]
Б. Райзберг 
 

Чинники – це параметри, що визначають характер і результативність протікання економічних процесів, що 
зумовлюють кількість і якість економічного продукту, який виготовляється [18] 

Р. Фатхутдінов Чинник конкурентної переваги – конкретний компонент середовища дії фірми, за яким вона перевершує 
конкуруючі фірми [20] 
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тичні умови, сегментованість ринку, комунікативність
(місце знаходження підприємства, зв'язок з іншими
фірмами, віддаленість від транспортних магістралей і т.п.),
рівень життя населення та їх платоспроможний попит на
продукцію, цінове регулювання, розвиненість інфраст�
руктури ринку [3].

Ю.Г. Ємець вважає, що до зовнішніх факторів впливу
на ефективність належать такі: фактори середовища без�
посереднього впливу (економічні, політичні, технологічні,
соціокультурні, міжнародні, екологічні) та посереднього
впливу (споживачі, постачальники, конкуренти, посеред�
ники, партнери, кредитори, акціонери, профспілки, зако�
ни та державні органи). Щодо складу внутрішніх фак�
торів, які характеризують внутрішній потенціал підприє�
мства, то до них можна зарахувати такі: технологія ви�

робництва, собівартість, фінанси, маркетинг, персонал,
інновації, управління [8].

Л.І. Піддубна поділяє також поділяє чинники конку�
рентоспроможності на внутрішні (ендогенні) та екзогенні
(зовнішні). До останніх належать: міжнародні та націо�
нальні. Ендогенні фактори мають залежно від виду ре�
сурсів: технічні, технологічні, інтелектуальні, органі�
заційні, фінансові, товарні, просторові. Також до ендо�
генних факторів залежно від виду діяльності належать:
операційна, інвестиційна, інноваційна, фінансова, марке�
тингова [17].

Однак, враховуючи специфіку аграрної сфери, різні
аграрні підприємства, мають різний стратегічний потен�
ціал, реалізовують різні стратегії і можуть функціонува�
ти в середовищі різної міри складності. При цьому одні і

Рис. 1.Чинники впливу на конкурентоспроможність аграрного підприємства

Джерело: авторська розробка.
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ті ж фактори для різних підприємств можуть бути як ке�
рованими, так і некерованими або такими, що врахову�
ються. Тому в середовищі функціонування аграрних
підприємств доцільно виділяти не зовнішні і внутрішні
фактори конкурентоспроможності, а ті, що створюють�
ся (керовані) і ті, що враховуються (некеровані). До пер�
ших потрібно віднести такі чинники, як матеріально�тех�
нічне, техніко�технологічне та фінансове забезпечення,
залучення висококваліфікованих працівників, ефективне
використання природних ресурсів, а також розробка вда�
лої стратегії для подальшого процвітання фірми та інші.
До некерованих чинників відносять екологічні та природ�
но�кліматичні умови, інфраструктуру та кон'юнктуру
ринку, національно технічний прогрес, ресурсне забез�
печення країни тощо.

Отже, щодо аграрного сектору економіки, ми пропо�
нуємо класифікувати чинники конкурентоспроможності
аграрних підприємств за 15 критеріями, представленими
на рисунку 1. Ключовим є те, що їх вплив повинен визна�
чатись комплексно, адже всі наведені чинники тісно по�
в'язані один з одним та є залежними від них. Розглянемо
детальніше наведену класифікацію чинників конкурентос�
проможності аграрних підприємств.

1. Залежно від середовища функціонування виділяють
внутрішні та зовнішні чинники. В свою чергу, зовнішні
чинники конкурентоспроможності аграрних підприємств
доцільно згрупувати в 3 групи: 1) чинники макросередо�
вища (політико�правові, економічні, соціальні, природно�
географічні, криміногенні); 2) чинники мезосередовища
(ємність регіонального ринку, ступінь насичення ринку,
якість сировинної бази, частка імпортної продукції); 3)
чинники мікросередовища (конкуренти, споживачі, поста�
чальники, посередники, асортимент і якість аграрної про�
дукції).

До внутрішніх факторів конкурентоспроможності аг�
рарних підприємств належать: 1) виробничий потенціал
підприємства (земля, площа землекористування, основні
фонди, оборотні фонди, сировина, матеріально�технічне
забезпечення); 2) організаційно�економічні фактори
(спеціалізація та організація виробництва, собівартість,
рентабельність продукції); 3) фінансові фактори (вільні
ресурси підприємства, співвідношення між власними й за�
позиченими коштами, доступ до значних за розміром
фінансових ресурсів, інвестиційні можливості); 3) марке�
тингові фактори (стратегія продукту, стратегія ціноутво�
рення, рівень задоволення споживчих потреб, ємність
ринку, терміновість і надійність поставок; наявність влас�
них каналів розподілу, рівень збутових витрат); 4) уп�
равлінські фактори (стратегія, мета та принципи підприє�
мства, тактика підприємства); 5) соціальні фактори (за�
безпеченість кадрами, трудова мотивація, трудова дис�
ципліна).

2. За сферою походження чинники впливу на конку�
рентоспроможність аграрних підприємств доцільно под�
ілити на п'ять груп. Науково�технічними є чинники, що
відображають стан і динаміку науково�технічного прогре�
су, рівень техніки і технології, продуктивність і надійність
устаткування, гнучкість виробничих процесів.

Організаційно�економічні чинники, з однієї сторони,
характеризують стадію циклу розвитку економіки, загаль�
ногосподарську та галузеву кон'юнктуру, методи та ме�
ханізми регулювання господарської діяльності на рівні
держави, регіонів та галузей; з іншої сторони, ці чинники
характеризують структуру та ефективність системи уп�
равління підприємства, рівень організації його маркетин�
гової та фінансово�економічної діяльності, характер
організації виробничих процесів та організації праці,
ступінь ефективності створених на підприємстві систем
прогнозування, стратегічного та поточного планування,
моніторингу та оперативного регулювання тощо.

Вплив соціально�психологічних чинників на конку�
рентоспроможність підприємства подвійний, адже вони
впливають як на рівень, динаміку і специфічні особливості
попиту на кожному конкретному ринку, так і значною
мірою визначають рівень ефективності виробничо�госпо�
дарської діяльності підприємства.

Екологічні чинники — характеризують взаємозв'язок
виробничо�економічної діяльності підприємства зі станом

оточуючого природного середовища. До цієї групи чин�
ників необхідно віднести вимоги екологічного законодав�
ства, витрати, що виникають у зв'язку з утилізацією
відходів виробництва, витрати на утримання та експлуа�
тацію природоохоронних споруд та ін.

До політичних чинників відносять насамперед, загаль�
нополітичний клімат та стан розвитку міжнародних відно�
син, політику іноземних країн щодо соціально�економіч�
них та політичних перетворень в Україні і т.ін. По відно�
шенню ж до підприємства вони мають зовнішній харак�
тер, і можливість прямого впливу на них з боку самого
виробника цілком відсутня.

3. За рівнем управлінських рішень чинники конку�
рентоспроможності можна поділити на: 1) стратегічні;
2) тактчні; 3) оперативні.

Стратегічні чинники не потребують докорінної зміни
діяльності підприємства. Їх відстеження необхідне для ви�
явлення тенденцій у навколишньому середовищі й корек�
тування стратегії в разі потреби.

Тактичні чинники справляють вплив у ході повсякден�
ної роботи підприємства, пов'язані з укладенням дого�
ворів із постачальниками, дослідженням ринку, збутом
продукції тощо. Ці фактори є достатньо динамічними і
потребують від керівництва постійного спостереження.

Оперативні чинники потребують ухвалення постійних
оперативних рішень, пов'язаних із питаннями виробниц�
тва, фінансів, маркетингу тощо.

4. За сферою управління, на нашу думку, потрібно ви�
діляти чинники у сфері виробництва, у сфері постачання,
маркетингові (зокрема збутові, чинники, сформовані мар�
кетинговими комунікаціями, цінові, асортименті), кадрові,
фінансові тощо.

Чинники конкурентоспроможності у сфері виробниц�
тва — це ті технологічні особливості, які дають конку�
рентні переваги порівняно з конкурентами у якості, со�
бівартості продукції, термінах її виготовлення.

Чинники конкурентоспроможності у сфері постачан�
ня, на нашу думку, здебільшого мають тимчасовий харак�
тер. Вони визначаються можливістю отримати вчасно не�
обхідні сировину і матеріали за низькими цінами, з відтер�
мінуванням платежів тощо. Однак такі самі умови поста�
чання, переважно, можуть отримати і конкуренти. Рідше,
підприємства мають можливість підписати ексклюзивні
угоди на купівлю товарно�матеріальних цінностей або по�
слуги на вигідних умовах, які створюють довгострокові
конкурентні переваги для них.

Маркетингові чинники конкурентоспроможності
формуються і підтримуються маркетинговими службами
підприємства. Їх наявність повністю залежить від політи�
ки підприємства та якості роботи маркетологів. Марке�
тингові чинники можна класифікувати за видами марке�
тингової діяльності, за складовими комплексу маркетин�
гу тощо.

Конкурентоспроможність персоналу є дуже важли�
вим показником, тому що лише у разі правильного пла�
нування та управління можна одержати максимальний
прибуток і уникнути банкрутства. Кадрові чинники по�
в'язані із двома умовами — кадровою політикою під�
приємства та наявністю персоналу відповідної кваліфі�
кації.

Фінансові чинники конкурентоспроможності, на нашу
думку, мають особливе значення. На нашу думку, їх на�
явність є передумовою для виникнення усіх інших внут�
рішніх елементів конкурентоспроможності підприємства.
Вони визначаються, з одного боку, нормами рентабель�
ності і прибутковості продукції та інвестованого капіта�
лу, а з іншого — наявністю початкових і поточних інвес�
тицій та фінансовою політикою підприємства.

5. Системний підхід до аналізу чинників конкурен�
тоспроможності підприємства припускає не лише вплив
їх на рівень результуючого показника, але також і наяв�
ність міжфакторних взаємозв'язків. Виходячи з цього,
варто виділити взаємозалежні (тобто такі, при зміні
хоча б одного з яких змінюються й інші), незалежні чин�
ники та похідні. Більшість чинників конкурентоспро�
можності можуть бути класифіковані як взаємоза�
лежні. До незалежних ж відносяться, як правило, випад�
кові чинники.
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6. Залежно від впливу на них аграрних підприємств
усі фактори конкурентоспроможності можна розділити
на керовані, некеровані і умовно�керовані. До некерова�
них та умовно�керованих належать зовнішні чинники, на
які аграрне підприємство не має прямого впливу.
Внутрішнє середовище є більш керованим, але повністю
елемент невизначеності виключити не можна.

7. За характером дії фактори конкурентоспромож�
ності підприємства можна поділити на типові для всіх га�
лузей економіки, специфічні аграрної галузі та індивіду�
альні (для підприємства). До числа типових факторів, на
нашу думку, можна віднести економічні, адміністративні,
структурні фактори, а до таких, що визначають специфі�
ку агропромислового комплексу України, організаційні,
географічні, природні, ресурсні, соціально�демографічні,
правові. Дія індивідуальних факторів обумовлює зміни
лише окремої складової конкурентного середовища.

8. Наступною класифікаційною ознакою є тривалість
дії чинників. Переважна більшість чинників конкурентос�
проможності аграрного підприємства носять постійний
характер, оскільки період їхньої дії слід зіставляти з пер�
іодом функціонування самого підприємства. Кількість
чинників тимчасового характеру відносно невелика і вони,
як правило, пов'язані або із сезонними особливостями ви�
робництва (наприклад, видобуток первинної сировини,
сільськогосподарське виробництво і т.ін.), або з характе�
ром споживання (мода). До епізодичних чинників в ос�
новному відносять випадкові чинники як зовнішнього
(землетруси, пожежі, повені), так і внутрішнього (аварії,
відмовлення устаткування і т.п.) середовища підприєм�
ства. На практиці ускладнено прогнозування дії чинників
цієї групи, у зв'язку з їхньою випадковою природою.

9. За роллю чинників у забезпеченні конкурентоспро�
можності можна виділити: основні, допоміжні, другорядні.
Основні чинники є вирішальними у забезпеченні реалізації
стратегічних цілей та підпорядкованих їм основних завдань
підприємства; допоміжні — спрямовані на реалізацію ос�
новних задач підприємства; другорядні — створюють умо�
ви для нормального функціонування підприємства.

10. За спрямованістю дії, на нашу думку, можна виді�
лити стимулюючі, стримуючі та дестабілізуючі чинники.
Стимулюючі — сприяють підсиленню конкурентних по�
зицій і зростанню конкурентоспроможності підприєм�
ства. До стримуючих чинників конкурентоспроможності
аграрних підприємств можна віднести порушення еквіва�
лентного збалансованого міжгалузевого цінового обміну
між промисловістю і сільським господарством; недо�
статній розвиток матеріально�технічної бази аграрних
формувань; абсолютне та відносне зниження продуктив�
ного потенціалу земельних угідь; погіршення кількісного
і якісного стану сільського трудового потенціалу; знижен�
ня рівня інтенсивності та ефективності інтенсифікації аг�
ропромислового виробництва; погіршення абсолютних
коефіцієнтів і показників фінансово�економічного стану
аграрних підприємств України; низький рівень розвитку
вітчизняної фінансово�кредитної системи; нерозви�
неність інфраструктури АПК тощо. Дестабілізуючі чин�
ники негативно впливають на конкурентні позиції
підприємства та гальмують процес зростання конкурен�
тоспроможності підприємства.

11. За ступенем корисності можна виділити корисні,
шкідливі, нейтральні чинники. В кожен конкретний мо�
мент чи досить короткий проміжок часу, при аналізі рівня
конкурентоспроможності можна зафіксувати спрямо�
ваність дії кожного чинника, бо ті самі чинники конку�
рентоспроможності в залежності від конкретних умов
зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства
можуть бути як корисними, так і шкідливими. Так,
збільшення обсягу продажів у більшості випадків впли�
ває на підвищення конкурентоспроможності, однак за
певних умов (наприклад, при продажу продукції за дем�
пінговими цінами) ріст реалізації приводить до знижен�
ня ефективності роботи підприємства, і, як наслідок, до
втрати конкурентних позицій.

12. За внутрішньою структурою чинники поділяють�
ся на комплексні і прості. Прості чинники не підлягають
подальшій деталізації, а комплексні — враховують в себе
системновзаємодіючі чинники. З погляду аналізу і реалі�

зації управлінських впливів, необхідно оперувати прости�
ми чинниками, адже на практиці розчленовування комп�
лексних чинників не завжди є можливим.

13. За ступенем впливу на конкурентоспроможність
виділяють чинники сильного впливу, слабкого впливу та
мультиплікативні. Слабкий вплив на конкурентоспро�
можність підприємства справляють економічні, політичні,
правові, соціально�демографічні, науково�технічні, куль�
турні, природно�кліматичні, екологічні, міжнародні фак�
тори. Більше впливають постачальники, споживачі, кон�
куренти, контактні аудиторії, посередниик, організацій�
на культура. Мультиплікативними є чинники, зміна яких
призводить до зміни багатьох складових конкурентосп�
роможності підприємства, викликає ланцюгову реакцію.
Мультиплікаційний ефект спостерігається при зміні кад�
рових, організаційних, виробничих, маркетингових,
фінансових факторів.

14. За характером впливу на конкурентоспроможність
аграрного підприємства, можна диференціювати чинни�
ки на цілеспрямовані і випадкові. До перших відносяться
чинники, що є наслідком управлінського впливу як на
макро�, так і на мікроекономічному рівні (наприклад, по�
даткове регулювання, організація збутової діяльності
підприємства). Випадкові чинники виступають проявом
стохастичності як самої системи виробничо�економічної
діяльності підприємства, так і навколишнього середови�
ща.

15. Залежно від ступеня взаємообумовленості чинни�
ки, що впливають на конкурентоспроможність, поді�
ляються на первинні та похідні (вторинні). Первинні чин�
ники самі по собі є наслідком певних подій або тенденцій,
тоді як похідні є опосередкованим результатом дії пер�
винних факторів. З точки зору управління конкурентос�
проможністю підприємства, варто впливати саме на пер�
винні чинники, одночасно при цьому слід ураховувати
ймовірні зміни похідних.

Отже, в аграрній сфері виробництва особливої уваги
потребують такі чинники, як забезпеченість матеріально�
технічною базою, кваліфіковані кадри, висока якість про�
дукції та низька її собівартість, а також дієва підтримка
держави. Однак більшої уваги потрібно приділити саме
якості продукції, бо це є основним показником оцінки
конкурентоспроможності. Тому важливо дотримуватись
встановлених вимог технології виробництва, підвищува�
ти рівень технологічного забезпечення, сприяти збільшен�
ню кількості вітчизняних товаровиробників, мінімізува�
ти затрати підприємств, використовувати лише якісну си�
ровину, підвищувати інвестиційний потенціал, сприяти
підвищенню урожайності сільськогосподарських культур,
здійснювати підготовку лише висококваліфікованих пра�
цівників. Інтенсивне введення цих чинників у діяльність
підприємства, та створення відповідної стратегії допомо�
же підвищити конкурентоспроможність аграрних
підприємств на внутрішньому та міжнародному ринках.
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