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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

Актуальність теми. Необхідною умовою забезпечення ефективного 

розвитку вітчизняних аграрних підприємств є зміцнення їх конкурентного 

потенціалу на інноваційно-інвестиційній основі, що сприятиме технічному та 

технологічному переозброєнню галузі, виробництву якісної й 

конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, підвищенню ефективності 

управління інвестиціями в аграрній сфері. Таким чином, результативне здійснення 

інвестиційно-інвестиційної діяльності в контексті розвитку конкурентного 

потенціалу суб’єктів агробізнесу є важливим науковим завданням, вирішення якого 

здатне забезпечити збалансований розвиток суб’єктів господарських відносин в 

аграрному бізнесі України, передусім аграрних підприємств як основної їх 

категорії. Багаторівневість зовнішнього середовища та складні причинно-

наслідкові зв’язки між його чинниками, які обумовлюють вибір конкурентної 

стратегії для забезпечення конкурентоспроможності підприємства в системі 

інноваційно-інвестиційного розвитку, відіграє вирішальну роль у детермінації 

напрямів формування та використання конкурентного потенціалу суб’єктів 

агробізнесу. Вищезазначене обумовлює та підтверджує актуальність дослідження.  

Методологічний базис дослідження було розроблено, ґрунтуючись на 

фундаментальних працях щодо конкуренції визначних дослідників у цій галузі, 

серед них: Й. Шумпетер, П. Хейне, Ф. Найт, К. Маконелл та С. Брю, Ф. Хайек, 

М. Портер, Г. Азоєв, А. Юданов. Питаннями дослідження змісту формування, 

використання та розвитку конкурентного потенціалу займалися численні вітчизняні 

та закордонні дослідники, з-поміж яких варто виділити таких як: О. Бабина, 

Л. Балабанова, А. Воронкова О. Гудзинський, І. Кирчата, Ю. Лупенко, М. Малік, 

О. Николюк, В. Полянко, Е. Попов, О. Олексюк, Г. Омельчак, І. Рєпіна, М. Стахова, 

О. Федонін. Дослідженням питань інвестиційної діяльності суб’єктів аграрного 

бізнесу займалися такі вчені як: В. Алексійчук, В. Амбросов, Ф. Важинський, 

А. Гайдуцький, А. Гулей, Ю. Данько, М. Дем’яненко, М. Зубець, В. Лагодієнко, 

О. Левандівський, І. Лукінов, М. Кісіль, Ю. Кучеренко, Т. Майорова, О. Мельник, 

Ю. Орловська, В. Опарін, Л. Рибіна, П. Саблук, Н. Сіренко, Л. Смолій, П. Стецюк, 

Г. Харченко, М. Чумаченко, Б. Язлюк, І. Яців. Питання інноваційного розвитку в 

аграрному секторі розглядалися в працях багатьох науковців, серед яких: 

Є. Бузовський, Л. Крючко,  П. Лайко, П. Музика, О. Ніфатова, А. Смоленюк, 

Н. Сіренко, В. Скрипниченко, В. Покотилова тощо.  

Становлення теорії формування й розвитку конкурентних переваг пов’язано з 

працями таких провідних закордонних дослідників як: М. Портер, Д. Барні, Ж.-

Ж. Ламбен, Г. Азоєв, Р. Фатхутдінов, Ф. Котлер, М. Леві. Серед українських 

науковців варто виділити праці таких науковців як: С. Гаврилюк, І. Должанський, 

Т. Загорна, Ю. Іванов, М. Книш, Г. Селезньова, П. Смоленюк, О. Микитюк та інші.  

Незважаючи на велику кількість науково-прикладних напрацювань в 

означеному напрямі дослідження, питання управління конкурентним потенціалом 

суб’єктів агробізнесу в системі інноваційно-інвестиційного розвитку залишається 

недостатньо проробленим, що й обумовило вибір теми наукового пошуку.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%9E$
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в межах комплексної науково-дослідної роботи Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка згідно з темами «Механізми підвищення конкурентоспроможності, 

розвитку економічного та виробничо-технологічного потенціалу суб’єктів 

агропромислового виробництва» (номер державної реєстрації 0116U003477, 2016-

2020 рр.) та «Системи управління конкурентоспроможністю аграрної продукції в 

умовах глобалізації аграрних ринків» (номер державної реєстрації 0119U001387, 

2019-2021 рр.). У рамках цих тем автором обґрунтовано пріоритетні напрями 

підвищення конкурентоспроможності суб’єктів вітчизняного аграрного бізнесу на 

інноваційній основі. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні 

та розробці теоретично-методичних та прикладних засад управління інноваційно-

інвестиційним потенціалом конкурентоспроможності суб’єктів аграрного бізнесу.  

Досягнення цієї мети обумовило необхідність постановки та вирішення 

комплексу таких завдань: 

− ідентифікувати сутність та значення потенціалу конкурентоспроможності 

як об’єкта управління в діяльності суб’єктів аграрного бізнесу;  

− визначити характеристики інноваційної та інвестиційної складових 

потенціалу конкурентоспроможності суб’єкта аграрного бізнесу; 

− розробити та апробувати методичні підходи і прийоми до оцінювання 

інноваційно-інвестиційного потенціалу конкурентоспроможності суб'єктів 

аграрного бізнесу; 

− обґрунтувати пріоритетні напрями формування конкурентних переваг 

суб'єктів аграрного бізнесу; 

− формалізувати особливості впливу основних факторів 

конкурентоспроможності суб'єктів аграрного бізнесу; 

− встановити взаємозв’язок між інноваційно-інвестиційною діяльністю та 

конкурентними стратегіями аграрних підприємств; 

− визначити об’єктну структуру, функціональне призначення та 

інструментальне наповнення механізму управління інноваційно-інвестиційним 

потенціалом конкурентоспроможності;  

− обґрунтувати архітектоніку механізму управління потенціалом 

конкурентоспроможності в інноваційно-інвестиційному розвитку суб’єктів 

аграрного бізнесу; 

− ідентифікувати пріоритетні конкурентні стратегії суб'єктів аграрного 

бізнесу. 

Об’єктом дослідження є процес управління інноваційно-інвестиційним 

потенціалом конкурентоспроможності суб’єктів аграрного бізнесу.  

Предмет дослідження складає сукупність теоретичних, методичних та 

прикладних засад формування та впровадження механізмів, систем та інструментів 

управління інноваційно-інвестиційним потенціалом конкурентоспроможності 

суб’єктів аграрного бізнесу.  
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Методи дослідження. Поставлені мета і завдання дослідження досягаються 

використанням системи загальнонаукових і спеціальних методів: діалектичного – 

для обґрунтування та узагальнення підходів і концепцій щодо розуміння 

конкурентного потенціалу, сутності конкурентних переваг та інструментів 

управління ними; інструментарію кіл Ейлера – для детермінації природи 

конкурентного потенціалу підприємства; теоретичного узагальнення, аналізу і 

синтезу – для детермінації напрямів інвестиційної діяльності в забезпечення 

інноваційного розвитку суб’єктів агробізнесу; статистико-економічного – для 

аналізу динаміки показників діяльності підприємств агробізнесу, доведення 

статистичної значущості між групами підприємств за інтегральним значенням 

показника функціональної складової конкурентного потенціалу; когнітивного та 

сценарного моделювання – для оцінювання впливу чинників опосередкованої дії на 

формування та використання конкурентного потенціалу суб’єктів агробізнесу; 

методу формалізації – для обґрунтування елементів механізму забезпечення 

конкурентних переваг і механізму управління конкурентним потенціалом та ін. 

Інформаційною базою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних 

вчених з управління конкурентним потенціалом, зі створення конкурентних 

переваг, щодо інноваційно-інвестиційного розвитку; чинні законодавчі та 

нормативні акти Верховної Ради і Кабінету Міністрів України; офіційні матеріали 

Державної служби статистики України та органів статистики Харківської області; 

інформаційно-аналітичні матеріали щодо діяльності досліджуваних підприємств.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в отриманні нового 

розв’язання складної наукової проблеми управління конкурентним потенціалом в 

системі інноваційно-інвестиційного розвитку. Основними винесеними на захист 

науковими положеннями є такі: 

вперше: 

- обґрунтовано архітектоніку механізму управління інноваційно-

інвестиційним потенціалом конкурентоспроможності суб’єктів аграрного бізнесу, в 

основі якої лежить поєднання інструментів управління з окремими засобами, 

процедурами та функціями забезпечення поступального і конкурентоспроможного 

розвитку в контексті досягнення цілей останнього з одночасною інтеграцією в 

системи менеджменту підприємств-суб’єктів аграрного бізнесу засобів діагностики 

потенціалу конкурентоспроможності на засадах ідентифікації його внутрішніх та 

зовнішніх компонент, а також раціоналізації вибору стратегічних альтернатив 

розвитку та генерування й імплементації відповідних конкурентних стратегій;  

удосконалено: 

- методичні засади оцінювання інноваційно-інвестиційного потенціалу 

конкурентоспроможності суб’єктів агробізнесу, які передбачають ідентифікацію на 

основі декомпозиції потенціалу суб’єкта та ринкових умов його функціонування 

внутрішніх складових, до яких відносяться функціональні елементи потенціалу 

конкурентоспроможності та безпосередньо конкурентні переваги, і зовнішніх 

складових, до яких відносяться орієнтації інноваційно-інвестиційного та 

конкурентного розвитку підприємства-суб’єкта аграрного бізнесу; 

- методичні прийоми оцінки впливу факторів зовнішнього середовища 

суб’єкта аграрного бізнесу на протікання процесів створення і реалізації 
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конкурентних переваг, які полягають в ідентифікації змісту, форм та інтенсивності 

впливу факторів, які детермінують продукування конкурентних переваг, а саме: 

рівня державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, структурно-

динамічних тенденцій попиту на сільськогосподарську продукцію, рівня 

інтенсивності та умови конкуренції, впливу суміжних продуктових та ресурсних 

ринків на ефективність діяльності суб’єктів аграрного бізнесу; 

- ідентифікацію пріоритетних напрямів інноваційно-інвестиційної діяльності 

суб’єктів аграрного бізнесу шляхом формалізації її орієнтованості на підвищення 

рівня конкурентоспроможності підприємств-товаровиробників та їх продукції, що 

дало змогу окреслити такі основі напрями: нарощування обсягів виробництва, 

повноцінна реалізація біологічного потенціалу сільськогосподарських рослин і 

тварин у виробничих умовах, покращання стану ґрунтів, розвиток соціальної 

інфраструктури, активізація залучення інтеграційних інструментів; 

дістали подальшого розвитку: 

- наукове тлумачення сутнісно-змістового наповнення дефініції «конкурентна 

перевага», яке доцільно розглядати через призму реалізації конкурентного 

потенціалу підприємства в певних умовах ринкового позиціонування його 

продукції та визначати як сукупність ознак і властивостей пропозиції продукції 

підприємства, що дає змогу досягати йому співставних з конкурентами або 

більших, ніж у конкурентів, економічних результатів виробництва та реалізації цієї 

продукції; 

- ідентифікація значення інноваційно-інвестиційного інструментарію у 

генеруванні та імплементації конкурентних стратегій підприємства, які 

ґрунтуються на створенні та реалізації стійких конкурентних переваг за рахунок 

впровадження виробничих, комерційних та управлінських інновацій, орієнтації 

інвестиційної діяльності на їх впровадження та інвестування ресурсів у реалізацію 

проектів зниження рівня витрат та підвищення результатів виробництва і реалізації 

продукції підприємства; 

- детермінація джерел і сфер конкурентних переваг у системі інноваційно-

інвестиційного розвитку, яка відрізняється поєднанням ресурсного, ринкового, 

інституційного та конкурентного підходів, джерел і сфер, що дає змогу визначити 

причинно-наслідкові зв’язки в контексті ефективного використання конкурентного 

потенціалу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні 

та методичні положення дисертаційної роботи доведено до рівня конкретних 

методичних рекомендацій щодо впровадження положень концепції управління 

конкурентним потенціалом в забезпеченні інноваційно-інвестиційного розвитку.  

Результати дослідження використовуються у практичній діяльності 

Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної 

адміністрації (довідка № 01-03-07/755 від 10.09.2020 р.), ТОВ «Відродження» 

Харківського району Харківської області (довідка № 117 від 18.09.2020 р.), 

ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна» Зміївського району Харківської області (довідка 

№ 192 від 30.09.2020 р.), а також у навчальному процесі Харківського 
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національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка (довідка № 05-345 від 29.09.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою 

працею та містить отримані автором нові в економічній науці результати, які в 

сукупності вирішують важливе наукове завдання розробки методології управління 

конкурентним потенціалом у системі інноваційно-інвестиційного розвитку, 

апробовані на сільськогосподарських підприємствах та знайшли відображення в 

наукових публікаціях. Внесок автора в роботи, виконані у співавторстві, наведено у 

списку основних опублікованих праць за темою дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертації оприлюднені автором в роботі та матеріалах міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференцій, а саме: «Ринкова трансформація 

економіки: стан, проблеми, перспективи» (Харків, 2017); «Сучасний аграрний 

менеджмент: теорія, методологія, практика» (Суми, 2018); «Прикладна економіка – 

від теорії до практики» (Тернопіль, 2017). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць (з яких 

6 одноосібних) загальним обсягом 4,1 друк. арк., у тому числі: 5 наукових статей у 

вітчизняних фахових виданнях з економічних наук, 2 статті у зарубіжних наукових 

періодичних виданнях, 3 публікації в матеріалах конференцій. 

Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

становить 264 сторінки, із них 195 сторінок основного тексту. Робота містить 

31 таблицю та 25 рисунків. Список використаних джерел налічує 415 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретико-методичні засади управління 

конкурентоспроможністю суб'єктів аграрного бізнесу в системі їх інноваційно-

інвестиційного розвитку» обґрунтовано науково-методологічні засади 

детермінації конкурентного потенціалу підприємства, визначено напрями 

інвестиційної діяльності в забезпеченні інноваційно-інвестиційного розвитку, 

розроблено методологічні засади управління конкретним потенціалом суб’єктів 

аграрного бізнесу відповідно до його структури. 

Сучасне підприємство будь-якої галузі функціонує в умовах відкритої 

економіки, що визначає характер зовнішніх умов впливу, особливості взаємодії з 

іншими суб’єктами, характер розвитку тощо. Однією з найбільш значущих рис 

відкритої економіки є глобальна конкуренція. Тривалий розвиток соціально-

економічних систем обумовив пріоритетність ринкового механізму з відповідним 

рівнем державного втручання, де основним механізмом виступає конкуренція. Для 

забезпечення успіху в жорсткій конкурентній боротьбі, де інтеграційні та 

глобалізаційні процеси ускладнюють та підсилюють ступінь напруження, 

підприємство повинно мати відповідні властивості виробляти і реалізовувати 

конкурентоспроможну продукцію, що в результаті забезпечує йому належний 

рівень конкурентних позицій на ринку за різними сферами бізнесу. Системне 
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розуміння множинних зазначених властивостей уособлюється в економічному 

понятті «конкурентний потенціал», ефективне управління яким дає змогу 

забезпечувати високий рівень показників ефективності діяльності суб’єкта 

господарювання. Розгляд потенціалу крізь ресурсний, результативний, 

функціональний і соціально-економічний підходи дозволяє детермінувати його як 

множину ресурсів, можливостей, ключових компетенцій і резервів, що 

використовуються або можуть бути використані для досягнення поставлених цілей.  

У дослідженні встановлено, що конкурентний потенціал є сукупністю 

конкурентних переваг підприємства, множини резервів, частини загального 

потенціалу підприємства, засобів досягнення конкурентних цілей та забезпечення 

конкурентного статусу.  

У рамках дослідження інноваційної орієнтації інвестиційної діяльності 

суб’єктів аграрного бізнесу розглянуто значний нереалізований потенціал 

внутрішнього ринку через невідповідність фактичного споживання основних 

агропродовольчих продуктів рекомендованим нормам. Детерміновані чинники 

непривабливості та ризикованості кредитування аграрного сектора економіки 

обумовлюють обмеженість інвестування в його інноваційний розвиток.  

Стосовно інвестиційної діяльності суб’єктів агробізнесу зауважимо, що 

існують специфічні чинники впливу на інвестиційний клімат, до яких відносять 

залежність від природно-кліматичних умов, потребу у державній підтримці, 

необхідність розвитку соціальної сфери та інфраструктури. У якості об’єктів 

виступають сільськогосподарські підприємства всіх форм власності, а також 

господарства населення, підприємства соціальної сфери та інфраструктури. У 

якості цілей інвестиційної діяльності виокремлюють відтворення родючості земель, 

нормальне функціонування біологічних організмів, забезпечення продовольчої 

безпеки держави, належний рівень життя сільських мешканців.  

Як заходи або особливості інвестиційної діяльності розглядаються такі: 

забезпечення безперервності виробництва, необхідність фінансового оздоровлення 

підприємств, необхідність їх технічного переоснащення, розвиток суміжних 

галузей. Пріоритетними напрямами інвестування пропонується розглядати 

збільшення обсягів виробництва та підвищення його ефективності, покращення 

родючості ґрунтів, поліпшення біологічного потенціалу рослин і тварин, 

фінансування соціальної сфери та інфраструктури, створення об’єднань 

підприємств. До пріоритетних напрямів варто додати вирощування нішевих 

культур на невеликих ділянках землі, розвиток органічного рослинництва, 

впровадження енергоефективних технологій шляхом використання 

відновлювальних ресурсів і результатів господарської діяльності у якості ресурсів 

для виробництва біопалива. Саме ці напрями варто вважати пріоритетними, 

оскільки вони відповідають критерію інноваційності.  

Об’єктом стратегічного управління в цьому контексті виступає потенціал 

конкурентоспроможності як сукупність можливостей підприємства щодо 

створення стійких конкурентних переваг та безпосередньо конкуренто-

спроможність продукції і підприємства як результат імплементації вказаних 

переваг у виробничій та комерційно-збутовій діяльності. Зважаючи на дуальний 

характер об’єкта управління, ускладняється структура залучених елементів та 
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інструментів системи стратегічного управління, яка визначається процесом 

реалізації потенціалу конкурентоспроможності (рис. 1). 

 
 

Потенціал 

конкурентоспроможності 

Конкурентні переваги: 

цінові, якісні, товарні, 

ринкові 

 

Конкурентоспроможність 

продукції та 

підприємства-виробника 

 

Менеджмент аграрного підприємства 

 

Стратегії управління 

Стратегії управління 

конкурентоспроможністю 

Інноваційно-інвестиційні 

стратегії 

 

Підвищення рівня  

економічної ефективності 

 
 

Рис. 1. Процедура та економічні наслідки здійснення процесу стратегічного 

управління потенціалом конкурентоспроможності 

 

Процес управління конкурентним потенціалом передбачає наступні етапи: 

аналіз, формування, реалізація. На цих етапах мають місце такі функції: 

планування, прогнозування, організація, мотивація, контроль, регулювання. 

Здійснення цих функцій передбачає впровадження окремих множин заходів. Крім 

зазначених елементів інструментарій управління конкурентним потенціалом 

суб’єктів агробізнесу включає множину цілей, досягнення яких забезпечується 

реалізацією множини шляхів.  

У другому розділі «Тенденції створення та реалізації конкурентних 

переваг суб’єктів аграрного бізнесу на інноваційно-інвестиційній основі» 

проведено науково-теоретичне узагальнення існуючих визначень і підходів до 
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розуміння конкурентної переваги та запропоновано її зміст, розроблена схема 

детермінації джерел і сфер конкурентних переваг у системі інноваційно-

інвестиційного розвитку, визначено вплив чинників прямої дії на створення 

конкурентних переваг суб’єктів агробізнесу. 

Ідентифікацію конкурентного потенціалу доцільно здійснювати через призму 

конкурентних переваг. При цьому процес формалізації створення конкурентних 

переваг суб’єктів аграрного бізнесу та їх продукції може ґрунтуватися на низці 

наукових підходів, ключовими з яких є: результативний, ціннісний, ресурсний та 

маркетинговий. Зважаючи на наявність настільки різнопланових підходів 

доцільною є формалізація процесу створення та реалізації конкурентних переваг. У 

дослідженні доведено, що найбільш раціонально здійснювати це у представлений 

на рис. 2 спосіб. 
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Рис. 2. Структурна схема змісту конкурентної переваги 

 

При цьому встановлено, що під конкурентною перевагою варто розуміти 

результат позиціонування підприємствами власної продукції на конкретному 

ринку, яка за параметрами характеристик і властивостей перевищує аналоги 

конкурентів, маючи більшу прихильність споживачів. Конкурентна перевага 

відображає ефективно реалізований потенціал конкурентоспроможності 

підприємства.  

Поточні тенденції функціонування суб’єктів аграрного бізнесу суттєво 

вплинули на економічні показники їх діяльності (табл. 1), що опосередковано 

свідчать про зміни конкурентоспроможності цих суб’єктів та їх продукції. 

Визначено, що аграрні підприємства мають значний потенціал конкурентоспро-

можності. Його рівень залежить від їхніх розмірів, спеціалізації та диверсифікації 

виробництва. Найбільші доходи забезпечують зернові й зернобобові, соняшник, 

овочеві та садово-городні культури. Проте порушення сівозмін, згортання 

тваринництва, надмірна концентрація енергоємних культур вже у швидкому 

майбутньому може призвести до погіршення природної родючості ґрунтів, 
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зниження ефективності, отже, й зниження рівня розвитку потенціалу конкуренто-

спроможності підприємств та їх продукції. 

 

Таблиця 1 

Основні показники діяльності аграрних підприємств України 

Показник 
Роки 2019 р. до 

2015 р.,  

%, +-/ п. 2015 2016 2017 2018 2019 

Фінансовий результат до 

оподаткування, млн. грн 
101996,1 90122,1 68606,5 70770,2 90836,3 89,0 

Підприємства, які 

одержали чистий 

прибуток, у % до 

загальної кількості 

88,9 88,4 86,7 86,7 83,4 - 5,5 п. 

їх фінансовий результат,  

млн. грн 
127525,5 102496,1 88676,3 93249,0 114666,4 89,9 

Підприємства, які 

одержали чистий збиток,  

у % до загальної кількості 

11,1 11,6 13,3 13,3 16,6 + 5,5 п. 

їх фінансовий результат, 

млн. грн 
25612,9 12666,7 20379,7 22779,3 24493,5 95,6 

Чистий прибуток (збиток), 

млн. грн 
25613,3 12679,8 20399,5 22787,2 24499,4 95,7 

Рівень рентабельності 

всієї діяльності, % 
30,4 25,6 16,5 14,2 16,1 - 14,3 п. 

Середньомісячна 

номінальна заробітна 

плата, грн 

3140 3916 5761 7166 8738 278,2 

 

Загальний обсяг чистого прибутку аграрних підприємств України протягом 

останніх років залишався відносно стабільним, що з урахуванням темпів інфляції 

вказує на відсутність помітних позитивних зрушень в економічній ефективності їх 

діяльності. На це ж вказує й динаміка показників рівня рентабельності цих 

підприємств, значення яких все ж були значно вищими за середні по економіці 

країни. Позитивним явищем є помітне зростання рівня заробітної плати в аграрних 

підприємствах.  

Аналіз розмірів аграрних підприємств в Україні засвідчує, що більшість із 

них мають невелику площу землекористування. У 2019 р. частка підприємств із 

площею сільськогосподарських угідь до 100 га складала 60,7% від загальної 

кількості підприємств-землекористувачів, хоча використовували вони всього 4,1% 

угідь. Однак планку конкурентоспроможності задають великі суб’єкти 

господарювання: на 179  підприємств із площею сільськогосподарських угідь понад 

10 тис. га (0,4% від загальної кількості) припадало 20,9% використовуваних 

підприємствами угідь.    

У зв’язку з виявленими особливостями конкурентоспроможність суб’єктів 

аграрного бізнесу в глобалізованому економічному просторі може забезпечуватися 
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за допомогою інноваційних та інвестиційних інструментів. Це пов’язано з тим, що 

на світовому ринку товари та послуги, які є інноваційними, відзначаються вищою 

конкурентоспроможністю, а це забезпечує стійкий розвиток їх виробників. 
Окреслене дає змогу виділити інноваційні господарські аграрні підприємства та 

ідентифікувати їх як інструмент опосередкованого сприяння розвитку технологій 

та синергічній взаємодії аграрних товаровиробників. При цьому дослідження 

показали, що територіальне зближення взаємозалежних аграрних підприємств, 

компаній формує специфічне поєднання основного виробництва. 

Інертність аграрного виробництва, сировинний характер переважної частини 

сільськогосподарської продукції, традиційність технологій її виробництва суттєвою 

мірою обмежують набір інноваційних рішень у сфері як виробництва, так і збуту 

продукції. Останнє зумовлює необхідність раціоналізації вибору інноваційних 

рішень з огляду на специфіку діяльності підприємства, особливості формування та 

реалізації його економічного потенціалу, а також характер сприйняття 

інноваційного рішення щодо інвестування в економіку підприємства. 

У третьому розділі «Механізм та інструментарій управління інноваційно-

інвестиційним потенціалом конкурентоспроможності суб'єктів аграрного 

бізнесу» розроблено механізм забезпечення конкурентних переваг, обґрунтовано 

архітектоніку механізму управління конкурентним потенціалом суб’єктів 

агробізнесу в забезпеченні інноваційно-інвестиційного розвитку. 

Агреговане бачення економічної підсистеми суб’єктів аграрного бізнесу 

передбачає розуміння її місця в системі механізму управління і отримання 

конкурентних переваг як ресурсної складової, що опосередковує рух фінансових 

ресурсів, формування оптимальної структури відносин, які виникають у процесі 

виробництва, розподілу, обміну та споживання фінансових ресурсів та оптимізації 

обороту коштів з метою досягнення стратегічних цілей. 

Перспективним напрямком переформатування організаційної структури 

аграрних підприємств у розрізі досягнення мети розвитку їх конкурентного 

потенціалу виступає створення інтеграційних формувань. Функціонування 

суб’єктів господарювання в їх структурі дає змогу впливати на ринкову ситуацію 

шляхом здійснення контролю за ціновим співвідношенням, квотування 

виробництва, оптимізації каналів збуту готової продукції, формування 

інвестиційних коштів, укріплення й розширення сировинних зон, розробки 

ефективної схеми реалізації виготовленої продукції. 

У дослідженні обґрунтовано архітектуру та архітектоніку механізму управ-

ління інноваційно-інвестиційним потенціалом конкурентоспроможності (рис. 3). В 

основі ідентифікації інструментів підвищення конкурентоспроможності суб’єктів 

агробізнесу лежить необхідність успішно конкурувати на внутрішньому та 

зовнішньому ринках. При цьому доцільно виходити з розуміння конкурентоспро-

можності як здатності окремого суб’єкта успішно функціонувати в умовах 

конкуренції, маючи абсолютну або відносну перевагу над ключовими конкурен-

тами на ринку. Компонентами конкурентоспроможності продукції в цьому 

контексті виступають: якість, собівартість, прибуток, маркетингова складова.  

У результаті аналізу існуючих прикладних підходів виділено особливості 

забезпечення конкурентоспроможності продукції в аграрному секторі, в основі 
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яких лежить критична залежність від ресурсного потенціалу. Це обумовлює необ-

хідність включення до шляхів забезпечення конкурентоспроможності продукції 

екологічних компонентів відповідального землекористування. Особливості 

комплектування кваліфікованими трудовими ресурсами сільськогосподарських 

підприємств обумовлюють потребу у врахуванні соціальних аспектів у розрізі 

чинників забезпечення конкурентоспроможності аграрної продукції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Архітектоніка механізму управління інноваційно-інвестиційним 

потенціалом конкурентоспроможності суб’єктів агробізнесу 
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Визначено, що найскладнішим чинником в управлінні конкуренто-

спроможністю аграрної продукції виступає ціновий через пікове навантаження у 

зборі сільськогосподарських культур і необхідність значних резервів складування 

для зберігання продукції протягом тривалого часу. Іншим аспектом є неспромож-

ність зберігання в первинному вигляді продукції вирощування окремих культур 

рослинництва, що вимагає швидкої її реалізації, а це значно впливає на рівень цін і, 

відповідно, конкурентоспроможність. Шляхами управління цим чинником 

запропоновано розглядати розвиток товарних бірж, використання фінансових 

інструментів, страхування ризиків. Додатковими шляхами забезпечення 

конкурентоспроможності аграрної продукції визнано горизонтальну інтеграцію для 

господарств населення і вертикальну для сільськогосподарських підприємств. 

Успішність реалізації інноваційно-інвестиційного потенціалу конкуренто-

спроможності вимагає коректного вибору відповідної стратегії. Дослідження 

показали, що найбільш доцільним шляхом здійснення процесу стратегічного 

планування є розгляд визначених стратегій інноваційно-інвестиційної діяльності 

через призму їх співвіднесення з загальними стратегіями підприємства (рис. 4). 
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Рис. 4. Співвіднесення інноваційно-інвестиційних та конкурентних стратегій 

суб’єктів аграрного бізнесу 
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Такий підхід значною мірою спрощує деталізацію стратегій, а встановлення 

відповідності з загальною стратегією суб’єкта аграрного бізнесу унеможливлює 

прийняття невідповідних рівню розвитку економічного потенціалу стратегічних 

рішень у практиці менеджменту. 

У дослідженні обґрунтовано прикладні засади організації управління 

інноваційно-інвестиційним розвитком суб’єктів аграрного бізнесу шляхом 

обґрунтування процедур генерування інноваційно-орієнтованих інвестиційних 

стратегій розвитку. При цьому виконано формалізацію побудови інноваційно-

орієнтованої інвестиційної політики, а також визначено критерії її критичного 

перегляду в процесі здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності аграрного 

підприємства. Вказаний підхід до стратегічного управління розвитком ґрунтується 

на принципі пріоритетності в сучасних умовах інвестиційної діяльності над 

інноваційною складовою процесів його функціонування та розвитку, без 

зменшення значення останньої при виборі та коригуванні напряму підвищення 

конкурентоспроможності суб’єкта аграрного бізнесу.  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації отримано нове вирішення складного наукового завдання 

обґрунтування теоретико-методичних та прикладних засад формування та 

впровадження механізмів, систем та інструментів управління інноваційно-

інвестиційним потенціалом конкурентоспроможності суб’єктів аграрного бізнесу. 

Вирішення конкретизованих завдань дослідження дозволило дійти таких основних 

висновків: 

1. У дослідженні обґрунтовано архітектоніку механізму управління 

інноваційно-інвестиційним потенціалом конкурентоспроможності суб’єктів 

аграрного бізнесу. В основі концептуальних засад побудови вказаного механізму 

лежить декомпозиція сутнісних ознак організаційно-економічного механізму 

управління з подальшим синтезом груп його інструментальних та функціональних 

складових. Вказане дало змогу визначити принципи, напрями, шляхи та підходи 

щодо поєднання інструментів управління з окремими засобами, процедурами та 

функціями забезпечення поступального і конкурентоспроможного розвитку 

суб’єкта аграрного бізнесу з огляду на пріоритетність цілей загальної стратегії 

розвитку при побудові конкурентних стратегій та процедур мобілізації 

інноваційно-інвестиційного потенціалу. Поряд з цим запропонований механізм є 

інтегрованим у системи менеджменту підприємств-суб’єктів аграрного бізнесу. Він 

включає в себе й засоби діагностики потенціалу конкурентоспроможності, ревізії 

загальної та конкурентних стратегій з подальшою раціоналізацією вибору 

стратегічних альтернатив розвитку, а також застосуванням інструментарію 

генерування та імплементації відповідних стратегій. 

2. Критичний аналіз сутності та генезису наукових позицій різних авторів і 

шкіл дав змогу сформулювати наукове тлумачення сутнісно-змістового наповнення 

дефініції «конкурентна перевага», яке доцільно розглядати через призму реалізації 

конкурентного потенціалу підприємства. При цьому саму конкурентну перевагу 

доцільно розглядати як результат позиціонування підприємствами власної 
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продукції на конкретному ринку, яка за параметрами характеристик і властивостей 

перевищує аналоги конкурентів, маючи більшу прихильність споживачів. 

Конкурентна перевага відображає ефективно реалізований потенціал 

конкурентоспроможності суб’єкта. Своєю чергою потенціал конкурентоспромож-

ності відображає сукупність можливостей підприємства-суб’єкта аграрного бізнесу 

щодо створення стійких конкурентних переваг, а конкурентоспроможність 

продукції та підприємства виступає результатом імплементації вказаних переваг у 

виробничій та комерційно-збутовій діяльності. 

3. У дослідженні визначено методичні засади оцінювання інноваційно-

інвестиційного потенціалу конкурентоспроможності суб’єктів агробізнесу. Вказане 

передбачає ідентифікацію в структурі зазначеного потенціалу: внутрішніх 

складових, до яких відносяться функціональні елементи потенціалу 

конкурентоспроможності та безпосередньо конкурентні переваги, та зовнішніх 

складових, до яких відносяться орієнтації інноваційно-інвестиційного та 

конкурентного розвитку підприємства-суб’єкта аграрного бізнесу. Доведено 

раціональність здійснення вказаних оцінок на основі декомпозиції потенціалу 

суб’єкта аграрного бізнесу та ринкових умов його функціонування. При цьому 

внутрішні компоненти запропоновано оцінювати як функціональну складову, що 

об’єднує локальні потенціали та відображає спроможність підприємства як 

соціально-економічної системи генерувати конкурентні переваги, та рівень 

реалізації конкурентних переваг на підприємстві. Зовнішні компоненти 

запропоновано розглядати з точки зору ресурсного забезпечення та ринкової 

складової. Визначення рівня ресурсного забезпечення здійснено крізь призму 

екологічних і соціальних аспектів. Ринкова складова відображає тенденції 

динаміки виробництва та цін на основні продукти сільськогосподарського 

виробництва. 

4. Сформульовані пропозиції щодо застосування методичних прийомів при  

оцінці впливу факторів зовнішнього середовища суб’єкта аграрного бізнесу на 

протікання процесів створення та реалізації конкурентних переваг при мобілізації 

інноваційно-інвестиційного потенціалу. В основі вказаних прийомів лежить 

ідентифікація змісту, форм та інтенсивності впливу факторів, які детермінують 

виникнення конкурентних переваг. Встановлено, що до складу цих факторів 

доцільно віднести рівень державної підтримки сільськогосподарських товаро-

виробників; структурно-динамічні тенденції попиту на сільськогосподарську 

продукцію; рівень, інтенсивність та умови конкуренції; вплив суміжних 

продуктових і ресурсних ринків на ефективність діяльності суб’єктів аграрного 

бізнесу. При цьому доведено, що основою процесу створення конкурентних 

переваг є інноваційний розвиток підприємств-суб’єктів аграрного бізнесу. Втім, 

інертність аграрного виробництва, сировинний характер переважної частини 

сільськогосподарської продукції, традиційність технологій її виробництва суттєво 

обмежує набір інноваційних рішень у сфері як виробництва, так і збуту продукції. 

Останнє зумовлює необхідність раціоналізації вибору інноваційних рішень з 

огляду на специфіку діяльності підприємства, особливості формування та реалізації 
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його економічного потенціалу, а також характер сприйняття інноваційного рішення 

щодо інвестування в економіку підприємства. 

5. Обґрунтовано склад джерел і сфер реалізації конкурентних переваг у 

системі інноваційно-інвестиційного розвитку. Вказане обґрунтування стало 

можливим за рахунок поєднання ресурсного, ринкового, інституційного та 

конкурентного підходів, що дало змогу визначити причинно-наслідкові зв’язки в 

контексті ефективного використання інноваційно-інвестиційного потенціалу 

конкурентоспроможності. При цьому агреговане бачення економічної підсистеми 

суб’єктів аграрного бізнесу передбачає розуміння її місця в системі механізму 

управління і отримання конкурентних переваг як ресурсної складової, що 

опосередковує рух фінансових ресурсів, формування оптимальної структури 

відносин, які виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання 

фінансових ресурсів та оптимізації обороту коштів з метою досягнення 

стратегічних цілей. 

6. Ідентифіковано пріоритетні напрями інноваційно-інвестиційної діяльності 

суб’єктів аграрного бізнесу шляхом формалізації її орієнтованості на підвищення 

рівня конкурентоспроможності підприємств-товаровиробників та їх продукції. До 

вказаних напрямів у дослідженні віднесені: нарощування обсягів виробництва; 

повноцінна реалізація біологічного потенціалу сільськогосподарських рослин та 

тварин у виробничих умовах; покращання стану ґрунтів, розвиток соціальної 

інфраструктури; активізація залучення інтеграційних інструментів. Встановлено, 

що з огляду на специфіку конкурентної побудови цільових ринків продукції 

аграрних підприємств головною метою інноваційного розвитку є створення за 

рахунок впроваджених інновацій конкурентних переваг цінового характеру, що в 

короткостроковому періоді відбивається на економічних результатах діяльності 

підприємств. Останнє зумовлює широке вжиття заходів та реалізацію проектів, 

спрямованих на зниження витрат на виробництво продукції, що обумовлює 

розвиток нововведень в техніко-технологічній сфері, а також підвищення 

реалізаційних цін, що потребує зрушень у маркетингово-збутовій діяльності. 

Реалізація стратегій розвитку у вказаних напрямах забезпечує найвищі рівні 

окупності інвестицій у впровадження інновацій. 

7. У дослідженні визначено інноваційно-інвестиційний інструментарій 

генерування та імплементації конкурентних стратегій підприємства, які 

ґрунтуються на створенні та реалізації стійких конкурентних переваг за рахунок 

впровадження виробничих, комерційних і управлінських інновацій, орієнтації 

інвестиційної діяльності на їх впровадження та інвестування ресурсів у реалізацію 

проектів зниження рівня витрат та підвищення результатів виробництва і реалізації 

продукції підприємства. При цьому розвинуто процедури оцінки та аналізу 

стратегічних альтернатив у процесі розробки та імплементації конкурентних 

стратегій суб’єктів аграрного бізнесу в інноваційно-інвестиційному розвитку 

потенціалу їх конкурентоспроможності. Останнє є суттєвим доповненням існуючих 

процедур підтримки прийняття стратегічних рішень в менеджменті основної  

діяльності відповідних підприємств. При цьому виконано формалізацію побудови 

інноваційно-орієнтованої інвестиційної політики, а також визначено критерії її 

критичного перегляду в процесі здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності 
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суб’єкта аграрного бізнесу. Вказаний підхід до стратегічного управління розвитком 

ґрунтується на принципі пріоритетності в сучасних умовах інвестиційної діяльності 

над інноваційною складовою процесів його функціонування та розвитку без 

зменшення значення останньої при виборі та коригуванні напряму підвищення 

конкурентоспроможності суб’єкта аграрного бізнесу. 
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потенціалом конкурентоспроможності суб’єктів аграрного бізнесу. – На 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Львівський національний аграрний університет 

Міністерства освіти  і науки України, Львів, 2021. 

Дисертація присвячена вирішенню завдання обґрунтування теоретико-

методичних та прикладних засад формування і впровадження механізмів, систем та 

інструментів управління інноваційно-інвестиційним потенціалом конкуренто-

спроможності суб’єктів аграрного бізнесу. Ідентифіковано сутність та значення 

потенціалу конкурентоспроможності як об’єкта управління в діяльності суб’єктів 

аграрного бізнесу. Визначено характеристики інноваційної та інвестиційної 

складових потенціалу конкурентоспроможності суб’єкта аграрного бізнесу. 

Розроблено та апробовано методичні підходи та прийоми оцінювання інноваційно-

інвестиційного потенціалу конкурентоспроможності суб’єктів аграрного бізнесу.  

Обґрунтовано пріоритетні напрями формування конкурентних переваг 

суб’єктів аграрного бізнесу. Формалізовано особливості впливу основних факторів 

на конкурентоспроможність відповідних підприємств. Встановлено взаємозв’язок 

між інноваційно-інвестиційною діяльністю та конкурентними стратегіями аграрних 

підприємств. Визначено об’єктну структуру, функціональне призначення та 

інструментальне наповнення механізму управління інноваційно-інвестиційним 

потенціалом конкурентоспроможності. Обґрунтовано архітектоніку механізму 

управління потенціалом конкурентоспроможності в інноваційно-інвестиційному 

розвитку суб’єктів аграрного бізнесу. Ідентифіковано пріоритетні конкурентні 

стратегії цих  суб’єктів.  
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Обґрунтовано архітектоніку механізму управління інноваційно-

інвестиційним потенціалом конкурентоспроможності суб’єктів аграрного бізнесу, в 

основі якої лежить поєднання інструментів управління з окремими засобами, 

процедурами та функціями забезпечення поступального та конкуренто-

спроможного розвитку в контексті досягнення цілей останнього з одночасною 

інтеграцією в системи менеджменту підприємств-суб’єктів аграрного бізнесу 

засобів діагностики потенціалу конкурентоспроможності на засадах ідентифікації 

його внутрішніх та зовнішніх компонент, а також раціоналізації вибору 

стратегічних альтернатив розвитку та генерування імплементації відповідних 

конкурентних стратегій. Ідентифіковано значення інноваційно-інвестиційного 

інструментарію в генеруванні та імплементації конкурентних стратегій 

підприємства, які ґрунтуються на створенні та реалізації стійких конкурентних 

переваг за рахунок впровадження виробничих, комерційних і управлінських 

інновацій, орієнтації інвестиційної діяльності на їх впровадження та інвестування 

ресурсів у реалізацію проектів зниження рівня витрат та підвищення результатів 

виробництва та реалізації продукції підприємства.  

Виконано ідентифікацію пріоритетних напрямів інноваційно-інвестиційної 

діяльності суб’єктів аграрного бізнесу шляхом формалізації її орієнтованості на 

підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств-товаровиробників та їх 

продукції. Це дало змогу окреслити такі основі напрями: нарощування обсягів 

виробництва; повноцінна реалізація біологічного потенціалу сільськогосподар-

ських рослин і тварин у виробничих умовах; покращання стану ґрунтів; розвиток 

соціальної інфраструктури; активізація залучення інтеграційних інструментів.  

Розвинуто наукове тлумачення сутнісно-змістового наповнення дефініції 

«конкурентна перевага», яке доцільно розглядати через призму реалізації 

конкурентного потенціалу підприємства в певних умовах ринкового 

позиціонування його продукції та визначати, як сукупність ознак та властивостей 

пропозиції продукції підприємства, яка дає змогу йому досягати співставних з 

конкурентами або більших, ніж у конкурентів, економічних результатів 

виробництва та реалізації. Виконано оцінку впливу факторів зовнішнього 

середовища суб’єктів аграрного бізнесу на протікання процесів створення та 

реалізації конкурентних переваг, які полягають в ідентифікації змісту, форм та 

інтенсивності впливу факторів, які детермінують продукування конкурентних 

переваг, а саме: рівня державної підтримки сільськогосподарських товаро-

виробників; структурно-динамічних тенденцій попиту на сільськогосподарську 

продукцію; рівня, інтенсивності та умов конкуренції; впливу суміжних 

продуктових та ресурсних ринків на ефективність діяльності суб’єктів аграрного 

бізнесу.  

Ключові слова: потенціал конкурентоспроможності, інновації, інвестиції, 

стратегії, розвиток. 
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A thesis for a Candidate Degree in Economics (PhD) by specialty 08.00.04 – 

Economics and Management of Enterprises (According to the Types of Economic 

Activities). – Lviv National Agrarian University of the Ministry of Education and Science 

of Ukraine, Lviv, 2021. 

The dissertation is devoted to the decision of problem of substantiation of 

theoretical-methodical and applied bases of formation and introduction of mechanisms, 

systems and tools of management of innovation-investment potential of competitiveness 

of subjects of agrarian business. The essence and significance of competitiveness 

potential as an object of management in the activity of agrarian business entities are 

identified. The characteristics of innovation and investment components of the 

competitiveness potential of the agrarian business are determined. Methodological 

approaches and methods for assessing the innovation and investment potential of the 

competitiveness of agribusiness entities have been developed and tested.  

The priority directions of formation of competitive advantages of subjects of 

agrarian business are substantiated. The peculiarities of the influence of the main factors 

of competitiveness of agrarian business subjects are formalized. The relationship between 

innovation and investment activities and competitive strategies of agricultural enterprises 

has been established. The object structure, functional purpose and instrumental content of 

the mechanism of management of innovation and investment potential of competitiveness 

are determined. The architecture of the mechanism of managing the potential of 

competitiveness in the innovation and investment development of agricultural businesses 

is substantiated. Priority competitive strategies of agrarian business entities have been 

identified.  

The architecture of the mechanism of management of innovation and investment 

potential of competitiveness of agrarian business subjects is substantiated, which is based 

on a combination of management tools with separate means, procedures and functions of 

ensuring progressive and competitive development in the context of achieving the latter's 

goals. agribusiness tools for diagnosing the potential of competitiveness on the basis of 

identifying its internal and external components, as well as streamlining the choice of 

strategic alternatives for the development and generation and implementation of 

appropriate competitive strategies. The importance of innovation and investment tools in 

generating and implementing competitive strategies of the enterprise, which are based on 

the creation and implementation of sustainable competitive advantages through the 

introduction of industrial, commercial and managerial innovations, focusing investment 

activities on their implementation and investing resources in cost reduction and increase 

projects. results of production and sales of enterprise products.  

The identification of priority areas of innovation and investment activities of 

agricultural businesses by formalizing its focus on increasing the level of competitiveness 

of enterprises-producers and their products, which allowed to outline the following areas: 

increasing production volumes; full realization of biological potential of agricultural 

plants and animals in production conditions; improvement of soil condition, development 

of social infrastructure; intensification of involvement of integration tools.  

A scientific interpretation of the content of the definition of "competitive 

advantage", which should be considered through the prism of the competitive potential of 

the enterprise in certain conditions of market positioning of its products and defined as a 
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set of features and properties of the product that allows it to achieve comparable to 

competitors or larger than competitors, economic results of production and sales. The 

assessment of environmental factors of agribusiness entities on the processes of creation 

and implementation of competitive advantages, which consist in identifying the content, 

forms and intensity of influence of factors that determine the production of competitive 

advantages, namely: the level of state support for agricultural producers; structural and 

dynamic trends in demand for agricultural products; level, intensity and conditions of 

competition; the impact of related product and resource markets on the efficiency of 

agricultural businesses. 

Key words: competitiveness potential, innovations, investments, strategies, 

development. 

  

 


