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ЗВІТ ПРО ГЛОБАЛЬНУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ − ІНСТРУМЕНТ
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Звіт про глобальну конкурентоспроможність, публікується Всесвітнім економічним
форумом (ВЕФ) з 1979 року та покликаний служити нейтральним та об’єктивним
інструментом для урядів країн, приватного сектору і громадянського суспільства для
можливості ефективного державно-приватного співробітництва в цілях підвищення
майбутнього процвітання.
В рамках Звіту ВЕФ розраховується Індекс глобальної конкурентоспроможності (GCI)
за розробленою методологією професора Ксав’є Сала-і-Мартіна. [3] Щорічне оновлення
індексу дозволяє країнам відстежувати свій прогрес і переглянути свої програми, коригуючи
їх у разі потреби. Деякі країни використовували індекс для побудови всієї системи
конкурентоспроможності та систематизували свої інституції з метою підвищення
конкурентоспроможності. [2]
Можливість порівняння економік за цілою низкою показників допомагає оцінити
прогалини і пріоритетні області та будувати спільні державно-приватні плани для їх
вирішення. Індекс складається із 113 змінних та 12 складових, об’єднаних у три групи
(субіндекси): базові вимоги, підсилювачі ефективності, фактори розвитку та інноваційного
потенціалу.
Три субіндекси дають різні значення при розрахунку загального індексу, в залежності
від етапу розвитку кожної економіки, використовуючи як індикатор ВВП на душу населення,
так і частку експорту сировинних товарів. При цьому слід розуміти, що вагове значення
різниться для кожного субіндекса на кожному етапі розвитку. Так наприклад, субіндекс
«Базові вимоги» є найбільш важливими для країн в ресурсно-орієнтованому етапі. Субіндекс
«Підсилювачі ефективності» включає в себе ті критичні складові від яких залежить
економічне зростання країни на етапі встановлення ефективної економіки. Субіндекс
інноваційного потенціалу охоплює ті складові, які є критичними для країн на інноваційноорієнтованому етапі розвитку.
Дві третини показників індексу − це результати опитування керівників бізнесу,
третина − статистичні показники. Опитуванням керує ВЕФ і проводиться на національному
рівні мережею інститутів-партнерів. Для розрахунку індексу 2016 року використовувалися
дані переважно за 2015 рік, опитування бізнесу проводилося у кінці 2015 року − на початку
2016 року.
Згідно опублікованого ВЕФ Індексом глобальної конкурентоспроможності 2016–2017,
Україна посіла 85-е місце серед 138 країн світу, втративши за рік шість позицій (у
попередньому рейтингу займала 79-у позицію).
До десятки ж найбільш конкурентоспроможних країн, вже традиційно, увійшли:
Швейцарія, Сінгапур, США, Нідерланди, Німеччина, Швеція, Великобританія, Японія,
Гонконг та Фінляндія. Відповідно до економічної теорії про етапи розвитку, GCI передбачає,
що на першому етапі розвитку економіки, зростання залежить від базових факторів і країни
конкурують на основі цих факторів виробництва - перш за все некваліфікованої робочої сили
і природних ресурсів. До десятки ж найбільш конкурентоспроможних країн, вже традиційно,
увійшли: Швейцарія, Сінгапур, США, Нідерланди, Німеччина, Швеція, Великобританія,
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Поняття конкурентоспроможності підприємства містить у собі великий комплекс
соціально-економічних та організаційно-управлінських характеристик, які визначають стан
суб’єкта господарювання на галузевому ринку. Цей комплекс також містить характеристики
товару, які визначаються специфікою сільськогосподарського виробництва, а також фактори,
що формують у цілому організаційно-економічні умови виробництва і збуту аграрної
продукції. Так, на думку М. Портера розуміння базових факторів конкуренції забезпечує
фундамент для формування стратегічного плану дій. Воно дає можливість визначити сильні і
слабкі сторони продукції, визначити позицію товару на ринку, а так само зрозуміти, які
стратегічні напрями дадуть максимальний позитивний результат [2].
Головною задачею агропромислового комплексу є досягнення стійкого росту
виробництва сільськогосподарської продукції, надійне забезпечення країни продуктами
харчування і сировиною, об'єднання зусиль усіх галузей для отримання високих кінцевих
результатів агрогосопдарювання. Вирішення продовольчої проблеми та підвищення
добробуту населення України значною мірою залежить від розвитку сільського
господарства, а також зростання його ефективності. Актуальність дослідження проблеми
конкуренції та конкуретоспроможності підприємств в аграрному секторі буде незмінною,
поки на ринку товарів і послуг будуть фігурувати різні сільськогосподарські підприємства,
що борються за увагу споживача до свого товару.
Конкурентоспроможність можність розглядається в двох аспектах:
1) конкурентоспроможність продукції, яка характеризує ступінь його відповідності на
певний момент вимогам (соціально-економічним, екологічним, технічним та ін.) цільових
груп споживачів або обраного ринку;
2) конкурентоспроможність підприємства – це формування та використання
виробничого потенціалу, його окремих складових: технологій, ресурсів, менеджменту та ін.,
що знаходить вираження в таких результуючих показниках, які характеризують
інвестиційність, продуктивність, якість, рентабельність виробництва продукції.
У процесі формування системи управління конкурентоспроможністю конкурентні
переваги сільськогосподарської продукції можна охарактеризувати рівнем переваги таких
факторів:

Природно-ресурсних факторів: природно-географічна зона, екологічна
якість аграрних біогеоценозів; тип грунтів вміст гумусу; аграро ландшафтні
особливості та ін.

Ресурсів виробництва: якість та вартість сировини; трудовий потенціал;
фінансове забезпечення, основні засоби виробництва та ін.

Інноваційно-технологічних систем виробництва: сортова баз; системи
захисту рослин; маркетингові та логістичні технології; економічні технології
управління та ін.

Організаційних
чинників:
управлінські
маркетингові
структури;
моніторингові системи аналізу ринкових ситуації; інформаційна, нормативна та
статистична база; контроль якості та екологічної безпеки продукції; маркетинг, у тому
числі екологічний та соціальний маркетинг; виробнича, ринкова інфраструктура
управління знаннями.
33


Економічних чинників: система оподаткування; механізми фінансування та
кредитування; інвестиційно-інноваційна діяльність; економічна (матеріальна)
відповідальність; ціноутворення з урахуванням соціальних та екологічних параметрів
виробництва; системи страхування продукції; механізми стимулювання ефективного
використання ресурсів підприємства та ін.
Функції контролінгу дають можливість ефективно реалізовувати процесійний підхід
до управління конкурентоспроможністю підприємства та застосовувати один із методів
оцінки конкурентоспроможності, який заснований на теорії ефективної конкуренції. Цей
метод лежить в основі створення і запровадження системи контролінгу на підприємстві, як
допоміжного фактора посилення конкурентоспроможності фірми.
Згідно з цією теорією найбільш конкурентоспроможними є ті підприємства, де
найкращим чином організована робота всіх підрозділів та служб. На ефективність діяльності
кожної служби впливає багато факторів – ресурсів фірми. Оцінка ефективності роботи
кожного підрозділу передбачає оцінку ефективності використання цих ресурсів. В основі
методу лежить оцінка чотирьох групових показників або критеріїв конкурентоспроможності,
а саме: управління виробничим процесом, управління обіговими коштами, управління
збутом та просуванням товару на ринку [1].
Крім вищезгаданого методу, виділяють ще три основні методи визначення
конкурентоспроможності фірми, які використовують служби контролінгу на підприємстві:
1) метод оцінки конкурентоспроможності підприємства, який пов’язує її
рівень з показниками якості (конкурентноздатності) продукції, що
випускається;
2) метод, заснований на теорії конкурентної переваги;
3) метод бенчмаркінгу.
Система контролінгу може використовувати також методи економічного та
стратегічного аналізу (опитування, вартісний аналіз, факторний аналіз, ABC - аналіз,
портфельний аналіз, аналіз точки беззбитковості) або такі методи, які працівники відділу
контролінгу розробили самі, враховуючи специфіку виробництва, організацію процесів на
підприємстві, особливості галузі та ринкового середовища.
Отже, проблема конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в
сучасних умовах сільськогосподарського господарювання має складний багатоелементний
характер. Від того, наскільки успішно вирішуються стратегічні завдання підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної аграрної продукції, залежить рівень соціальноекономічного розвитку країни. Запропоновані принципи розвитку механізму стратегічного
управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств є методологічною
основою побудови проектів підприємства щодо реалізації стратегічних напрямків
збільшення виробництва аграрної продукції, покращення її загальної та екологічної якості.
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