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ОЦІНКА РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ: 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

Ефективність здійснення процесу інтенсифікації на рівні національної економіки залежить від 

особливостей його прояву в її окремих галузях. Зокрема, в сільському господарстві процес інтенсифікації 

традиційно пов’язують із необхідністю здійснення додаткових вкладень капіталу для отримання більших 

обсягів валової сільськогосподарської продукції. Неоднозначність цього процесу обумовлюється тим, що 

зростання рівня інтенсивності використання сільськогосподарських земель має економічну межу, 

перевищення якої не забезпечує випереджального приросту виробництва продукції та супроводжується 

низкою негативних явищ [7]. 

Крім того, останнім часом значно збільшилася кількість високовартісних промислових новацій, що 

пропонуються сільському господарству (техніки, технологій, матеріалів, послуг). Разом з тим, дія закону 

спадної віддачі в умовах макроекономічного середовища не дозволяє постійно підвищувати темпи 

нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції.  

На сучасному етапі розвитку національної економіки в сільському господарстві України не 

використовуються належним чином традиційні джерела інтенсифікації (впровадження нових сортів рослин 

і порід тварин, застосування хімічних засобів, більш досконалі прийоми обробітку ґрунту), проте країна не 

може залишатися стороннім спостерігачем швидких змін природних екосистем світу. Глобальні зміни 

клімату змушують українських вчених-аграріїв і практиків розробляти нові підходи до формування 

потенціалу економічного зростання [5]. 

В умовах ринку ефективне функціонування системи матеріально-технічного забезпечення сільського 

господарства можливе у тому випадку, коли її елементи структурно визначені, підпорядковані один одному 

та цілям системи, визначені принципи, методи, закони й закономірності їх формування, обґрунтована 

необхідність її створення, визначені вихідна мета та результат функціонування такої системи. 

Слід зазначити, що рівень забезпеченості аграрного сектору економіки України складовими 

матеріально-технічної бази не відповідає світовим стандартам. Порівняно з фондооснащеністю 

сільськогосподарських земель у країнах ЄС, в Україні цей показник в 11 разів нижче. А це впливає на 

своєчасність та якість виконання робіт, глибину переробки, якість зберігання продукції тощо [6]. Водночас, 

країна володіє значними запасами земель, придатними для сільськогосподарського використання в 

розрахунку на душу населення, і тому розглядається як потенційний світовий центр виробництва продуктів 

харчування. 

Пріоритетними напрямами розвитку сільського господарства визначені:  конкурентоспроможна 

спеціалізація та інтенсифікація вирощування й переробки продукції рослинництва та тваринництва на 

високотехнологічній промисловій основі; прогресуюче нарощування трансферу в сільське господарство 

екологізованих і ресурсозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії; модернізація й розвиток 

виробничої інфраструктури АПК, розвиток виробничо-збутових, обслуговуючих кооперативів, підприємств 

агротехсервісу, створення високотехнологічних комплексних виробництв інноваційного типу; ефективне 

використання інноваційно-інвестиційного й наукового потенціалу; забезпечення інвестиційної 

привабливості сільськогосподарського виробництва. 

Дія цього механізму має бути спрямованою на підвищення ефективності сільськогосподарського 

виробництва на рівні країни та окремих регіонів. Для описання конкретизованих цілей функціонування 

організаційно-економічного механізму можуть бути застосовані сукупності як кількісних, так і якісних 

показників. Також повинні бути представлені критерії, що дозволяють оцінити ступінь виконання 

поставлених цілей. Базовою функцією даного механізму є реалізація процесу розробки, прийняття і 

виконання управлінських рішень, спрямованих на досягнення економічного зростання сільського 

господарства на інтенсивній основі. Об’єктом впливу організаційно-економічного механізму є економічний 

потенціал галузі, а кінцевою метою його функціонування – досягнення ефективних результатів аграрної 

сфери національної економіки шляхом забезпечення інтенсивного типу економічного зростання. 

При розробці організаційно-економічного механізму забезпечення інтенсивного типу економічного 

зростання сільського господарства слід враховувати такі важливі принципи: системність, декомпозиція та 



синтез, синергія, цілісність, економічність та ефективність,  адаптивність, урахування інтересів 

зацікавлених сторін, інноваційність розвитку, узгодженість. 

Принцип системності базується на урахуванні того, що організаційно-економічний механізм 

забезпечення інтенсивного типу економічного зростання сільського господарства є цілісною системою, яка 

являє собою сукупність взаємодіючих підсистем та взаємодіє із зовнішнім середовищем.  

Організаційно-економічний механізм забезпечення інтенсивного типу економічного зростання 

сільського господарства формують такі підсистеми:  підсистема прогнозування обсягів економічного 

зростання та ресурсних потреб галузі; підсистема організації дій, спрямованих на забезпечення 

інтенсивного розвитку сільського господарства та контролю за їх виконанням; підсистема інформаційного 

забезпечення. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності використання матеріально-

технічної бази в контексті інтенсивного типу економічного зростання сільського господарства має 

оперативно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі, що можливе лише при умові злагодженої 

взаємодії всіх складових елементів та підсистем.  

Принцип декомпозиції та синтезу витікає з принципу системності та полягає в тому, що 

організаційно-економічний механізм можна представити у вигляді елементів, які можуть утворювати 

відповідні блоки або підсистеми в результаті вирішення поставлених завдань. Спосіб представлення 

організаційно-економічного механізму у вигляді цих блоків залежить від послідовності вирішення 

поставлених завдань. З принципу системності також походить принцип синергії. Його зміст полягає в тому, 

що ефект функціонування системи не є простою сумою складових ефектів функціонування окремих її 

елементів. Тобто, при оцінці ефективності організаційно-економічного механізму ефективності 

використання матеріально-технічної бази в контексті забезпечення інтенсивного типу економічного 

зростання сільського господарства слід враховувати можливість прояву нелінійних впливів ефекту від 

функціонування галузі на рівні окремих регіонів держави.  

Цілісність являє собою орієнтацію організаційно-економічного механізму на забезпечення єдності 

множини елементів, кожен з яких відіграє свою часткову роль у функціонуванні даного механізму. 

Принцип економічності та ефективності формується на основі багатоваріантного вибору шляхів розвитку 

сільського господарства.  

Наявність альтернатив допоможе обрати більш ефективну траєкторію розвитку, краще 

пристосуватися до змін у зовнішньому середовищі, підвищити ефективність управління, забезпечити 

конкурентоспроможність галузі у різних сегментах ринку. 

Будь-який організаційно-економічний механізм не є сталою системою, що не змінюється у часі. Під 

адаптивністю розуміють відповідність організаційно-економічного механізму ефективності використання 

матеріально-технічної бази в контексті забезпечення інтенсивного типу економічного зростання сільського 

господарства вимогам сучасного мінливого середовища, його пристосованість до змін зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Ефективний розвиток сільського господарства можливий лише на основі 

урахування інтересів економічних контрагентів, з якими взаємодіють суб’єкти аграрного підприємництва, 

споживачів та держави. У такий спосіб проявляється принцип урахування інтересів усіх зацікавлених 

сторін. 

Принцип інноваційності розвитку передбачає орієнтацію аграрного виробництва України на 

європейські стандарти, підвищення якості продукції та сервісу й прагнення до інновацій. Постійний пошук 

нових можливостей стимулює ефективний розвиток галузей національної економіки, і зокрема сільського 

господарства. 

Виходячи з принципів і функцій, організаційно-економічний механізм ефективності використання 

матеріально-технічної бази в контексті забезпечення інтенсивного типу економічного зростання сільського 

господарства повинен характеризуватися такими властивостями, як здатністю впливу на конкурентне 

середовище за допомогою різноманітних засобів ринкової взаємодії, а також здатністю до 

саморегулювання, тобто, гнучкістю і своєчасністю вибору необхідного інструментарію для досягнення 

цілей. 
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