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таких процесів. До них, передусім, належить економічний потенціал нашої країни, 
що дає підставу для належної участі у міжнародному поділі праці.   

Поєднання об’єктивної необхідності та об’єктивних можливостей інтеграції 
України у світове господарство робить цей процес закономірним. 

Сьогодні Україна ще слабо інтегрована у світо господарські структури, і таке 
становище треба докорінно змінити, щоб зайняти гідне місце у світовому 
економічному просторі серед розвинутих країн, знайти свій власний напрям 
ефективної інтеграції, який би найкращим чином відповідав національним інтересам 
і враховував наявні ресурси, географічне положення, потенціальні можливості. 

Проте інтеграційні процеси можуть впливати на економіку країни не тільки 
позитивно, а й негативно. Позитивним є те, що збільшуються розміри ринку (отже, 
масштаби виробництва і додаткові прибутки від реалізації товарів на зовнішніх 
ринках, а це актуально для галузей з малою місткістю нацонального ринку), 
забезпечуються кращі умови торгівлі, поліпшується її інфраструктура, 
застосовується передова технологія тощо. Негативний вплив інтеграції полягає в 
тому, що у відсталих країнах відбувається відплив ресурсів (факторів виробництва) і 
перерозподіл на користь сильніших партнерів, з’являється реальна загроза потрапити 
в залежність від несприятливих стихійних явищ, які часом охоплюють світову 
економічну систему. Маються на увазі періодичне загострення фінансової 
нестабільності, збільшення розриву між країнами-лідерами і менш розвинутими 
країнами. Ці потенціальні і реальні загрози мають ретельно враховуватися в 
зовнішньоекономічній стратегії України, з відповідним запровадженням механізмів 
захисту національних інтересів та системи економічної безпеки, адаптованих до 
умов відкритої економіки.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ 
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Формування ринкової економіки безпосередньо пов'язане із розвитком 
конкурентного середовища у вітчизняній економіці. Ринковий механізм не може 
нормально функціонувати без розвинутих форм конкуренції. Конкуренція є однією з 
головних складових ринкового механізму і припускає захоплення ринку, перемогу у 
конкурентній боротьбі за споживача, забезпечення одержання стійкого прибутку.  

Всі дослідження конкурентоспроможності фермерських господарств будуть 
ефективними лише за умови, якщо вони будуть враховувати закони загальної 
економічної теорії. Саме цим пояснюється увага багатьох вітчизняних і іноземних 
економістів до такої фундаментальної економічної категорії, як конкуренція.  

Конкурентоспроможність фермерського господарства, по-перше, залежить від 
оптимального рівня і напряму спеціалізації, а також наявного рівня використання 
виробничо-ресурсного потенціалу. Для фермерських господарств 
конкурентоспроможність – це досягнення оптимальних співвідношень між обсягами 
виробництва і реалізації продукції і наявним його ресурсним потенціалом, 
платоспроможністю та інвестиційною привабливістю підприємства, можливості 
протистояти природним та економічним ризикам приватного господарювання. З 
іншого боку, під конкурентоспроможністю варто розуміти спроможність 
фермерських формувань виробляти продукцію, яка на яку існує попит на ринку, 
перемагати у боротьбі за покупця, а також відшукувати шляхи розширення своєї 
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ринкової частки. Конкурентоспроможність можна оцінити тільки порівнюючи між 
собою фермерські господарства як на рівні регіону, так і рівні країни. 

В аграрному секторі відбувається процес зниження економічної стійкості 
суб’єктів господарювання, через нестабільність економіки і зниження обсягів 
виробництва. Влив негативних факторів обумовлений тим, що в процесі розвитку 
багато фермерських господарств опинились в ситуації незнання ринкових законів, 
недостатньої матеріально-технічної озброєності виробництва, без можливості 
використання передових технологій, відсутності налагоджених економічних зв’язків 
з партнерами, організаційно-психологічної непідготовленості до роботи в умовах 
ринку. Крім цього, лібералізація цін і послаблення держаного регулювання з 
урахуванням процесів інфляції посилили жорсткість кредитної політики, 
перерозподілили відповідальність за подолання диспропорцій в економіці, на самі 
фермерські формування. 

Важливою особливістю аграрного виробництва є не спроможність 
агроформувань монополізувати аграрний сектор, вони не спроможні формувати які- 
небудь групи для впливу на ринок і особливо на ціни. На аграрному ринку завжди 
велика кількість продавців для того, щоб жоден з них не міг запропонувати таку 
кількість продукції з помітним впливом на ціну. 

Разом із цим, наявний рівень державного втручання на перешкоджає свободі 
входу і виходу на аграрний ринок. Наявна законодавча база забезпечує ринок землі 
сільськогосподарського призначення, широко поширена оренда землі, починає 
функціонувати іпотечне кредитування, яке сприяє придбанню землі, засобів 
виробництва, тощо. Все це свідчить про те, що кожен, хто бажає розпочати 
сільськогосподарське виробництво може одержати основний ресурс для цього. І, 
навпаки, фермер може продати свій бізнес. Єдиним, в певній мірі, обмеженням 
вільного виходу з ринку аграрної продукції може бути мобільність ресурсів у 
сільському господарстві, яке у довгостроковому аспекті так чи інакше є можливість 
подолати. 

Для забезпечення ефективного управління конкурентоспроможністю 
фермерських господарств необхідно мати чітке уявлення про склад факторів, що 
повинні бути предметом постійного моніторингу. Рушійні сили конкуренції – це ті 
основні групи впливу, а також умови і фактори, що безпосередньо обумовлюють 
рівень конкурентоспроможності фермерських господарств на цільовому ринку. 
Кількість використовуваних у фермерських господарствах різного виду рушійних  
сил може значно розрізнятися. Можна рекомендувати до реалізації 5 основних 
рушійних сил: 1. формування і стимулювання попиту на продукцію, вироблену 
фермерським господарством; 2. висока швидкість прийняття управлінських рішень; 
3. технологічні інновації; 4. маркетингові інновації; 5. орієнтування на широке 
використання кооперації. 

Складність проблеми підвищення конкурентоспроможності у фермерських 
господарствах полягає в тому, що ці фактори діють не ізольовано, у чистому виді. У 
реальній дійсності вони перехрещуються, найтіснішим образом взаимообумовлюючи 
один одного. Тому усі фактори конкурентоспроможності фермерських господарств 
ми пропонуємо класифікувати в трьох аспектах: по ресурсах і витратах виробництва, 
по основних напрямках формування конкурентоспроможності і по реалізації цих 
напрямків на різних рівнях господарювання. 
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