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Аннотация. В статье рассмотрены сущность и структура инновационного потенциала как элемента стратегическо-
го потенциала. Проанализированы основные проблемы реализации инновационной модели в пищевой промышленно-
сти Украины и, соответственно этому, выделены четыре процесса инновационного развития пищевой промышленно-
сти. Рассмотрен ряд мер по стимулированию инновационного потенциала на отраслевом уровне и государства в целом.

Ключевые слова: инновационный потенциал, пищевая промышленность, стратегический потенциал пищевых 
предприятий, инновационное развитие.

Summary. The article examines the nature and structure innovative potential as part of the strategic potential. The basic 
problem of implementing an innovative model of Ukraine in the food industry and, accordingly, allocated four processes of in-
novation development of the food industry. A number of measures to stimulate the innovative capacity at branch level and the 
state as a whole.

Key words: innovative potential, food processing, strategic potential food enterprises, innovative development.
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до сутності понять «конкурентоспроможність», «управління конкурентоспроможністю». Проаналізовано основні 
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Ключові слова: сільськогосподарська кооперація, сільськогосподарські кооперативи, конкурентоспроможність, 
управління конкурентоспроможністю, управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських кооперативів.

Постановка  проблеми.  Забезпечення економічного 
зростання   країни багато в чому залежить від стану та умов 
функціонування аграрного сектора її економіки, в якому за 
останні десятиліття відбулися докорінні зрушення, пов’язані 
з ринковою  трансформацією національної економіки. Про-
тистояти труднощам можливо шляхом об’єднання виробни-
чого потенціалу на кооперативних засадах. Саме кооперація, 
поєднуючи в собі особисті, колективні й суспільні інтереси, 
забезпечує людині умови для самостійності, підприємни-
цтва й ініціативної діяльності, виступає реальною формою 
виробничої демократії, дає змогу з’єднати в товаровироб-
нику мотивацію трудівника та власника, що створює суттєву 
основу підвищення ефективності виробництва. 

Сучасні умови глобальної кризи характеризуються 
загостренням конкурентної боротьби та важким фінансо-
вим становищем більшості кооперативних підприємств 
України, тому в період фінансово-економічної нестабіль-
ності одним із першочергових завдань  сільськогосподар-
ських кооперативів є підвищення рівня їх конкурентоспро-
можності, що гарантує  зміцнення власних позицій серед 
конкурентів. Саме від рівня конкурентоспроможності сіль-
ськогосподарської кооперації залежить конкурентоспро-
можність галузі та національної економіки в цілому. 

Управління конкурентоспроможністю є напрямом 
менеджменту кооперативу, спрямованим на формування і 
реалізацію конкурентних переваг і забезпечення його життє-
діяльності в економічній сфері. Головним завданням управ-
ління конкурентоспроможністю сільськогосподарських 
ко опе ративів  є забезпечення формування господарських 
зв’язків за будь-яких змін у внутрішньому середовищі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
розвитку сільськогосподарської кооперації в аграрному 
секторі національної економіки присвятили свої дослі-
дження вітчизняні економісти-аграрники, серед яких:  
В.  Гончаренко, Ф. Горбонос, В. Зіновчук, П. Канінський, 
О. Крисальний, М. Малік, В. Месель-Веселяк, Л. Молда-
ван, О. Онищенко,  П. Саблук,  Г. Черевко та ін. 

Вагомий внесок у дослідження конкуренції та тео-
ретичних основ і практичних питань управління конку-
рентоспроможністю зробили такі зарубіжні та вітчиз-
няні вчені, як І. Ансофф, З. Борисенко, В. Герасимчук,    
О. Кузьмін, І. Піддубний, А. Романов, І.  Решетникова, 
А. Томпсон, Р. Фатхутдінов та ін. 

Проте залишаються недостатньо висвітленими  
і потребують поглибленого опрацювання теоретичні  
і методологічні аспекти проблеми управління конкурен-
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тоспроможністю сільськогосподарських кооперативів  
в умовах глобалізації економічних відносин. Це зумовило 
необхідність проведення окремого дослідження.

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні еко-
номічної сутності управління конкурентоспроможністю 
сільськогосподарських кооперативів. У процесі дослі-
дження було використано поглиблений аналіз для розгляду 
теоретико-методологічних основ управління конкуренто-
спроможністю сільськогосподарських кооперативів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Конкуренто-
спроможність є основою економічного зростання і добро-
буту економічних суб’єктів. Це питання слід розглядати як 
комплекс заходів, спрямованих на формування потенціалу 
виробництва для виготовлення якісної продукції. Еконо-
мічна наука наводить широке коло теоретичних визначень 
щодо розуміння сутності конкурентоспроможності [1–4]. 

Загальнотеоретичне розуміння конкурентоспромож-
ності –  це соціально-економічна категорія, спроможність, 
уміння досягти законним шляхом найвищих економіч-
них та соціальних переваг [5]. На думку деяких учених,  
конкурентоспроможність – це властивість об’єкта, що 
має певну частку на відповідному рівні, яка характери-
зує рівень відповідності техніко-функціональних, еконо-
мічних, організаційних та інших характеристик об’єкта 
вимогам споживачів, визначає частку ринку, що належить 
цьому об’єкту, і перешкоджає перерозподілу цього ринку 
на користь інших об’єктів [6–8].

Традиційно конкурентоспроможність трактується 
як стійке становище товаровиробника на внутрішньому 
і зовнішньому ринках [8, с. 207]. Аналіз економічної 
літератури, що присвячена цьому питанню, дає змогу 
виокремити  трактування поняття «конкурентоспромож-
ність» (табл. 1).

Аналіз табл. 1 доводить необхідність додаткового дослі-
дження і формування визначення терміна «конкурентоспро-
можність» для різної специфіки конкурентних галузей.

Досягнення високого рівня конкурентоспроможності 
підприємства можливе лише під час застосування його 
ефективного управління. У загальному розумінні управ-
ління конкурентоспроможністю суб’єкта господарювання 
– це цілеспрямований вплив на чинники й умови, які  
її формують в існуючому конкурентному середовищі.

Т.П. Решетникова [9] вважає, що основні напрями 
управління конкурентоспроможністю полягають: у прове-
денні маркетингових досліджень потенційних можливос-
тей та результатів господарської діяльності суб’єктів ринку, 
а також у дослідженні вимог ринку і ступеня їх задоволення 
суб’єктами ринку; у проведенні кількісної оцінки, аналізу 
та прогнозування рівня конкурентоспроможності суб’єктів 
ринку; у розробці нормативів конкурентоспроможності.

О.Є. Кузьмін і Н.І. Горбаль під управлінням конку-
рентоспроможністю суб’єкта господарювання розуміють 
ті аспекти виконання загальних функцій управління, які 
визначають політику у сфері створення реалізації конку-
рентоспроможних товарів, цілі і відповідальність у даній 
сфері діяльності, що реалізуються за допомогою таких 
засобів, як планування конкурентоспроможності, опера-
тивне управління нею, її забезпечення і підвищення в рам-
ках певної системи конкурентоспроможності [10, с. 267]. 

На думку Л.В.  Балабанової, управління конкуренто-
спроможністю – це  сукупність управлінських дій, спрямо-
ваних на дослідження діяльності активних і потенційних 
конкурентів, їх сильних і слабких сторін, а також розробку 
конкурентних стратегій, що забезпечують формування і під-
тримку довгострокових конкурентних переваг [11, с. 89].

Г.С. Бондаренко [12] розглядає управління конкурен-
тоспроможністю  як систематичний, планомірний і ціле-
спрямований вплив на систему конкурентоспроможності 
з метою збереження її стійкості чи переведення з одного 
стану в інший за допомогою необхідних і достатніх спо-
собів і засобів впливу.

М.М. Галелюк стверджує,  що управління конкурен-
тоспроможністю є конкретною функцією менеджменту, 
що реалізується через здійснення загальних функцій із 
метою підтримання та підвищення конкурентоспромож-
ності підприємства та його товарів, що є складником єди-
ної системи [13, с. 21]. Оскільки конкуренція є рушійною 
силою розвитку суб’єктів і об’єктів керування суспільства 
в цілому, Р.А.  Фатхутдінов управління конкурентоспро-
можністю визначає як «процес управління суб’єктами 
своїми конкурентними перевагами для утримання пере-
моги або досягнення інших цілей у боротьбі з конкурен-
тами за задоволення або суб’єктивних потреб у рамках 
законодавства або в природних умовах» [4, с. 64].

Таблиця 1
Наукові підходи  до трактування поняття «конкурентоспроможність»

Автор, джерело Визначення поняття «конкурентоспроможність» Методологічне значення

О.Д. Гудзинський
 [1, c. 45]

Це визначена ринком сформована і реалізована конкурентоздатність соці-
ально-економічних систем, яка матеріалізована у формі товару чи послуг. 
Вона може визначитися в процесі оперативної діяльності під час реаліза-
ції стратегій і в перспективі – під час обґрунтування можливих ситуацій  
і стратегій розвитку

Акцентується увага на системі 
конкурентоздатного потенціалу 
як одного з важливих показників 
функціонування та ефективного 
розвитку підприємства 

В.М. Горбатов
[2, c. 290]

Володіння суб’єктом господарювання внутрішнім потенціалом, який 
спроможний протистояти суперникам у конкурентній боротьбі в кон-
кретних стратегічних зонах господарювання

Акцентується увага лише на вну-
трішньому потенціалі, але це не 
єдина умова конкурентоспромож-
ності 

М.І. Малік
 [3, c. 13]

Це здатність суб’єктів економічної діяльності аграрної сфери пере-
йти до нових умов господарювання, використовувати свої конку-
рентні переваги і перемагати в конкурентній боротьбі на ринках 
сільськогосподарської продукції та послуг, максимально ефективно 
використовувати земельні ресурси, якомога повніше задовольняти 
потреби покупця шляхом аналізу структури ринку і гнучко реагу-
вати на зміну його кон’юнктури

Конкурентоспроможність сіль-
ськогосподарських підприємств 
складається за комплексом спо-
живчих та виробничих характе-
ристик, ефективному викорис-
танні всіх можливих ресурсів 

Р.А. Фатхутдінов
[4, с. 19]

Властивість суб’єкта, яка характеризує рівень задоволення конкретної 
потреби порівняно з найкращими аналогічними об’єктами, що пред-
ставлені на даному ринку; здатність об’єкта витримувати конкуренцію 
порівняно з аналогічними об’єктами в умовах конкурентного ринку

Акцентується увага тільки на задо-
воленні потреб споживача, не звер-
тається увага на підвищення ефек-
тивності господарської діяльності 
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Таким чином, дійшли висновку, що управління конку-
рентоспроможністю сільськогосподарських кооперативів 
являє собою діяльність щодо формування низки управ-
лінських рішень, які спрямовані на систематичне вдоско-
налення продукції, постійний пошук нових каналів збуту, 
нових груп покупців, поліпшення реклами, а саме, на 
створення довгострокових конкурентних переваг.

Виходячи з цього, суб’єктом процесу управління кон-
курентоспроможністю сільськогосподарських кооперати-
вів виступає керівна ланка, що використовує наявні управ-
лінські технології під час створення та збуту продукції 
тощо. Під об’єктом управління розуміються елементи 
внутрішнього середовища кооперативу, необхідні для 
вирішення завдань забезпечення конкурентних позицій 
у процесі створення та збуту товарів, який здійснюється 
на основі системи знань та навичок суб’єктів управління, 
обов’язково враховуючи потреби споживачів. Результа-
том взаємодії суб’єкта й об’єкта управління є формування 
стратегій і тактик конкуренції кооперативу.

Метою управління конкурентоспроможністю сіль-
ськогосподарських кооперативів є забезпечення умов 
успішного функціонування кооперативу в конкурентному 
середовищі та створення конкурентних переваг стосовно 
інших сільськогосподарських кооперативів за будь-яких 
економічних, соціальних та інших змін. Управління кон-
курентоспроможністю сільськогосподарських кооперати-
вів відбувається на трьох рівнях: оперативному, тактич-
ному та стратегічному. 

На оперативному рівні відбувається процес управ-
ління конкурентоспроможністю продукції.  Тактичний  – 
охоплює формування конкурентоспроможності коопера-
тиву загалом. Стратегічний рівень включає дослідження 
та розвиток конкурентоспроможного потенціалу, який 
складається з маркетингового, ресурсного, інноваційного, 
творчого та ринкового потенціалу кооперативу. Між цими 
рівнями існує взаємозв’язок і взаємозалежність. Це озна-
чає, що конкурентоспроможність продукції та конкурен-
тоспроможного потенціалу впливає на здатність коопера-
тиву конкурувати на ринку.

Процес управління конкурентоспроможністю 
но сить циклічний, відносно замкнутий характер. Він 
розпочинається з постановки мети, завдань і закін-
чується досягненням певного результату. На основі 
отриманої інформації про результати конкретизуються 
й уточнюються раніше поставлені завдання, встанов-
люються нові, можливо, висувається нова мета, і цикл 
починається знову. 

У результаті проведеного дослідження  встанов-
лено,  що процес управління конкурентоспроможністю 
сільськогосподарських кооперативів  складається з 
таких етапів: планування та організація процесу забез-
печення конкурентоспроможності кооперативу; роз-

роблення планів виробництва конкурентоспроможної 
продукції, методів стимулювання персоналу та при-
скорення технічного розвитку кооперативу; контроль  
та відповідальність за виготовлення конкурентоспро-
можної продукції; визначення ступеня досягнення 
конкурентоспроможності кооперативу, оцінка ефектив-
ності управлінських рішень та формування напрямків 
діяльності управління.

Дослідження процесу управління конкурентоспро-
можністю сільськогосподарських кооперативів дає змогу 
виокремити найважливіші функції управління, ство-
рення методів менеджменту. За їх допомогою  система 
управління впливатиме на працівників, забезпечуючи 
їхню активність, координуючи діяльність, спрямовуючи 
на досягнення рівня конкурентоспроможності. До функ-
цій управління  відносять: аналіз показників які харак-
теризують конкурентоспроможність продукції, потен-
ціал та ринкову активність кооперативу; планування, що 
містить у собі розробку стратегії з метою покращання 
конкурентної позиції кооперативу на ринку; організацію 
заходів щодо реалізації розробленої конкурентної стра-
тегії; мотивацію персоналу кооперативу за допомогою 
матеріального та морального стимулювання працівни-
ків для досягнення конкурентних переваг; контроль над  
виконанням розробленої конкурентної стратегії коопе-
ративу. На нашу думку, виконання функцій управління 
конкурентоспроможністю кооперативу повинно бути 
спрямоване на досягнення ефективних показників гос-
подарської діяльності.

Висновки. Проблема управління конкурентоспро-
можністю сільськогосподарських кооперативів стає 
нагальною, тому під час визначення основного напряму 
формування системи управління конкурентоспромож-
ністю сільськогосподарських кооперативів треба скон-
центрувати увагу на стратегічних пріоритетах системи 
менеджменту, забезпечуючи, таким чином, розроблення  
і реалізацію перспективних конкурентних переваг.

У процесі дослідження було здійснено теоретичний 
аналіз управління конкурентоспроможністю сільськогос-
подарських кооперативів. Сутність авторського розуміння 
управління конкурентоспроможністю сільськогосподар-
ських кооперативів полягає у формуванні низки управ-
лінських рішень, які спрямовані на систематичне вдо-
сконалення продукції, пошук каналів збуту, нових груп 
покупців, рекламу, а саме на створення довгострокових 
конкурентних переваг. У ринкових умовах це складне 
завдання може бути вирішено шляхом формування 
моделі ефективної системи управління конкурентоспро-
можністю сільськогосподарських кооперативів. Однією  
з перспектив подальших досліджень може бути вивчення 
механізму управління конкурентоспроможністю сільсько-
господарських кооперативів.
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Аннотация. В статье определено теоретическое значение конкурентоспособности. Рассмотрены  подходы исследо-
вателей к сущности понятий «конкурентоспособность», «управление конкурентоспособностью».  Проанализированы 
основные смысловые элементы и сформулировано авторское определение каждого из понятий. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, сельскохозяйственные кооперативы, конкурентоспособность, 
управление конкурентоспособностью, управление конкурентоспособностью сельскохозяйственных кооперативов.

Summary. In the article certainly theoretical value of competitiveness. Approaches of research workers are considered in 
relation to essence of concept «competitiveness», «management by a competitiveness».  Basic semantic elements are analysed 
and author determination is formulated each of concepts. 

Key words: agricultural co-operation, agricultural co-operative stores, competitiveness, principles of competitiveness,  
management by the competitiveness of agricultural cooperative stores.
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СУТНІСТЬ ТА ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ  
РЕПУТАЦІЙНОГО РИЗИКУ БАНКІВ

ESSENCE AND FACTORS OF THE BANKS’ REPUTATION RISK ORIGIN

Анотація. У статті проведено аналіз  сучасних теоретичних положень щодо визначення сутності репутаційного 
ризику банку та прикладних проблем оцінки й управління таким ризиком. Доведено, що ризик утрати ділової репутації 
виникає як наслідок дії внутрішніх і зовнішніх чинників: недотримання банком законодавства України;  здійснення 
ризикованої кредитної, інвестиційної, ринкової та рекламної політики; недоліки в кадровій політиці та в організації 
системи внутрішнього контролю;  публікації у ЗМІ негативної інформації про банк. На засадах сучасних методів управ-
ління ризиками запропоновано розробити методичний інструментарій, що дає змогу оптимізувати вплив репутаційного 
ризику на діяльність банку.

Ключові слова: банк, репутаційний ризик, механізм управління, ділова репутація, довіра, чинники впливу, нега-
тивна інформація. 

Постановка проблеми. Процеси фінансової глобалізації, 
лібералізації руху капіталів, концентрації банками значних обся-
гів капіталу, активів та зобов’язань, що характеризуються вели-
ким обсягом і складністю операцій, системною пов’язаністю 
та складною замінністю, приводять до виникнення та накопи-
чення великої кількості ризиків, одним з яких є репутаційний. 

Ускладнення сучасної банківської діяльності з ураху-
ванням впливу  інформаційних та комунікаційних техно-

логій призводе до необхідності постійного вдосконалення 
процесів управління ризиками, що мають різні зони фор-
мування та прояви. Це обумовлює практичну необхідність 
раціональної організації управління ризиками як одного з 
головних елементів банківської діяльності. 

За якісного управління ризиками у суспільстві форму-
ється позитивна думка та довіра до банку, що забезпечує 
йому конкурентоспроможність на фінансовому ринку  




