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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЛІМІТОВАНОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Формування конкурентоспроможності агропромислових підприємств в 

умовах лімітованого інформаційного забезпечення та утримання конкурентних 

переваг є об’єктом стратегічного управління підприємством. В основі 

ефективної стратегії розвитку господарюючого суб’єкта лежить його здатність 

прогнозувати зміни зовнішнього і внутрішнього середовища та реагувати на 

них ще до того, як ці зміни або матимуть негативні наслідки, або ними 

скористаються конкуренти.  

До причин недостатнього використання методів оцінки рівня 

конкурентоспроможності більшістю сільськогосподарських підприємств 

належить нестача необхідних даних про господарську діяльність конкурентів. 

Відтак, важливо, щоб суб’єкт агробізнесу не залежав від зовнішніх джерел 
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інформації. У такому випадку основним методом порівняльної оцінки 

конкурентних переваг підприємства та його суперників буде метод експертного 

оцінювання. Як зазначалось, основою оціночних коефіцієнтів 

конкурентоспроможності є показники, які кількісно описують фактори 

конкурентоспроможності, тобто окремі конкурентні переваги. Деякі із них 

практично неможливо виміряти за допомогою числових значень, тому вони 

потребують відображення спочатку у нечіткій формі – із використанням 

якісних лінгвістичних оцінок – та подальшого трансформування у кількісні 

показники. 

Адекватна реакція на потенційні загрози та можливості є запорукою 

своєчасного перерозподілу ресурсів з ціллю створити нову перевагу раніше за 

суперників. Іншими словами, конкурентоспроможність у довгостроковому 

періоді можлива лише за умови вміння підприємства виявляти потенційні 

конкурентні переваги та починати їх формувати не у майбутньому, а сьогодні. 

У цілому ж, вибір методичного підходу до кількісного вимірювання 

конкурентоспроможності підприємства визначається, передусім, доступом 

підприємства до даних про умови та результати господарювання конкурентів. 

Згідно із еволюційною теорією завчасна адаптація до майбутніх зовнішніх і 

внутрішніх змін передбачає оновлення господарських процесів на інноваційній 

основі [1]. Впровадження інновацій зумовлює трансформацію суб’єкта бізнесу, 

яка забезпечується його переходом з одного стану в інший. Кожен окремий 

стан характеризується сукупністю притаманних йому поточних конкурентних 

переваг, створених раніше. Відтак, стратегічне управління 

конкурентоспроможністю господарюючого суб’єкта має ґрунтуватися на його 

інноваційному розвитку, а моделювання процесу забезпечення 

конкурентоспроможності – на формалізації динаміки основних результуючих 

показників інноваційної діяльності, які визначають його конкуренті позиції.  

Отже, впровадження інновацій зумовлює зростання рівня 

конкурентоспроможності підприємства за рахунок формування однієї або 

кількох нових конкурентних переваг. На початковому етапі (купівлі та 
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освоєння інноваційного продукту або технології) віддача від інновації у вигляді 

підвищення рівня конкурентоспроможності є дуже низькою, а темпи зростання 

конкурентоспроможності – мінімальними. У подальшому ефект від 

впровадження починає стрімко зростати, що продовжується до моменту 

досягнення конкурентоспроможністю максимально можливого значення [2]. 

Проте рано чи пізно конкуренти зможуть повторити перевагу 

підприємства. Після цього конкурентоспроможність деякий час буде сталою, а 

далі почне скорочуватися зі зростаючими темпами. Відтворення переваги 

конкурентами може відбутись як до досягнення рівня конкурентоздастності 

свого максимуму так і після цього. 

Отже, процес зміни конкурентоспроможності (як результату 

впровадження інновації) включає такі етапи: 1) відносна сталість у період 

придбання й освоєння інноваційного продукту або технології; 2) підвищення 

рівня конкурентоспроможності зі зростаючими темпами протягом 

використання вже освоєної інновації у господарському процесі; 3) досягнення 

та утримання максимально можливого рівня конкурентоспроможності (цей 

етап не завжди має місце); 4) поступове скорочення конкурентоспроможності зі 

зростаючими темпами після повторення конкурентної переваги.  

Одним із результатів формування стійких конкурентних переваг 

підприємства є забезпечення достатнього рівня ефективності, в основі якої 

лежить прибуток. Прибуток належить до основних джерел фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку суб’єкта бізнесу та, відповідно, його 

конкурентоспроможності. Відтак, разом із реакцією конкурентоспроможності 

на впровадження інновації, при моделюванні процесу зміцнення конкурентних 

позицій підприємства доцільно дослідити та математично описати динаміку 

прибутку. Характер його зміни в результаті впровадження інновації 

аналогічний динаміці рівня конкурентоспроможності. Однак, після повторення 

переваги конкурентами прибуток протягом тривалого часу залишатиметься 

сталим із подальшим поступовим і дуже повільним скороченням. Сталість 

прибутку у даному випадку пояснюється тим, що навіть після відтворення 
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переваги суперниками відповідний продукт або технологія все одно 

приноситимуть вигоду, однак без перспектив її подальшого зростання.  

Виключити із господарського процесу етапи зниження рівня 

конкурентоспроможності та сталості прибутку можна шляхом своєчасних 

інноваційних змін, ефект від яких почне виникати у період відтворення 

«старих» переваг конкурентами [3]. Придбання нової інновації слід розглядати 

як попереджуючий захід, а тому починати освоювати їх необхідно завчасно, 

коли імітація «старого» інноваційного продукту лише очікується. 

Зазначимо, що питання формування конкурентоспроможності 

агропромислових підприємств має бути пріоритетним у системі менеджменту 

їх діяльності. До базових етапів цього процесу належать ідентифікація 

потенційних джерел конкурентоспроможності, формування конкурентних 

переваг, забезпечення їх стійкості шляхом імплементації інструментарію 

управління конкурентними позиціями, а також безперервного моніторингу цих 

переваг, що проводиться на базі багатоаспектного оцінювання та діагностики 

рівня конкурентоспроможності. Поряд із контролем безпосередньо 

конкурентних позицій важливо відслідковувати такі невід’ємні від 

конкурентоспроможності параметри, як ефективність і ризиковість діяльності 

суб’єктів агробізнесу та ефективність функціонування його інституціонального 

середовища.  

Серед стратегічних напрямів забезпечення конкурентоспроможності, що 

мають доповнювати, а не виключати один одного, головними є диверсифікація 

діяльності виробників сільськогосподарської продукції, їх кооперація та 

налагодження і поглиблення компліментарних зв’язків за вертикаллю 

продуктового ланцюга. 
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ПРОБЛЕМИ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ 

АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

В умовах глобалізації ринку аудиторських послуг особливо важливою 

проблемою для аудиторських фірм та аудиторів України є вирішення питання 

підвищення ефективності їх діяльності. Слід зазначити, що у міжнародній 

практиці аудіювання аудиторські фірми займають досить вигідну позицію, 

оскільки приносять користь органам державного регулювання і контролю, 

фінансово-кредитним установам та ін. В Україні ситуація на ринку аудиторських 

послуг досить складна, тому за останні роки існує ряд суттєвих проблем 

професійного аудиту, які потребують негайного вирішення. Зокрема бурхливий 

розвиток комп’ютерної техніки та сучасних інформаційних технологій 

зумовлює необхідність визначення шляхів створення ефективної методики 

аудиту на основі електронної обробки облікової інформації. У свою чергу, 
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