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Таким чином, від об’єктивності інтерпретації результатів дослідження 

інформаційних масивів залежить конгруентне планування дій підприємства 

з досягнення позитивного ефекту.  
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Забезпечення конкурентоспроможності підприємства є обов’язковою 

умовою його довготривалого та результативного функціонування у дина- 

мічному та невизначеному зовнішньому середовищі. Наведене свідчить про 

необхідність організації конкурентоспроможної підприємницької діяльності 

вітчизняних суб’єктів господарювання як основи економічної системи 

Україні. Це, в свою чергу, вимагає практичного застосування теорії 



162 

конкурентоспроможності підприємства, яка слугуватиме підґрунтям для 

формування еко-систем управління конкурентоспроможністю на рівні 

кожного окремого суб’єкта підприємництва. 

 Сталість конкурентних переваг зумовлює, їх неперервне збереження 

протягом тривалого періоду часу без їх повторення конкурентами. Саме 

така «неповторність» рядом науковців виділена в якості критерію стійкості 

конкурентних переваг. Зокрема, с. Розелет зазначає, що лише забезпечення 

неможливості імітації конкурентами стратегії, як джерела конкурентних 

переваг, та вигод від її впровадження можуть гарантувати підприємству 

стійкість конкурентних переваг [1]. Тобто, формування та утримання 

стійких переваг екологічного типу передбачає неможливість дублювання 

конкурентами: джерел конкурентних переваг (стратегії, ресурсів, 

здатностей тощо); самих конкурентних переваг (вигід від впровадження 

стратегії, використання ресурсів, здатностей тощо).  

Підприємство володіє сталими конкурентними перевагами, якщо воно: 

1) випереджає конкурентів за суттєвими та значущими для неї 

параметрами; 2) забезпечує неперервність існування власних конкурентних 

переваг шляхом їх постійного оновлення (трансформацію старих, або 

створення нових галузей діяльності); забезпечує сталість власних 

конкурентних переваг шляхом усунення можливості імітації цих переваг та 

їх джерел конкурентами. 

Ресурси є основою здійснення підприємницької діяльності, або, іншими 

словами, вони являють собою первинні засоби забезпечення господарського 

процесу. Первинність, в даному випадку, означає, що ресурси 

характеризують лише вхідні (початкові) позиції підприємства у 

конкурентній боротьбі [2]. Рівень конкурентоспроможності господарю- 

ючого суб’єкта зумовлюється характером та результативністю 

перетворення первинних ресурсів на певний результат. Отже, відмінними 

характеристиками ресурсів підприємства є їх первинність та виконання 

функції забезпечення процесу створення нової якості (результату). 

Враховуючи зазначене, ресурси можна визначити як первинні засоби, які 

підприємство у процесі господарської діяльності трансформує на кінцевий 

результат. 

Отже, джерела конкурентних переваг мають багаторівневу структуру: 

на першому (нижньому) рівні виділено ресурси, на проміжних – їх 

комбінації, на вищому рівні – здатності (результати інтеграції ресурсів та 

комбінацій). Зважаючи на ймовірність повторення переваг конкурентами, 

суб’єктам бізнесу не можна ігнорувати необхідність поточного моніторингу 

з метою вчасного виявлення відповідних загроз та їх попередження.  

Необхідним є також врахування невизначеності екологічної складової 

зовнішнього середовища. У зв’язку із цим від наведених джерел 

конкурентних переваг слід відділити згадувані динамічні здатності, 

пов’язані із спроможністю господарюючого суб’єкта адаптуватись до змін 

оточуючого середовища шляхом зміни згаданих ресурсів, їх комбінацій та 



163 

здатностей. Важливим є формування цього виду здатності на всіх трьох 

рівнях процесу створення конкурентної переваги підприємства.  

Взаємозв’язок екологічних та економічних процесів проявляється при 

переробці продукції, у тому числі переробними господарствами, і 

позначається на тому, що аграрне виробництво є сировинною базою. 

Переробка цієї продукції відноситься до промислового виробництва [3].  

Ми вважаємо що, до особливостей продовольчої сфери слід віднести 

залежність якості продукції від стану довкілля. Відомо, що виробництво 

екологічно чистої продукції є для товаровиробника набагато дорожчим 

порівняно із звичайною продукцією і вимагає особливих технологій, 

додаткових витрат праці та нових знань. За відсутності всього цього 

незадовільний стан довкілля не сприятиме виробництву потрібної 

продукції. Саме тому є важливість врахування цього фактора. 

Зазначені особливості виробництва суттєво визначають організацію 

підприємства продовольчої сфери, вимагають творчого підходу до 

використання законів природи та суспільства; визначають специфіку 

переробних господарств від моменту їх становлення до періоду 

нормального функціонування; обумовлюють своєрідний характер дій 

переробних господарств в умовах ринкової економіки. Отже, формування і 

діяльність конкурентоспроможного переробного господарства як 

самостійного суб’єкта в аграрному секторі економіки має відбуватися з 

урахуванням взаємопов’язаних економічних, біологічних та природних 

умов, що обумовлює специфічні вимоги щодо його організації та 

управління його діяльністю. 
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Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тренди та перспективи 
логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових 
технологій» присвячена 35-річчю Економічного факультету ДВНЗ «Херсонський 
державний аграрний університет» проводиться з метою обміну досвідом з 
комплексних проблемних питань щодо розробки та впровадження сучасних трендів та 
перспектив логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в епоху 
цифрових технологій. Основними тематичними напрямами, що розглянуто в рамках 
конференції є: логістика майбутнього: стратегія ефективності торгівлі аграрних 
підприємств; маркетинг і цифрові технології в плодоовочівництві; обліково-фінансове 
забезпечення ефективного функціонування аграрних підприємств в епоху цифрових 
технологій; удосконалення управління системою збутової діяльності у 
плодоовочівництві; публічне управління та адміністрування на сучасному етапі 
державотворення; еколого-технологічні дослідження виробничих процесів у 
плодоовочівництві; післязбиральна доробка плодоовочевої продукції як важіль 
підвищення економічної ефективності; новітні технології вітчизняних виробників в 
сфері цифрових технологій. Зміст матеріалів міжнародної науково-практичної 
конференції, є точкою зору авторів не обов’язково відображає офіційну позицію 
Уряду Канади. 

Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) фінансується 
Міністерством міжнародних справ Канади, реалізується та співфінансується 
Менонітською Асоціацією Економічного Розвитку (MEDA). MEDA співпрацює з 
Ізраїльським агентством міжнародного співробітництва (MASHAV) та міжнародними 
сервісними компаніями з метою надання технічної підтримки. 
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