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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
РИНКОВИХ СТРАТЕГІЙ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

PROVIDING COMPETITIVENESS FOR IMPLEMENTATION  
OF MARKET STRATEGIESIN THE FOOD INDUSTRY

У статті розглядаються питання щодо забезпечення конкурентоспроможності при реалізації 
ринкових стратегій у харчовій промисловості. Досліджено теоретико-методологічні основи кон-
куренції та її вплив на розвиток харчової промисловості. Обґрунтовано, що механізми ринкової 
конкуренції мають значний вплив на стратегію та тактику господарювання, пов’язаного з вироб-
ництвом, розподілом, обміном і споживання результатів діяльності суб’єктів харчової галузі наці-
онального макроекономічного середовища. Запропонована сегментна структура конкуренції у 
харчовій промисловості. Досліджені теоретичні аспекти конкурентоспроможності у харчовій про-
мисловості. Виокремленні фактори, які вливають на конкурентоспроможність харчової промис-
ловості. Визначені базові конкурентні прояви, які характеризують привабливість харчової галузі у 
конкурентній взаємодії. Визначена системна взаємодія управлінських процесів пов’язаних з кон-
курентоспроможністю у харчовій промисловості.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, ринкове середовище, харчова промис-
ловість, національна економіка, макроекономічне середовище.

В статье рассматриваются вопросы связанные с обеспечением конкурентоспособности при 
реализации рыночных стратегий в пищевой промышленности. Исследованы теоретико-методо-
логические основы конкуренции и ее влияние на развитие пищевой промышленности. Обосно-
вано, что механизмы рыночной конкуренции оказывают значительное влияние на стратегию и 
тактику хозяйствования, связанного с производством, распределением, обменом и потребле-
ния результатов деятельности субъектов пищевой отрасли национальной макроэкономической 
среды. Предложена сегментная структура конкуренции в пищевой промышленности. Исследо-
ваны теоретические аспекты конкурентоспособности в пищевой промышленности. Определены 
факторы, которые вливают на конкурентоспособность пищевой промышленности. Определены 
базовые конкурентные проявления, характеризующие привлекательность пищевой отрасли в 
конкурентном взаимодействии. Определено системное взаимодействие управленческих процес-
сов связанных с конкурентоспособностью в пищевой промышленности.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, рыночная среда, пищевая промыш-
ленность, национальная экономика, макроэкономическая среда.

The article deals with issues of ensuring competitiveness in the implementation of market strategies 
in the food industry. The theoretical and methodological foundations of competition and its influence on 
the development of the food industry are investigated. It is substantiated that the mechanisms of market 
competition have a significant influence on the strategy and tactics of management related to the pro-
duction, distribution, exchange and consumption of the results of the activities of food industry actors of 
the national macroeconomic environment. The segmental structure of competition in the food industry 
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is proposed. Theoretical aspects of competitiveness in the food industry are investigated. Emphasized 
factors that influence the competitiveness of the food industry. Established basic competitive manifes-
tations that characterize the attractiveness of the food industry in competitive interaction. The systemic 
interaction of management processes related to competitiveness in the food industry is determined. It 
is proved that the problems of competition in the food industry are more legitimate to consider from the 
side of the influence on the processes of competition, which are equated with the concept of competi-
tion management, as well as from the standpoint of developing the capacity of food industry actors who 
took part in competition and asking to strengthen their competitive position in the market environment 
under the influence of various factors and phenomena. The current urgency of a strategically important 
for the food industry of the national economy of a certain task requires a theoretical and methodological 
substantiation of issues that have a resource-economic, organizational-functional, administrative, tech-
nical, technological, financial-economic, social and environmental orientation. The identified relevance 
prompts the development and implementation of priority system measures to ensure and implement 
market strategies in the food industry.

Key words: competition, competitiveness, market environment, food industry, national economy, 
macroeconomic environment.

Постановка проблеми. Розвиток харчової 
промисловості країни може бути ефективним, 
коли її сегментні складові будуть отримувати 
конкурентоспроможні результати господар-
ської діяльності, які забезпечать динамічне 
якісне зростання добробуту у національному 
макроекономічному середовищі. 

Динамічно, успішно та ефективно переорі-
єнтовується на європейське ринкове середо-
вище та інші міжнародні ринки харчова галузь 
національної економіки з 2016-2019 років, 
чому сприяла пріоритетна, всебічна, всеохо-
плююча та поглиблена зона вільної торгівлі 
між країнами Європейський союзом та Укра-
їною. В стратегічній перспективі національна 
харчова промисловість фактично виступає 
системоутворюючим сегментом, який фор-
мує агропродовольчий ринок, продовольчу й 
фінансово-економічну безпеку національного 
макроекономічного середовища. Тому, дослі-
дження забезпечення конкурентоспромож-
ності при реалізації ринкових стратегій у хар-
човій промисловості є достатньо актуальним 
завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методологічні аспекти розвитку конкуренто-
спроможності досліджено у працях: А. Сміта, 
Дж. Кейнса, К. Макконнелла, Дж. Міллема, 
П. Самуельсона, І. Ансоффа, С. Брю, П. Хайна, 
М. Портера, Ю. Сафонова, Ю. Мельника та ін.

Метою дослідження є дослідження теоре-
тико-методичних аспектів забезпечення кон-
курентоспроможності при реалізації ринкових 
стратегій у харчовій промисловості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Значення конкуренції для функціонування 
національної економіки у ринковому просторі 
важко переоцінити. Конкуренція є невід’ємною 
частиною у ринковому середовищі, є необхід-
ною умовою розвитку національної економіки 
та її сегментних складових.

Європейське конкурентоспроможне рин-
кове середовище остаточно постає головним 
сектором національного експорту країни. 
Вільна міжнародна торгівля з країнами Євро-
пейського союзу забезпечила проведення та 
завершення переговорів про зону вільної тор-
гівлі з іншими країнами міжнародного макро-
економічного середовища: Ізраїль, Канада, 
Туреччина, Китай та інші [1].

Під впливом зазначених факторів у харчовій 
промисловості необхідно динамічно та обґрун-
товано змінювати методи реалізації ринкових 
стратегій з орієнтацією на інноваційні продукти 
та сучасні технології, транспарентну систему 
управління та ефективно-інституційного регу-
лювання в умовах посиленої міжнародної кон-
куренції та глобалізації.

Сучасна актуальність стратегічно важливого 
для харчової галузі національної економіки 
визначеного завдання потребує теоретико-
методологічного обґрунтування питань, які 
мають ресурсно-економічне, організаційно-
функціональне, адміністративне, технічне, тех-
нологічне, фінансово-економічне, соціальне та 
екологічну орієнтацію. Визначена актуальність 
спонукає до розробки та впровадження пріо-
ритетних системних заходів до забезпечення 
та реалізації ринкових стратегій у харчовій про-
мисловості.

Господарсько-економічні процеси у хар-
човій промисловості за роки незалежності 
України, показують, що механізми ринкової 
конкуренції мають значний вплив на страте-
гію та тактику господарювання, пов’язаного з 
виробництвом, розподілом, обміном і спожи-
вання результатів діяльності суб’єктів харчо-
вої галузі національного макроекономічного 
середовища.

Сучасні механізми ринкової конкуренції 
пронизують господарські та фінансово-еконо-
мічні відносини на всьому макроекономічному 
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просторі, а також впливають на створення 
новітніх форм, стилів, методів, алгоритмів й 
етикету господарювання кожного суб’єкта хар-
чової промисловості країни.

У сучасних умовах розвитку країни, зна-
ння основ управління стратегічною діяльністю 
дозволяє знайти конкурентні рішення, які 
забезпечать перевищення доходів над витра-
тами, принаймні, на величину запланованої 
ефективності [1]. 

Досить значний внесок у теорію досконалої 
конкуренції був зроблений Дж. С. Міллем, де 
він обґрунтував вплив міжнародного попиту, 
запропонував потрійну класифікація цінової 
еластичності попиту, визначив поняття еконо-
мії на масштабах й альтернативних витратах.

Відомий науковець І. Ансофф характери-
зує конкуренцію як відповідний економічний 
процес взаємодії, взаємозв’язку та боротьби 
між суб’єктами, що виступають на ринку для 
забезпечення кращих можливостей збуту 
своєї продукції (товарів, робіт, послуг), задо-
волення різноманітних потреб споживачів та 
одержання найбільшого чистого фінансового 
результату [2]. 

Методологічні основи конкуренції у макро-
економічному просторі, як категорії, заклали 
основоположники економічної науки Адам 
Сміт, Джон Кейнс та ін. Поведінковий підхід став 
першим підходом до визначення конкуренції у 
ринковому середовищі. Адам Сміт ототожню-
вав конкуренцію з «чесним суперництвом між 
продавцями за більш вигідні умови продажу 
своїх товарів» [2].

Конкуренція – це цивілізоване суперни-
цтво між різними суб’єктами господарської 
діяльності ринкового середовища за найбільш 
вигідні умови реалізації результатів господа-
рювання та отримання найбільшого фінансово-
економічного ефекту. Конкуренція мобілізує 
особистий фінансово-економічний інтерес і 
підприємницький потенціал до максимізації.

Відомий американський економіст-дослід-
ник П. Хайне стверджував, що конкуренція є 
прагнення якомога краще задовольнити крите-
ріям доступу до рідкісних благ та визначальним 
фактором конкурентоспроможності виступає 
здатність до забезпечення «масовості» мало-
доступних благ. 

Необхідно погодитися з думкою багатьох 
науковців-дослідників, що що конкуренто-
спроможність у ринковому середовищі більше 
визначається людським фактором.

Також необхідно відмітити, що конкурен-
ція – це процес, за допомогою якого суб’єкти 
макроекономічного середовища отримують 
і передають визначений багаж компетенцій 
та дозволяє ефективно використовувати зна-

ння та здібності у підприємницькій діяльності. 
У науковому просторі значна частина досяг-
нутих людських благ отримана саме шляхом 
суб’єктивного змагання та конкуренції.

Конкуренція у національному макроеко-
номічному середовищі вимагає раціональної 
поведінки як умови перебування суб’єктів гос-
подарювання на споживчому ринку.

У значної кількості наукових досліджень 
пов’язаних з конкурентоспроможністю, спря-
мованість конкуренції здійснюється у наступній 
орієнтації:

– функціональна спрямованість конкуренції, 
яке передбачає свідоме суперництво старого 
з сучасним, з інноваційними розробками, або 
коли приховане стає явним;

– поведінкова спрямованість конкуренції – 
означає запеклу боротьбу за фінансові ресурси 
споживачів шляхом задоволення їх потреб;

– структурна спрямованість конкуренції – це 
дослідження та оцінювання структури ринко-
вого середовища для визначення ступеня сво-
боди виробників та споживачів на ринку і спо-
собу виходу з нього.

Правові засади підтримки та захисту кон-
куренції у національному макроекономічному 
середовищі, обмеження монополізму у підпри-
ємницькій діяльності, а також забезпечення 
ефективного функціонування та розвитку наці-
ональної економіки на основі конкурентних 
відносин регулюються Законом України «Про 
захист економічної конкуренції».

Конкуренція (економічна конкуренція) – це 
змагання між суб’єктами господарювання з 
метою здобуття завдяки власним досягненням 
переваг над іншими суб’єктами господарю-
вання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти гос-
подарювання мають можливість вибирати між 
кількома продавцями, покупцями, а окремий 
суб’єкт господарювання не може визначати 
умови обороту товарів на ринку [2].

Значення національного законодавства про 
захист конкуренції виокремлюється з її місця 
у моделі функціонування ринкового серед-
овища країни. У розвинутих країнах міжнарод-
ного економічного простору, конкуренція – це 
основний двигун розвитку економіки, тому що 
вільне змагання суб’єктів господарювання з 
метою отримання за рахунок власних досяг-
нень переваг над іншими створює ряд важли-
вих умов успішного розвитку країни. 

У господарсько-економічному аспекті кон-
куренція є передумовою оптимально-ефектив-
ного розподілу обмежених суспільних ресур-
сів та розвитку науково-технічного прогресу. 
У соціально-політичні аспекті наслідками кон-
куренції є підвищення у національному суспіль-
стві загального добробуту.
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Конкуренція в умовах вільного ринкового 
середовища створює, підтримує та само-
регулює ринкові зв’язки та відносини між 
суб’єктами харчової промисловості. У цьому 
сенсі доводиться говорити не стільки про 
зовнішнє управлінні конкуренцією під впливом 
різноманітних факторів, які притаманні системі 
функціонування галузі, скільки про пристосу-
вання до конкуренції в умовах посилення гло-
балізацій них процесів.

Досліджуючи питання управління конкурен-
цією на ринках продовольчих товарів з боку від-
повідних інституційних складових, необхідно 
мати на увазі обмежені можливості їх впливати 
на конкуренцію в масштабах локальних, націо-
нальних, регіональних та міжнародних ринках.

Сегментна структура конкуренції у харчовій 
промисловості сформована на рис. 1.

Внутрішньогалузева конкуренція у харчо-
вій промисловості – це взаємовідносини між 
окремими суб’єктами харчової промисловості 
з метою отримання запланованих результатів.

Міжрегіональна конкуренція – це процес 
взаємовідносин між регіональними суб’єктами 
харчової промисловості, які впливають на від-
творювальні процеси у галузі з метою отри-
мання бажаних результатів.

Міжгалузева конкуренція – взаємовідно-
сини між окремими суб’єктами різних галузей, 

які впливають на функціонування та розвиток 
харчової промисловості з метою отримання 
необхідних результатів. 

Міжнародна конкуренція – це економічна 
боротьба серед виробників продовольчої про-
дукції різних країн міжнародного простору з 
метою отримання стратегічних результатів. 

Методи конкуренції у харчовій промисло-
вості відрізняються своєю специфічністю та 
результати, які потенційно можливо отримати.

Завдання конкуренції у харчовій промисло-
вості мають економічну, фінансову, соціальну 
та екологічну спрямованість.

На конкуренцію у харчовій промисловості 
національної економіки впливає безліч факто-
рів, серед яких основні

– техніко-економічні – це процеси та явища 
макро-, мезо- та мікрорівнів, які впливають на 
параметри та індикатори ефективності госпо-
дарювання суб’єктів харчової промисловості;

– фінансово-економічні – це відповідні чин-
ники, які впливають на рівень фінансових пара-
метрів та індикаторів на діяльність суб’єктів 
харчової промисловості;

– соціальні-економічні – формують систему 
явищ, які мають вплив на рівень продуктивності 
праці у харчовій промисловості з урахуванням 
рівня забезпеченості працівників, їх працездат-
ності, компетентності та ін.;

Рис. 1. Сегментна структура конкуренції у харчовій промисловості
Джерело: авторська розробка
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– екологічно-економічні – явища та процеси, 
які у сучасних умовах господарювання визна-
чають вплив екологічної ситуації, рівня екологі-
зації технології та виробництва тощо.

Таким чином, конкуренція є вагомим фак-
тором, який вливає на розвиток національної 
економіки та її сегментів, у тому числі хар-
чової промисловості, а ринкове середовище 
продовольчих товарів не може ефективно 
функціонувати без розвинутих форм конку-
ренції. Поняття конкуренції у економічній тео-
рії є фундаментальним та забезпечує розви-
ток ринкових відносин у макроекономічному 
середовищі. Необхідно також зазначити, що 
конкурентна боротьба на ринку харчових про-
дуктів достатньо часто буває жорстокою та 
агресивною, у якій виживають достатньо сильні 
суб’єкти господарювання, тому стратегічно 
важливо щоб суб’єкти харчової промисловості 
було готові до підприємницького протисто-
яння, боротьби, змагання та мали відповідні 
рівні конкурентоспроможності і значні конку-
рентні переваги, яка на національну ринку, так і 
на міжнародному.

Відмітимо, що проблеми конкуренції у хар-
човій промисловості правомірніше розглядати 
з боку впливу на процеси конкуренції, яке ото-
тожнюють з поняттям управління конкурен-
цією, а також з позиції розвитку можливостей 
суб’єктів харчової галузі, які приймали участь у 
конкуренції та питаються посилювати своє кон-
курентне становище у ринковому середовищі 
під впливом різноманітних факторів та явищ.

Тому, за таких умов, в центрі уваги пови-
нна знаходитися конкурентоспроможність 
суб’єктів харчової промисловості, які є аген-
тами господарсько-економічної діяльності, а 
об’єктом дослідження теорії та практики управ-
ління постає управління конкурентоспромож-
ністю підприємницьких структур (учасників) 
конкурентних ринкових відносин у макроеко-
номічному середовищі.

Управління конкурентоспроможністю в 
системі господарської діяльності є похідною 
від підсумків всієї діяльності суб’єктів харчо-
вої промисловості національної економіки. 
У господарських процесах, управління кон-
курентоспроможністю формує необхідний 
цілеспрямований вплив на об’єкт суб’єктом 
макроекономічного середовища та відпо-
відні процеси, які взаємопов’язані з ним, 
у тому числі забезпечення певної орієнта-
ції системи господарювання на отримання 
запланованих результатів в умовах поси-
леної внутрішньогалузевої, регіональної та 
міжнародної конкуренції.

О.В. Губарь у своїх дослідження характери-
зує конкурентоспроможність харчової промис-

ловості, як сукупність виробничо-економічних 
та ресурсних критеріїв, завдяки яким досяга-
ються певні конкурентні переваги харчової 
продукції та в повній мірі задовольняють попит 
на внутрішньому та світовому ринках [4].

Конкурентоспроможність у харчовій про-
мисловості – це відносна цілеспрямована 
характеристика, яка відображає поточні та 
довгострокові динамічні тенденції стратегіч-
ного розвитку суб’єктів, які реалізують харчову 
продукцію, від конкурентів за ступенем ефек-
тивності системи господарської діяльності з 
орієнтацію на кількісні й якісні індикатори або 
параметри.

Управління конкурентоспроможністю у хар-
човій промисловості національної економіки 
виокремлює відповідні аспекти, які визнача-
ють форму управлінського впливу на об’єкти 
управління або регулювання. Аспекти управ-
ління конкурентоспроможністю у харчовій 
промисловості національної економіки треба 
характеризувати як виокремленні технологічні 
операції системи управління та її сегментні 
компоненти, які забезпечують відповідну 
єдність або поєднання, що формує у сукупності 
процес управлення у відповідному середовищі. 
Необхідно пам’ятати, що управління конкурен-
тоспроможністю не піддається принциповому 
регламентуванню, тому що, управління – це 
творчий процес [1].

У наукових дослідженнях зустрічаються 
різна трактовки категорії «конкурентоспро-
можність», але за змістом її зрозуміло, що 
мова у всіх випадках йде про здатність суб’єкта 
(учасника) підприємницької діяльності конку-
рувати зі своїми суперниками у ринковому 
середовищі.

Поняття конкурентоспроможності у харчо-
вій промисловості недостатньо повно сфор-
мульовано, незважаючи на загальне визнання 
його значущості у економічній теорії та системі 
менеджменту. 

Для розуміння природи конкурентоспро-
можності харчової промисловості, необхідно 
вперш за все зрозуміти та обґрунтувати аспекти 
добробуту суспільства у національному макро-
економічному просторі.

Всесвітнім економічним форумом (далі – 
Форум) чергової доповіді та рейтингу країн світу 
за Індексом глобальної конкурентоспромож-
ності (The Global Competitiveness Index) мабуть 
відомо всім, хто цікавиться економікою країни. 
У щорічному рейтингу конкурентоспромож-
ності, представленому на Всесвітньому еко-
номічному форумом за 2017-2018 роки наша 
країна займає 83 позицію за Індексом гло-
бальної конкурентоспроможності (The Global 
Competitiveness Index), піднявшись у порів-
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нянні з 2016-2017 років на дві позиції. Основні 
переваги нашої країни полягають у поліпшенні 
макроекономічної стабільності, ємності ринку, 
функціонування фінансової системи.

Необхідно відмітити, що конкурентоспро-
можність у харчовій промисловості має різні 
характерні ознаки як на макрорівні так і на 
мікрорівні.

На макрорівні конкурентоспроможність 
проявляється у високому рівні сегментного 
галузевого економічного зростання та мож-
ливості генерувати економічну ефективність 
та стандарти господарської діяльності у наці-
ональному макроекономічному середовищі. 
Досягнення соціально-економічних та еколо-
гічних цілей також характеризує конкурен-
тоспроможність харчової промисловості на 
макрорівні та розширює набір індикаторів, які 
її характеризують.

На мікрорівні правомірно говорити про 
конкурентоспроможність конкретної харчової 
продукції, яка здатна відповідати стандартам 
відповідного ринкового середовища та спо-
живчим запитам. Тому, конкурентоспромож-
ність визначає якісну характеристику харчової 
продукції, її споживчими властивостями та рин-
ковою ціною.

Таким чином, конкурентоспроможність у 
загальному вигляді показує властивості, які 
створюють переваги для суб’єкта національ-
ної економіки у підприємницькій боротьбі за 
активне позиціювання у ринковому середовищі.

У харчовій промисловості застосовуються 
певні принципи, форми і функції галузевого 
управління конкурентоспроможністю. Сучасні 
управлінські процеси, які пов’язані з конку-
рентоспроможністю у харчовій промисло-
вості національної економіки мають відповідну 
поетапну взаємопов’язану функціональну 
структуру: система організації та управління; 
інформаційне забезпечення; моніторинг; діа-
гностика; економічний аналіз та оцінка; плану-
вання або програмування; моделювання; стра-
тегічне прогнозування; механізм регулювання; 
модель стимулювання; аудит і контроль.

Базові конкурентні прояви, які характеризу-
ють привабливість харчової галузі у конкурент-
ній взаємодії: розширення ринку збуту продук-
ції; посилення конкуренції за рахунок появи 
нових суб’єктів господарювання; сила позиції 
постачальників та споживачів; конкуренція 
серед суб’єктів промислового сегменту.

Р. Фатхудінов характеризує конкуренто-
спроможність, як реальну потенційну мож-
ливість суб’єктів господарювання в існуючих 
для них умовах створювати та реалізовувати 
продукцію, яка за всіма якісними та кількіс-
ними характеристиками більш приваблива на 

споживчому ринку, ніж продукція виробників-
конкурентів.

Таким чином, рівень конкурентоспромож-
ності суб’єкта харчової промисловості визна-
чає споживачем.

Конкурентоспроможність у харчові про-
мисловості визначається, з одного боку, якістю 
продовольчою продукцією, її споживчими 
властивостями, а з іншого боку, ціновою про-
позицією, яка встановлюється виробником. На 
конкурентоспроможність харчової продукції 
впливають також реклама, кон’юнктура ринку, 
коливання попиту та пропозиції, платоспро-
можність споживачів, міжнародний ринок та ін.

У харчові промисловості необхідно розріз-
няти наступні категорії:

– конкурентоспроможність харчової продукції;
– конкурентоспроможність суб’єкта харчо-

вої промисловості.
Підсумовуючі дослідження конкурентоспро-

можності у харчовій галузі, визначимо, що кон-
курентоспроможність – це властивість суб’єкта 
конкурентних відносин, яка характеризує сту-
пінь потенційного задоволення ним конкретної 
потреби в порівнянні з іншими аналогічними 
об’єктами, які представлені на відповідному 
ринковому середовищі.

Конкурентоспроможність національної еко-
номіки в умовах глобалізації залежить не тільки 
від внутрішніх витрат, пов’язаних, наприклад, 
з вартістю трудових та матеріальних ресур-
сів або наукоємності валового внутрішнього 
продукту, а й від витрат в ланцюзі цінностей 
зовнішніх контрагентів і споживачів, які також є 
об’єктом стратегічного оцінювання [3].

Виокремлення конкурентоспроможності на 
різних рівнях управління харчовою промис-
ловістю підкреслює також специфіку методів 
управління конкурентоспроможністю на кож-
ному з рівнів, своєрідність макроекономічного 
та мікроекономічного галузевого управління.

У багатьох дослідженнях пропонується 
застосування концепції ланцюжків цінностей, 
функціонального моделювання з використан-
ням вектору вихідних змінних, вектору керо-
ваних впливів та вектору параметрів для визна-
чення конкурентоспроможності у харчовій 
промисловості країни. На наш погляд, це недо-
статньо та має вузьке спрямування. У сучас-
них трансформаційних процесах дослідження 
повинно здійснюватися щодо конкурентної 
позиції та конкурентної сили харчової промис-
ловості в умовах європейської та міжнародної 
інтеграції ринкового глобального середовища. 
Забезпечення конкурентоспроможності при 
реалізації ринкових стратегій у харчовій про-
мисловості повинно ґрунтуватися на аналізі та 
оцінюванні:
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– географічного сегменту суб’єктів харчової 
промисловості;

– внутрішньогосподарського галузевого 
сегменту;

– конкурентної позиції суб’єктів харчової 
промисловості в умовах впливу факторів, які 
пов’язані з інтеграційними процесами;

– динамічних потенційних можливостей кон-
курентної позиції у галузевому сегменті при 
збереженні застосовуваної у сучасних транс-
формаційних умовах стратегічного функціону-
вання та адекватної поведінки; 

– конкурентних переваг результатів діяль-
ності у харчовій промисловості; 

– здатності суб’єктів харчової промисло-
вості захищати свої результативні конкурентні 
позиції у контексті конкурентного тиску;

– потенційні можливості стратегічних 
змін у національному макроекономічному 
середовищі.

Оцінка конкурентоспроможності у макро-
економічному середовищі – пріоритетний етап 
дослідження ринкової кон’юнктури, на стан якої 
в умовах глобалізації впливає значна кількість 
факторів політичної та соціально-економічної 
спрямованості (попит і пропозиція, та їх спів-
відношення; ціноутворення; обсяги промисло-
вого виробництва; логістичні витрати; марке-
тинг; інфраструктура ринкового середовища; 
природно-кліматичні умови; кон’юнктурні про-
цеси та ін.) [1].

Досліджуючи товарну структури зовнішньої 
торгівлі за 2010-2018 роки, за даними Держав-
ної служби статистики України, необхідно від-
мітити динамічне зростання в останні роки 
експорту готової харчової продукції (рис. 2), 
що свідчить про поступове відновлення конку-
рентоспроможності національної харчової про-
мисловості на міжнародному ринку.

Необхідно відмітити, що 2016 року посту-
пово відновлюється експортні поставки хар-
чової продукції на міжнародні ринки, так у 
2018 році експорт склав 3018,6 млн. дол. США, 
що більше на 6,78 % у порівняно з 2017 роком 
та на 23,2 % – 2016 рік. Але зауважимо, що 
показники 2018 року, ще менше на 18,32 % у 
порівняно з 2013 роком, що пов’язано з втра-
тою ринку країни, яка здійснює агресивні дії по 
відношенню до України. 

Відновлення макроекономічної стабільності 
у національному середовищі створює атмос-
феру впевненості у посиленні ділової активності 
у харчовій промисловості, що дозволить збіль-
шити експортні можливості галузі та захищати 
свої результативні конкурентні позиції у контек-
сті конкурентного тиску у міжнародному ринко-
вому середовищі. Вагому роль у забезпечення 
конкурентоспроможності при реалізації ринко-
вих стратегій в харчовій промисловості в транс-
формаційних умовах повинна система держав-
ного інституційного регулювання та управління.

Висновки з проведеного дослідження. 
Підтверджено, що конкурентоспроможність 
є вагомим фактором, який вливає на розви-
ток національної економіки та її сегментів, у 
тому числі харчової промисловості, а ринкове 
середовище продовольчих товарів не може 
ефективно функціонувати без розвинутих 
форм конкуренції. Поняття конкурентоспро-
можності у економічній теорії є фундаменталь-
ним та забезпечує розвиток ринкових відносин 
у макроекономічному середовищі. Доведено, 
що конкурентна боротьба на ринку харчових 
продуктів достатньо часто буває жорстокою та 
агресивною, у якій виживають достатньо сильні 
суб’єкти господарювання, тому стратегічно 
важливо щоб суб’єкти харчової промисловості 
було готові до підприємницького протисто-
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Рис. 2. Динаміка експорту готової харчової продукції  
за період 2010-2018 рр., млн. дол. США
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яння, боротьби, змагання та мали відповідні 
рівні конкурентоспроможності і значні конку-
рентні переваги, яка на національну ринку, так 
і на міжнародному. Проблеми конкуренції у 
харчовій промисловості правомірніше розгля-
дати з боку впливу на процеси конкуренції, яке 

ототожнюють з поняттям управління конкурен-
цією, а також з позиції розвитку можливостей 
суб’єктів харчової галузі, які приймали участь у 
конкуренції та питаються посилювати своє кон-
курентне становище у ринковому середовищі 
під впливом різноманітних факторів та явищ.


