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Одним із ключових понять у теорії конкурентоспроможності як

основного індикатора успішності та доцільності господарювання підприємства

є фактори конкурентоспроможності. Актуальність виділення та дослідження

останніх пояснюється їх безпосередньою участю у процесі формування

конкурентних позицій суб'єктів підприємництва. Непересічну роль у

дослідженні чинників конкурентоспроможності відіграє їх класифікація, яка

мас бути орієнтована на створення адекватної системи управління

конкурентоспроможністю, а вибір тієї чи іншої класифікаційної ознаки має

орієнтуватись на досягнення конкретної цілі. Управління
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конкурентоспроможністю здійснюється з метою досягнення нею певного

(максимально можливого, потенційного, планового, не гіршого, ніж у

конкурентів тощо) рівня. При цьому об'єктом управління є не безпосередньо

конкурентоздатність підприємства, а фактори, які визначають її рівень. З огляду

на це, групувальною ознакою логічно обрати характер впливу окремих

чинників на конкурентоспроможність суб'єктів підприємництва.

Джерелами конкурентоздатності суб'єкта господарювання є його

конкурентні переваги. В основі будь-якої конкурентної переваги лежать

конкретні показники, які деякі науковці визначають як один із типів факторів

конкурентоспроможності [3, с 10-11; 5, с. 128]. При цьому співвідношення

факторів (показників) підприємства та показників конкурентів відображають

наявність або відсутність конкурентних переваг за відповідним чинником [5,

с 128]. При ототожненні чинників із певними показниками зазвичай йдеться

про існування певних математичних виразів, які відображають причинно-

наслідковий функціональний зв'язок між фактором та результатом. Зокрема, у

[6, с. 553] фактори визначено як числові величини (факторні ознаки), які,

будучи елементами певного математичного виразу, тобто функції, формують

результативну величину (результативну ознаку). Відтак, у наведеному

розумінні конкурентоспроможність можна представити у вигляді певного

показника, який є функцією від факторів-показників конкурентоздатності.

Схожими є висновки ряду інших вчених-економістів, які під факторами

конкурентоспроможності розуміють джерела її формування, тобто конкурентні

переваги. З цієї точки зору, вищезгадані показники являють собою кількісні

інтерпретації, або кількісні форми прояву чинників конкурентоздатності. Ці

висновки спираються на одне із загальноприйнятих визначень, згідно з яким

фактор у економічному контексті відображає рушійну силу, що є причиною

економічного процесу або явища [1, с. 1526].

Однак більшість визначень поняття «фактор» вказують не на

безпосередню участь чинників конкурентоспроможності у процесі її
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формування, а на їх взаємозв'язок із якісними та кількісними характеристиками

конкурентоздатності. Згідно з цією логікою, факторами

конкурентоспроможності є внутрішні та зовнішні умови, які лише здійснюють

певний вплив на рівень конкурентоздатності, тим самим змінюючи значення

показників конкурентоспроможності [2, с 42-43; 4, с. 74-75 та iн.]. Відмінність

такого підходу від раніше викладеного полягає у тому, що до факторів

віднесено процеси й явища, що не мають прямого впливу на

конкурентоспроможність, оскільки діють на вже існуючі та потенційні

конкурентні переваги, опосередковано впливаючи на рівень

конкурентоздатності. Необхідність розмежування факторів, які забезпечують

виникнення конкурентоспроможності, від тих, що впливають на її рівень,

пояснюється різною роллю факторів прямого та опосередкованого впливу у

процесі дослідження конкурентоспроможності підприємства.

онкурентні переваги є результатом взаємодії ресурсів підприємства, без

яких формування конкурентоспроможності неможливе. З огляду на це, фактори

прямої дії, що беруть участь у процесі створення конкурентних позицій

суб'єкта господарювання, доцільно розподілити за рівнями ієрархії. Тоді ці

чинники поділятимуться мінімум на дві групи, а саме: фактори нижчого (вхідні

ресурси) та вищого (самі конкурентні переваги) рівнів. При цьому дослідження

факторів вищого рівня необхідне для того, щоб виявити першоджерела

конкурентоздатності суб'єкта підприємництва — фактори нижнього рівня.

днією із форм прояву конкурентоспроможності є реалізація здатності

суб'єкта господарювання створювати конкурентні переваги. Цю здатність

можна оцінити шляхом числового описання сформованих підприємством

переваг (тобто факторів прямої дії вищого рівня) за допомогою

узагальнюючого показника. Діючи ж на фактори опосередкованого та прямого

впливу (нижній рівень ієрархії) можливо підвищити рівень

конкурентоздатності суб'єкта господарювання, впливаючи на якісні та кількісні

характеристики окремих переваг. Тобто, чинники прямої дії вищого рівня
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доцільно використовувати як індикатори конкурентоспроможності у процесі її

оцінювання. Фактори ж прямого впливу нижнього рівня ієрархії та чинники

непрямої дії рекомендується враховувати у процесі моделювання

конкурентноздатності суб'єктів підприємства (рис).

Рис. Процес формування конкурентоспроможності підприємства

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що процес управління

конкурентоспроможністю підприємств має включати два взаємопов'язані та

взаємодоповнюючі підпроцеси: моделювання конкурентоспроможності та її

оцінку, в основі яких лежать фактори конкурентоздатності суб'єкта

підприємництва. При цьому адекватність віднесення факторів

конкурентоздатності до тієї чи іншої групи практично повністю визначатиме

придатність результатів оцінювання та моделювання до практичного

застосування.
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придатність результатів оцінювання та моделювання до практичного

застосування.
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РОЛЬ БАНКІВ В РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

В. С. Ніценко, кандидат економічних наук, доцент,

Одеський державний аграрний університет,

А. О. Квасюк, магістрант,

Міжнародний гуманітарний університет

За останні роки в економіці та банківській системі України відбулися

радикальні зміни, зумовлені досягненням країною політичної та економічної
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незалежності і переходом до розбудови соціально орієнтованої ринкової

економіки. Глибока соціально-економічна перебудова в аграрному комплексі

держави спричинила гостру необхідність у фінансовій підтримці галузі з боку

як держави, так і банківських установ.

Сільське господарство - стратегічно важлива галузь економіки країни.

Серед основних факторів економічного зростання аграрного виробництва

виділяють кредитне забезпечення. Необхідність та особлива роль кредит}', без

якого товаровиробник не може існувати, зумовлені специфікою його

відтворювального процесу.

Більшість сільськогосподарських підприємств - потенційних

постачальників — не привабливі суб'єкти кредитних відносин через низьку

кредитоспроможність. Остання спричинена незадовільним фінансовим станом,

відсутністю ліквідного забезпечення та високими ризиками кредитування

підприємств галузі.

Розвитку кредитних відносин сільськогосподарських підприємств

присвячені праці Є.А. Фірсова, П.Т. Саблука, І.Г. Кириленка, І.І. Лукінова.

Проте ситуація, що склалася в АПК, свідчить про те, що кредитування все ще

не відіграє належної ролі у фінансуванні аграрного сектору України, тому це

питання потребує подальшого вивчення й удосконалення.

Визначення основних елементів механізму кредитування аграрного

виробництва, аналіз процесу формування і розвитку кредитних відносин у

сільському господарстві, дослідження динаміки наданих кредитних коштів,

шляхів удосконалення системи кредитування агропромислового сектора.

АПК належить до базових, життєзабезпечуючих галузей, стан та

ефективний розвиток яких безпосередньо впливає на функціонування всієї

національної економіки. Проте, незважаючи на проведені в останнє десятиріччя

заходи з реформування на ринкових засадах аграрних і земельних відносин,

вітчизняне сільське господарство все ще перебуває в кризовому стані. Його

нинішня матеріально-технічна база надмірно спрацьована й продовжує
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