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Стаття присвячена дослідженню проблеми забезпечення конкурентних переваг 
сільськогосподарським підприємством. Досліджена сутність поняття «конкурентна 
перевага підприємства», визначене її місце у забезпеченні стійкого 
конкурентоспроможного розвитку підприємства. Визначені проблеми у досягненні 
конкурентних переваг середніми та малими сільськогосподарським підприємствами в 
Україні на сучасному етапі розвитку сільського господарства. Виходячи із особливостей 
галузі та існуючих проблем запропоновано шляхи забезпечення конкурентних переваг в 
контексті сталого розвитку сільського господарства та забезпечення продовольчої 
безпеки.  
 
The article is devoted to the study of the problem of providing competitive advantages to the 
agricultural enterprise. The essence of the concept "competitive advantage" is investigated, its 
place is defined in ensuring of sustainable competitive development of the enterprise. The 
problems in achievement of competitive advantages by medium and small agricultural 
enterprises in Ukraine at the present stage of development of agriculture are defined. Based on 
the specifics of the industry and existing problems, ways of ensuring competitive advantage in 
the context of sustainable agriculture and food security are suggested. 
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Постановка проблеми. Стійкий конкурентоспроможний розвиток аграрного сектору в умовах 

дестабілізуючого впливу кризових явищ та посилення глобалізаційних процесів можливий лише при 
наявності сформованих відповідних конкурентних переваг. В сучасних умовах господарювання для того, 
щоб вижити та зберегти свої позиції на ринку, сільськогосподарському підприємству необхідно постійно 



займатися пошуком шляхів і методів забезпечення конкурентних переваг, що на сьогоднішній день є 
найважливішим завданням при розробці та прийнятті управлінських рішень.  

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Питаннями формування конкурентних переваг та 
забезпечення конкурентоспроможності підприємств взагалі, і сільськогосподарських, зокрема, займалися 
зарубіжні та вітчизняні вчені: І. Ансофф, Є. Андрєєва, О. Бескорса, С. Близнюк, І. Боришкевич, 
В. Василенко, І. Варга, К. Губін, Є. Діденко, А. Даніленко, І. Должанський, Т. Загорна, Ю. Іванов, В. Ільїн, 
А. Левицька, О. Літвін, О. Петриківа, М. Портер, Р. Фатхутдінов, С. Кваша, Н. Кузьминчук, М. Малік, 
В. Пилипенко, Н. Пилипенко, Н. Стельмащук, О. Терованесова, С. Філиппова, С. Черкасова, В. Холод, 
І. Шаповалова та ін.  

Науковцями зроблено значний теоретико-методологічний внесок до дослідження проблеми 
досягнення конкурентних переваг та утримання конкурентних позицій аграрними підприємствами в умовах 
посилення глобалізаційних процесів. Однак, незважаючи на суттєві наукові здобутки, подальшого розвитку 
потребують питання визначення сутності та ролі конкурентних переваг у системі забезпечення 
конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства, систематизації положень щодо вибору 
інструментарію їх оцінки та обґрунтування шляхів і методів досягнення конкурентних переваг 
сільськогосподарським підприємством.  

Формулювання цілей статті. Виходячи з актуальності наукового дослідження, мета статті полягає 
у дослідженні сутності категорії «конкурентна перевага», визначенні її місця у забезпеченні 
конкурентоспроможного стійкого розвитку сільськогосподарського підприємства та обґрунтуванні шляхів 
досягнення конкурентних переваг сільськогосподарським підприємством в сучасних умовах 
господарювання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження сутності поняття «конкурентна перевага» 
в наукових працях потребує конкретизації та розмежування. Ю. Іванов [1, с. 33-35] виділяє три підходи до 
визначення категорії конкурентної переваги: компаративний підхід (конкуренція розглядається як здатність 
випереджати суперників); ресурсний підхід (заснований на здатності підприємства до ефективного 
використання наявних ресурсів); ціннісно-компетентнісний підхід. Петриківа О. С. виділяє 5 підходів 
стосовно формування даного поняття [2]: «Ресурсний», тобто базою для конкурентних переваг є 
дослідження факторів, які сприяють конкурентоспроможності; «Управлінський» – увага приділяється 
додатковим факторам впливу та ефективній політиці; «Інвестиційний» – за головний фактор формування 
переваг пропонувалося спрямування інвестиційних ресурсів в людський капітал; «Інноваційний» – 
ґрунтується на визнанні інновації. Акцентується увага на появі інтелектуальної переваги. найважливішою є 
використання «ключових компетенцій». знань та умінь людей. П`ятий підхід – «комбінований», формується 
завдяки продуктивності усіх ресурсів. Визначається, що переваги – це ефективність використання всіх 
ресурсів [2]. Боришкевич І.І. поняття конкурентних переваг класифікує за шістьма підходами: якісний 
(увага сконцентрована на якісних параметрах продукції та підприємства); ресурсний (визначено, що основу 
переваг складають ресурси); ексклюзивний (основу переваг складають ексклюзивні цінності); 
адміністративний (переваги залежать від впливу управлінців підприємства); просторовий (переваги 
залежать від займаної конкурентної позиції); домінантний (підприємство займає домінантне положення за 
рахунок наявності певної сукупності переваг) [3].  

Таким чином, можна зробити висновок, що класифікації підходів базуються на визначенні ролі 
певної сукупності чинників у забезпеченні конкурентних переваг. Прогресивний розвиток суспільства та 
поява нових джерел забезпечення конкурентних переваг дедалі більше розширюють поле дослідження даної 
категорії. 

Існують різні точки зору стосовно тлумачення конкурентних переваг. Вперше поняття 
«конкурентна перевага» було досліджене М. Портером, який конкурентну перевагу визначає як перевагу 
фірми в якійсь області випуску товарів при порівнянні з іншими конкуруючими фірмами [4]. Должанський І. 
розглядає ресурсну концепцію формування конкурентних переваг, пов’язуючи її з ефективністю 
використання наявного ресурсного потенціалу агроформування [5, c. 34]. Стельмащук Н.А. пов’язує 
конкурентну перевагу із сукупністю системоутворюючих факторів, що різноспрямовані та визначають її 
стійкість та ефективність [6]. Трактування поняття «конкурентні переваги підприємства» з позиції вчених 
наведено в табл.1.  

Таким чином, більшість вчених погоджуються з тим, що конкурентна перевага повинна мати такі 
ознаки: відносність – виявляється лише при порівнянні кількох підприємств; динамічність – можливість 
змінюватися; адаптивність – можливість пристосування; стійкість – здатність зберігатися протягом 
тривалого періоду; ефективність – отримання фінансового ефекту, від її забезпеченням [1;14]. 

 
Таблиця 1. 

Трактування поняття «конкурентні переваги підприємства» 
Автор Визначення 

Ю. Іванов [1] 

Конкурентні переваги це «..позитивні відмінності підприємства від конкурентів 
в деяких або в усіх видах діяльності, які забезпечують підвищення соціально-
економічної ефективності в короткостроковому періоді й виживання в 
довгостроковому за рахунок постійного пошуку нових можливостей і швидкої 



адаптації до навколишнього оточення та умов конкурентної боротьби, що 
змінюються». 

І. Боришкевич [3] 

Конкурентні переваги – це унікальні сильні сторони підприємства по 
відношенню до конкурентів, що поєднують в собі кращі елементи ведення 
бізнесу, такі як маркетинг, застосування технологій, організацію діяльності на 
інноваційній платформі, тобто це все те, що робить продукцію чи послугу 
ексклюзивною, забезпечуючи підприємству конкурентоспроможність 

С. Близнюк, 
А. Остапенко [7] 

Сукупність ключових відмінних від суперників чинників успіху, які сприяють 
забезпеченню підприємству стійкої лідируючої конкурентної позиції на ринку 
на певний період 

І. Шаповалова [8] 
Конкурентна перевага – ступінь відмінності від конкурента як внутрішнього, так 
і зовнішнього походження, спрямований на забезпечення стійкої конкурентної 
позиції на тривалий період. 

А. Левицька [9] 

Конкурентними перевагами підприємства є сукупність комбінацій наявних у 
нього ресурсів (сировинних, просторових, трудових, управлінських, 
технологічних, інформаційних, маркетингових та ін.) та способів їх 
використання, які забезпечують йому ширші можливості виробництва і 
реалізації продукції порівняно з його конкурентами  

К. Губін [10] 

Конкурентні переваги фірми – створені в результаті творчості людей, 
накопичені в процесі функціонування специфічні форми та процеси 
пристосування факторів виробництва до зовнішнього середовища, які сприяють 
синергізму і це забезпечує вищу чим у конкурентів, цінність продукту.  

Є. Андрєєва [11] 
Конкурентні переваги це «характеристики підприємства, які наявні при певному 
конкурентному статусі та ефективному використанні конкурентного потенціалу 
та забезпечують переваги над конкурентами»  

І. Варга [12 ]. 
Конкурентні переваги є сумою основних факторів успіху, які дозволяють 
забезпечити стійкі позиції підприємства на ринку в довгостроковому періоді.  

Є. Діденко [13] 
Конкурентні переваги можна охарактеризувати, як сукупність відмінних від 
підприємств-суперників ключових факторів успіху, що забезпечують суб’єкту 
господарювання стійку конкурентну позицію на ринку. 

*Систематизовано автором на основі [1-13] 
 
Конкурентні переваги тісно пов’язані із такими поняттями, як конкурентний статус, конкурентна 

позиція, конкурентний потенціал. Конкурентний статус пов’язують з таким станом підприємства, який 
«характеризується конкурентним потенціалом, ключовими компетенціями, правами і зобов’язаннями, 
повноваженнями, що витікають з його бізнес-позиції на конкурентному ринку» [15;16]. Під конкурентною 
позицією Азоєв Г. Л. розуміє позицію, яку фірма займає у певній галузі порівняно з конкурентами 
Конкурентний потенціал є «потенційною можливістю зберігати і збільшувати конкурентоспроможність в 
довгостроковому періоді» [17]. На думку Філиппової С. В. конкурентний статус є вимірювачем позиції 
підприємства на ринку, досягнення якої залежить від набуття конкурентних переваг та використання 
потенціалу [18].  

Конкурентні переваги, на нашу думку, є спроможністю підприємства до забезпечення 
конкурентоспроможного розвитку завдяки сформованому конкурентному потенціалу. Основними 
характеристиками конкурентних переваг є безперервність впливу, тобто процес забезпечення конкурентних 
переваг має бути постійним, та цілеспрямованість – забезпечення конкурентних переваг має бути 
узгодженим із стратегічними цілями функціонування підприємства. Проте, не слід ототожнювати 
конкурентні переваги та конкурентний потенціал підприємства, так як конкурентний потенціал є 
можливістю підприємства забезпечити певну перевагу над своїми конкурентами, але для того, щоб наявний 
потенціал був реалізованим, необхідна певна сукупність інших впливових чинників. Постійні зміни 
зовнішнього середовища та умов функціонування підприємства спонукають їх до пошуку все нових методів 
забезпечення конкурентних переваг. На нашу думку, для підприємства слід розрізняти потенційні та 
фактичні конкурентні переваги. Потенційні конкурентні переваги визначаються можливостями 
підприємства і можуть забезпечувати потенційну конкурентоспроможність. Фактичні переваги можуть як 
відповідати, так і не відповідати потенційним, тобто бути як меншими (у випадку неефективного 
управління), так і більшими за потенційні (у випадку сформованої ефективної системи управління 
конкурентними перевагами). Таким чином, конкурентоспроможність є результатом ефективної реалізації 
створеного потенціалу конкурентних переваг, які реалізуються завдяки поєднанню факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища. 

Сутність та взаємозв’язок понять «конкурентні переваги підприємства», «конкурентний потенціал», 
«конкурентна позиція» та факторів їх формування наведені на рис.1. 

 



  
Рис. 1. Структурно-логічна схема єдності понять «конкурентні переваги підприємства», 

«конкурентний потенціал», «конкурентна позиція» 
*Запропоновано автором 

 
Процес формування конкурентних переваг полягає у своєчасному виявленні факторів, оцінці 

досягнутої конкурентної позиції підприємства, виявлення відхилень від вибраного ідеального варіанту 
розвитку, встановлення причин цих відхилень, відповідне коригування окремих напрямків господарської 
діяльності. Досягненню конкурентних переваг має передувати аналіз наявних у підприємства переваг та 
оцінки фактичної позиції підприємства. Початковим етапом оцінки конкурентних переваг є аналіз чинників 
впливу на їх забезпечення, тому що від визначення впливу кожного чинника залежить достовірність оцінки 
конкурентоспроможності та конкурентних переваг. На нашу думку, не всі чинники є керованими з точки 
зору управління підприємством. До зовнішніх чинників підприємство може лише адаптуватися, тобто 
основна увага повинна бути зосереджена на оцінці впливу внутрішніх чинників на підвищення адаптаційних 
характеристик. Зрозуміло, що зовнішні чинники можуть носити досить виражений характер впливу, але 
зовнішній вплив відчувають на собі всі підприємства галузі, хоча на кожне підприємство вони діють по 
різному. Розроблений на підприємстві дієвий адаптаційний механізм, як складова механізму управління 
конкурентними перевагами, дозволить навіть несприятливі на перший погляд зовнішні умови використати 
для підприємства з певними вигодами. Конкурентні переваги підприємства є також основою забезпечення 
економічної безпеки, що дозволяє підприємству стійко функціонувати [19]. 

Як показав аналіз, не існує єдиної думки вчених з приводу того, які саме чинники необхідно брати 
за основу при оцінці конкурентоспроможності підприємства. Більшість авторів виділяє: ресурсні 
можливості виробництва, менеджмент підприємства, маркетингову політику, кадровий потенціал, 
результати-фінансово-господарської діяльності, імідж підприємства, інноваційний розвиток підприємства і 
т.д. Оскільки конкурентоспроможність підприємства поєднує в собі ефективне використання економічного 
потенціалу підприємства та здатність адекватно реагувати на зміни на ринку, то для її оцінки доцільно 
враховувати як внутрішні, так і ринкові можливості підприємства [20].  

Отже, враховуючи багатогранність та важливість для діяльності кожного підприємства, такої 
складної категорії, як конкурентні переваги вчасна та достовірна оцінка дасть змогу визначити проблеми в 
діяльності підприємства та утримати і зміцнити свої конкурентні позиції. Досвід функціонування 
підприємницьких структур галузей АПК показав, що для забезпечення конкурентоспроможності здобуття 
конкурентної переваги недостатньо, стійке зростання забезпечує стійка перевага, тобто процес досягнення 
та утримання переваг повинен бути постійним [21]. 

При розробці управлінських рішень щодо досягнення підприємством конкурентних переваг слід 
обов’язково враховувати структуру галузі, до якої відноситься підприємство. Сiльське господарство є 
практично найбiльш конкурентною галуззю, сільськогосподарські виробники (малі та середні підприємства) 
не в змозi впливати на ринковi цiни (на відміну від агрохолдингів). Інші особливі фактори, такі як природні 
умови, наявність земельних ресурсів, не чинять, на нашу думку, такого впливу при виборі конкурентної 
поведінки підприємства. В зв’язку з цим, розроблений для підприємств інших галузей інструментарій 
досягнення конкурентних переваг, не може бути використаний сільськогосподарським підприємством.  

Врахування факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, знання сильних і слабких сторін 
підприємства є початком процесу досягнення конкурентних переваг сільськогосподарського підприємства. 
Основними загрозами діяльності сільськогосподарського підприємства на сьогоднішній день є: низька 
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ефективність державного регулювання, що призводить до посилення тиску великих сільськогосподарських 
підприємств та посиленні монопсоністичної влади з боку переробних та заготівельних підприємств, 
застаріла матеріально-технічна база, яку невеликі сільськогосподарські підприємства не в змозі оновити без 
адекватного механізму державної підтримки, погіршення макроекономічної ситуації негативно позначається 
на діяльності невеликих сільськогосподарських підприємств через відсутність експортної орієнтації та 
низького адаптаційного потенціалу.  

Основними шляхами подолання перерахованих проблем та досягнення конкурентних переваг 
середнього та малого бізнесу в сільському господарстві є: проведення державою справедливої ефективної 
аграрної політики, з врахуванням зарубіжного досвіду; горизонтальна інтеграція з такими ж підприємствами 
та особистими селянськими підсобними господарствами з метою створення переробних та збутових 
кооперативів, що знизить рівень монополістичного впливу великих підприємств та надасть можливість 
підвищити рівень диференціації продукції, як одного із джерел забезпечення конкурентних переваг; 
освоєння виробництва нішевих видів продукції; використання новітніх технологій забезпечить досягнення 
конкурентних переваг за рахунок підвищення ефективності використання наявних ресурсів. 

Таким чином, конкурентні переваги для малого та середнього бізнесу в сільському господарстві 
повинні формуватися шляхом підвищення ефективності використання наявних обмежених ресурсів, пошуку 
можливості диверсифікації продукції за обов’язкового ефективного державного регулювання. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 
Науково-теоретичне узагальнення існуючих в літературі підходів до визначення сутності категорії 

«конкурентні переваги підприємства» дало можливість визначити її як спроможність підприємства до 
забезпечення конкурентоспроможного стійкого розвитку завдяки сформованому конкурентному потенціалу. 
Конкурентна перевага є певною сукупністю особливих наявних і сформованих ознак економічної системи 
підприємства, які визначають його переваги перед конкурентами. Конкурентний потенціал є можливістю 
підприємства забезпечити певну перевагу над своїми конкурентами, але для його реалізації необхідна певна 
сукупність інших впливових чинників. Важливою характеристикою підприємства з точки зору 
спроможності забезпечення конкурентних переваг є адаптаційна здатність підприємства до постійно 
змінюваних умов зовнішнього середовища. Процес формування конкурентних переваг полягає у 
своєчасному виявленні факторів, оцінці досягнутої конкурентної позиції підприємства, виявлення відхилень 
від вибраного ідеального варіанту розвитку, встановлення причин цих відхилень, відповідне коригування 
окремих напрямків господарської діяльності. Для невеликого сільськогосподарського підприємства в 
сучасних умовах господарювання досягнення конкурентних переваг обов’язково повинне супроводжуватися 
ефективним державним регулюванням. 

 
Список літературних джерел. 
1. Іванов Ю. Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток : монографія / 

Ю. Б. Іванов, П. А. Орлов, О. Ю. Іванова. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 352 
2. Петриківа О. С. Теоретичні підходи до визначення -поняття «конкурентні переваги регіону» / О. 

С. Петриківа, Д. В. Гунько // Проблеми економіки. – 2012. – № 4.–С.107-114 
3. Боришкевич І.І. Стратегічні напрями забезпечення конкурентоспроможност 

сільськогосподарських підприємств // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка. Економічні науки. –2017.– Випуск 12– T.1 – С.6-11 

4. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції /Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський.– К.: Основи, 
1998.– 390с  

5. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства / І.З. Должанський, Т.О. Загорна/. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2006. – 384с. 

6. Стельмащук Н.А. Діагностика конкурентних переваг аграрних підприємств / Н.А. Стельмащук // 
Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 4. – С. 125–132. 

7. Близнюк С.В. Конкурентний потенціал підприємництва як категорія сучасних економічних 
досліджень / С.В Близнюк, А.В. Остапенко / Інвестиції: практика та досвід.-2011.-№7.-с. 41-42. 

8. Шаповалова І.В. Конкурентні переваги підприємства: ретроспективний аналіз трактування 
термінів // Економіка та суспільство.– 2017.–Випуск № 10.–С.427-432 Режим доступу: 
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/74.pdf 

9. Левицька А.О. Конкурентні переваги підприємства: сутність та джерела формування / Левицька 
А.О. // Вісник Хмельницького національного університету – 2012. – № 4, T. 1.– С. 51–54 

10. Губін К. Г. Конкурентні переваги фірми в соціально-ринковій системі формування доходів. 
Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/7740/1/Gubin_44-47.pd 

11. Андрєєва Є. Л. Теоретичне дослідження сутності поняття «конкурентостійкість підприємства» 
[Електронний ресурс] / Є. Л. Андрєєва // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми формування та управління потенціалом підприємств в умовах інноваційно-
інвестиційного розвитку», Харків 22-25 жовтня, 2013 року– Режим доступу.: http://ekon.uipa.edu.ua/ 

12. Варга І. Ф. Формування конкурентних переваг на підприємстві / І. Ф. Варга, О. М. Літвін // 
Бізнес Інформ. - 2013. - № 1. - С. 219-222. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_1_50 

13. Діденко Є.О. Процес досягнення підприємством конкурентних переваг / Є. О. Діденко, А. К. 



Даніленко //Ефективна економіка.–2016.–№11. [Електронний ресурс]. – URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5265 

14. Бескорса О. А. Сутність забезпечення конкурентних переваг підприємств [Електронний ресурс] 
/ О. А. Бескорса // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту: – Сер. «Економіка і менеджмент» 
Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/325/3/beskorsa.pdf 

15. Холод В. В. Чотирьохвекторна модель розвитку конкурентного статусу [Електронний ресурс] / 
В. В. Холод. – Режим доступу.: http://www.rusnauka.com/17_AND_2010/Economics/ 68045.doc.htm 

16. Кузьминчук Н. В., // Конкурентний статус підприємства: теоретичний аспект // Н. В. 
Кузьминчук, О. Ю. Терованесова // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 листопада 2014р. // Нац. 
гірничий ун-т. У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Ч. 1. – 188 с 

17. Терованесова О. Ю. Конкурентний статус підприємства в системі наукових категорій / О. Ю. 
Терованесова // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2014. - Вип. 48. - С. 153-158. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2014_48_31 

18. Філиппова С.В. Оцінювання та аналіз конкурентоспроможності промислових підприємств як 
основні функції управління процесом її організаційно-економічного забезпечення / С.В. Філиппова, С.О. 
Черкасова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 
2010. – № 3. – С. 110–115 

19. Пилипенко Н.М. Конкурентоспроможність як невід’ємна складова забезпечення економічної 
безпеки підприємства. / Н.М. Пилипенко // Матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції «Стан та 
перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю в 
умовах євроінтеграційних процесів» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.reu.chtei-
knteu.cv.ua/?p=1283 

20. Пилипенко Н.М. Науково-практичні аспекти оцінки конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств / В. В. Пилипенко, Н.М. Пилипенко // Вісник СНАУ. – №.1(67) – 2016. – 
С. 73-78  

21. Непочатенко О. О. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарських 
підприємств / О. О. Непочатенко, С. А. Пташник, К. М. Мельник // Економіка АПК. - 2016. - № 12. - С. 33-
36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2016_12_6. 

 
References. 
1. Ivanov, Yu.B. Orlov, P.A. and Ivanova, O.Yu. (2008), Konkurentni perevahy pidpryiemstva: otsinka, 

formuvannia ta rozvytok [Competitive advantages of the enterprise: assessment, formation and development] VD 
«INZhEK», Kharkiv, Ukraine 

2. Petrikiv, O.S. and Gunko, D.V. (2012) “Theoretical approaches to the definition -the concept of 
“competitive advantages of the region”, Problems of the economy, vol. 4, pp.107-114 

3. Boryshkevich, I.I. (2017) “Strategic Directions for Providing Competitiveness of Agricultural 
Enterprises”, Visnyk Kamenetz-Podolsk National University named after Ivan Ogienko. Economic sciences, vipusk 
– 12, T.1 - pp.6-11 

4. Porter, Michael E. (1998) Stratehiia konkurentsii [Competition Strategy] / Per. from english A. Oliynyk, 
R.Skilsky, Osnovy, Kyiv, Ukraine 

5. Stelmashchuk, N.A. (2013) “Diagnosis of competitive advantages of agrarian enterprises”, Sustainable 
development of the economy, vol. 4, pp. 125-132. 

6. Dolzhansky, I.Z. and Zagorna, T.O. (2006) Konkurentospromozhnist' pidpryiemstva [Competitiveness of 
the enterprise], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine 

7. Bliznyuk, S.V. and Ostapenko, A.V. (2011) “Competitive business potential as a category of modern 
economic research”, Investments: practice and experience, vol. 7, pp. 41-42 

8.  Shapovalova, I.V. (2017) “Competitive advantages of the enterprise: a retrospective analysis of the 
interpretation of terms”, Economics and Society, [Online], vol. 10, available at: 
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/74.pdf 

9.  Levytska, A.O. (2012) “Competitive advantages of the enterprise: the essence and sources of 
formation”, Bulletin of the Khmelnitsky National University, No. 4, pp.51-54 

10. Gubin, K. G. (2015) “Competitive advantages of the firm in the social-market system of income 
generation”, [Online], available at: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/7740/1/Gubin_44-47.pdf 

11. Andreeva, Ye. L. (2013) “Theoretical study of the essence of the concept of “competitiveness of the 
enterprise””, Materialy Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii “Aktual'ni problemy formuvannia ta 
upravlinnia potentsialom pidpryiemstv v umovakh innovatsijno-investytsijnoho rozvytku” [Conference Proceedings 
of the All-Ukrainian scientific and practical conference “Actual problems of formation and management of potential 
of enterprises in the conditions of innovation and investment development”], Vseukrains'ka naukovo-praktychna 
konferentsiia [All-Ukrainian scientific and practical conference], Kharkiv, Ukraine [Online], available at: 
http://ekon.uipa.edu.ua/ 

12. Varg, I.F. and Litwin, A. M. (2013) “Formation of competitive advantages in the enterprise”, Business 
Inform, vol. 1, pp. 219-222, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_1_50 



13. Didenko, E.O. and Danilenko, A.K. (2016) “The process of achieving the company's competitive 
advantages”, Effective Economics, vol. 11, [Online], available at: - URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5265 

14. Beskorsa, O. A. (20100 “Essence of providing competitive advantages of enterprises”, , Visnyk of 
Sumy National Agrarian University Series:Economics and Management, [Online], available at: 
http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/325/3/beskorsa.pdf 

15.  Kholod, V.V. (2010) “Four-vector model of development of competitive status”, [Online], available 
at: http://www.rusnauka.com/17_AND_2010/Economics/ 68045.doc.htm 

16. Kuzminchuk, N.V. and Terovanesova, O. Yu . (2014) “Competitive status of the enterprise: 
theoretical aspect” Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii [Conference Proceedings of the 
International Economic Conference], Mіzhnarodna Ekonomichna konferentsіya [International economic 
conference], National Mining University, Dnipropetrovsk,   Ch.1, pp.188 1 

17. Terovanesova, O. Yu. (2014) “Competitive status of the enterprise in the system of scientific 
categories”, Bulletin of economy of transport and industry, vol. 48, pp.153-158, [Online], available at: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2014_48_31 

18.  Filippova, S.V. and Cherkasova, S.O. (2010) “Assessment and analysis of the competitiveness of 
industrial enterprises as the main functions of managing the process of its organizational and economic provision”, 
Bulletin of the Zhytomyr State Technological University, Series: Economic Sciences, vol. 3, pp.110-115 

19. Pilipenko, N.M. “Competitiveness as an integral part of ensuring the economic security of the 
enterprise” Materialy mizhnarodnoi naukovoi internet-konferentsii “Stan ta perspektyvy rozvytku oblikovo-
analitychnoho zabezpechennia upravlinnia pidpryiemnyts'koiu diial'nistiu v umovakh ievrointehratsijnykh 
protsesiv” [Materials of the international scientific Internet conference “The state and prospects of development of 
accounting and analytical support for the management of entrepreneurial activity in the conditions of European 
integration processes”], [Online], available at: http://www.reu.chtei-knteu.cv.ua/?p=1283 

20. Pilipenko, N. М. and Pilipenko, V.V. (2016) “Scientific and Practical Aspects of Assessing the 
Competitiveness of Agricultural Enterprises”, Visnyk of Sumy National Agrarian University Series:Economics and 
Management, vol. 1, pp. 73-78  

21. Nepochatenko, O.O., Ptashnik S.A. and Mel'nik K.m. (2016) “Theoretical aspects of competitiveness 
of agricultural enterprises”, Ekonomika APK, vol. 12, pp. 33-36 [Online], available at: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2016_12_6. 

 
Стаття надійшла до редакції 20.01.2018 р. 

 


