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Аннотация. 
Иванова Г. А. Формирование маркетинговой деятельности предприятий аграрного сферы. 
В статье рассмотрены существующие особенности формирования и осуществления маркетинговой 

деятельности основными субъектами отечественного агробизнеса - сельскохозяйственными 
товаропроизводителями. Определены проблемные компоненты комплекса маркетинга в обеспечении 
результативного и конкурентоспособного развития, на основе которого предложены возможные направления 
методологических исследований на перспективу. 

Ключевые слова: маркетинг, агробизнес, конкурентоспособность, система управления, эффективность. 
 

Abstract. 
Ivanova G. O. Formation of marketing activity agrarian sphere enterprises. 
The article analyzes the existing features of the formation and implementation of marketing activities by the main 

subjects of domestic agrarian business - agricultural producers. The problem components of marketing complex in 
providing effective and competitive development are determined, on the basis of which possible directions of 
methodological researches for the future are offered. 

Key words: marketing, agribusiness, competitiveness, management system, efficiency. 
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРЄМСТВ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

 

 

Голобородько Я. О. Формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств та 
напрями підвищення їх конкурентоспроможності. 

В статті означено проблеми підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. 
Надана модель формування конкурентних переваг аграрного підприємства. Автором запропоновано напрями 
підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, що включають заходи, які будуть 
створювати умови для забезпечення достатнього рівня конкуренції підприємств, які досліджуються. Також 



Інноваційні рішення в діяльності суб’єктів агробізнесу 

 

 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 3 / 2018 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 56 ~ 

виділено негативні чинники, що створюють загострення конкуренції суб’єктів господарювання аграрної сфери і 
пропонуються заходи зі зневілювання, в певній мірі, впливу гальмуючих чинників на створення умов до 
підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств. 

Ключові слова: конкурентні переваги, конкурентоспроможність, сільськогосподарські підприємства. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Інтегрування України у світову 
спільноту має на меті не лише обмін 
культурами та традиціями, а й, насамперед, 
прагнення стати частиною економічного 
простору. Одним із шляхів згаданого є 
оволодіння економічними механізмами в 
управлінні конкурентоспроможністю 
сільськогосподарських підприємств, що 
дасть змогу розширити їх експортний 
потенціал на основі диверсифікації 
виробництва, інтеграції 
сільськогосподарських товаровиробників з 
промисловими підприємствами, створення 
виробничих і кредитних кооперативів, 
вдосконалення оперативного контролю за 
цільовим та ефективним використанням 
матеріальних і фінансових ресурсів, 
запровадження нетрадиційних форм 
розрахунків. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Серед сучасних адептів 
досліджуваної сфери варто відзначити праці 
В. Базилєвича, П. Гайдуцького, А. Гальчин-
ського, О. Гривківської, О.Ґудзь, М.Дем’я-
ненка, М. Маліка, О. Николюк, Н. Педченко, 
П. Саблука та інші. Вони акцентують увагу 
на різноманітних проблемах управління 
конкурентоспроможністю підприємств та 
шляхів їх вирішення. Проте, зважаючи на 
перманентність фінансово-економічних 
процесів як у країні так і у світі, з’являється 
потреба у поглибленні дослідження вище 
означеного питання.  

Формулювання цілей статті. Ціль 
статті полягає у висвітленні підходів до 
формування конкурентних переваг 
сільськогосподарських підприємств та 
окресленні напрямів підвищення їх 
конкурентоспроможності. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Отже, попри значні 
перспективи сільського господарства, вище 
перераховані механізми управління 
конкурентоспроможністю 
сільськогосподарських підприємств 
реалізовується не в повну силу : управлінські 
кадри сільськогосподарських підприємств 
поки що не повною мірою зорієнтовані на 
ринкові умови господарювання і в більшості 
випадків застосовують економічні методи 
управління, які були притаманні планово-
директивній економіці. Внаслідок цього 
переважна більшість вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств є 
неконкурентоспроможними у порівнянні з 
більшістю сільськогосподарських 
товаровиробників країн з розвинутими 
ринковими відносинами. 

За сучасних умов глобалізації й 
економічної інтеграції, посилення 
конкуренції і нестабільності купівельного 
попиту сільськогосподарських підприємств з 
метою забезпечення фінансово-економічної 
стабільності та зниження комерційних 
ризиків, необхідною умовою є використання 
сучасних стратегій розвитку та моделей 
взаємодії з іншими учасниками ринку, що, в 
свою чергу, дасть змогу вдосконалити 
управління конкурентоспроможністю, 
головним чином – на основі пріоритетності 
й інноваційного спрямування стратегії 
диверсифікації виробництва, що зумовлює 
застосування системної техніки і технології 
нового типу, нової організації праці та 
виробництва. 

У той же час, загальна ситуація в 
економіці вітчизняної сільськогосподарської 
галузі характеризується відсутністю 
достатньої кількості мобільних і 
конкурентоспроможних господарюючих 
суб’єктів, сприйнятливих до організаційних і 
технологічних інновацій. Дефіцит 
фінансових ресурсів в умовах 
несприятливого впливу зовнішнього 
середовища не підтримує підвищення їх 
конкурентних позицій. Високі інноваційні 
ризики в сучасній економіці в цілому і для 
сільськогосподарських підприємств, зокрема, 
зумовлюють актуальність інноваційних 
управлінських рішень, в тому числі – з 
фінансово-кредитної диверсифікації, 
спрямованої на підтримку виробництва. Все 
це потребує поглиблення науково-
методичних підходів щодо диверсифікації 
не тільки у виробництві, але і в сфері 
фінансово-кредитних послуг, що надаються 
економічним суб'єктам з метою посилення 
пріоритетів механізмів управління 
конкурентоспроможністю. Підвищення 
економічної ефективності та конкуренто-
спроможності сільськогосподарських під-
приємств на основі диверсифікації є одним з 
найприйнятніших і найефективніших 
інструментів адаптації до змін зовнішнього 
середовища, включаючи часткову зміну 
профілю діяльності на різних рівнях. У той 
же час, зміна тільки структури діяльності є, 
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за сучасних умов, застарілим підходом. При 
цьому розвиток диверсифікації виробництва 
потребує застосування бізнес-моделей, 
орієнтованих на майбутній стан економіки 
сільськогосподарських підприємств. У 
зв'язку з цим, одним з головних 
управлінських напрямів підвищення 
економічної ефективності й управління 
конкурентоспроможністю 
сільськогосподарських підприємств є вміння 
розробляти та реалізовувати комплексну 
стратегію диверсифікації. 

Досягається це різними шляхами. 
Зокрема, за допомогою кооперації та 
інтеграції технологічно пов'язаних 
(споріднених) і незв'язаних (неспоріднених) 
між собою галузей з метою створення 
конкурентних переваг. 

Сучасні підходи до господарювання 
вимагають від учасників процесу високих 
показників ефективності та якості 
виробництва, що є гарантами 
конкурентоспроможності суб’єктів 
господарювання на ринку. Підтвердженням 
цього є те, що аналізоване підприємство має 
прямі зв’язки із Польською фірмою щодо 
реалізації продукції бджільництва (табл. 1).  

Ефективному управлінню 
конкурентоспроможності сільськогоспо-
дарських підприємств перешкоджає висока 
собівартість продукції, обмежений доступ 
до кредитних ресурсів і інновацій, 
диспаритет цін на сільськогосподарську та 
промислову продукцію, а також податковий 
тягар на сільськогосподарських товарови-
робників, що суттєво відчувається з 2015 р. 

Таблиця 1 
Економічна ефективність диверсифікації діяльності ДП Агрофірма «Байс Агро» 
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2012 150 29 169,36 19,40 20,31 35,40 15,09 74,3 
2013 180 26 162,93 18,90 21,97 39,40 17,43 79,3 
2014 210 28 174,80 18,72 19,31 36,52 17,21 89,1 
2015 250 32 147,26 10,76 15,52 29,40 13,88 89,4 
2016 300 31 201,10 10,88 12,90 31,50 18,6 144,2 
2017 350 33 151,30 11,60 14,77 36,70 21,93 148,5 

прогноз 2020 500 35 150,00 20,00 21,00 45,00 24,00 113,7 

Джерело: дані бухгалтерського обліку ДП Агрофірма «Байс Агро» Уманського району 
Про це свідчить структура витрат на 

виробництво сільськогосподарської 
продукції (табл. 2), серед яких найбільш 

вражаючими є низька частка витрат на 
оплату праці, що коливаються від 5,1 % у 
2015 р. до 7,7 % у 2013 р., а в 2016 р. – 6,1%.  

Таблиця 2 
Структура витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 

сільськогосподарських підприємствах Черкаської області, % 
Показник 2012 2013 2014 2015 2016 

Усього витрат  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Витрати на оплату праці 6,6 7,7 7,4 5,1 6,1 
Відрахування на соціальні заходи 2,5 2,8 2,7 1,8 1,4 
Матеріальні витрати, що увійшли в 
собівартість 

75,2 71,5 72,3 73,7 73,5 

у тому числі:      
насіння і посадковий матеріал 5,9 7,1 8,1 8,0 7,7 
корми 22,5 24,7 23,3 21,7 24,3 
інша продукція сільського господарства 11,2 1,7 1,8 1,2 0,8 
мінеральні добрива 8,9 9,1 8,6 9,5 11,4 
нафтопродукти 7,1 7,6 9,1 9,7 6,8 
електроенергія 1,5 1,7 1,7 1,3 1,4 
паливо 1,6 1,7 1,4 1,0 1,0 
запчастини, ремонтні і будівельні 
матеріали 

5,2 4,9 5,3 6,4 6,6 

оплата послуг і робіт, виконаних 
сторонніми організаціями 

11,3 13,0 13,0 14,9 13,5 

Амортизація основних засобів 4,1 4,5 4,6 3,2 3,9 
Інші витрати 11,6 13,5 13,0 16,2 15,1 

Джерело: Статистичний щорічник Черкаської області за 2016 рік 
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У зв’язку з подорожчанням 
нафтопродуктів, електроенергії і палива їх 
частка в структурі витрат у 2016 р., 
порівняно з 2012 р., скоротилася на 0,8, 0,1 і 
0,6 відсоткових пункти відповідно. Також 
зменшилася частка амортизаційних 
відрахувань: у 2016 р., порівняно з 2012 р., – 
на 0,2 відсоткових пункти. Це свідчить, що 
сільськогосподарські підприємства не 

використовують прискорений метод 
амортизації, а основні засоби, що 
перебувають на їхньому балансі, морально 
та фізично застаріли. 

Узагальнення результатів дослідження 
дало можливість запропонувати модель 
формування конкурентних переваг 
сільськогосподарських підприємств рис. 1. 

 

Рис. 1. Модель формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств [1; 2-7] 
Доповнено автором 
Дана модель формування 

конкурентних переваг аграрного 
підприємства, на відміну від нині відомих, 
передбачає розробку і впровадження 
концепції антикризового управління 
потенціалом підприємств та, в процесі 
прийняття управлінських рішень, дає 
можливість керуватися групами 
конкурентних переваг, які підлягають 
впливу зовнішнього (на мега-, макро-, мезо-, і 
мікро-рівнях) та внутрішнього середовища, 
що забезпечить об’єктивність, повноту, 
достовірність результатів та удосконалення 
управління конкурентоспроможністю 
сільськогосподарських підприємств. 

Важливим аспектом дієвості 
управління конкурентоспроможністю 
сільськогосподарських підприємств є їх 
інтеграція з іншими суб’єктами 
господарювання, особливо з промисловими 
підприємствами. Враховуючи принципи 
системного підходу, інтеграцію можна 
інтерпретувати як механізм трансформації 
вхідних потоків у вихідні. Адаптуючи 
положення теорії конкуренції до 
особливостей конкуренції у сільському 
господарстві, до інтегрованої системи 
суб’єктів агробізнесу віднесено: її структурні 

елементи (учасники інтеграції); потенціали, 
які принесли учасники в інтегровану 
структуру; правила, за якими відбувається 
інтеграція; тактики (варіанти поведінки 
учасників щодо отримання конкурентних 
переваг); межі інтеграційного 
об’єднання [8, с. 65–66]. 

Передумовою інтеграційних процесів 
для сільськогосподарських підприємств є 
визначення цілі інтеграції і спільних 
інвестицій, здатних забезпечити зростання 
обсягів виробництва та реалізації 
сільськогосподарської продукції, у тому 
числі – за межами митного кордону. Тобто, 
метою такого інтеграційного процесу є 
самоокупність і самофінансування 
об’єднаних підприємств. При інтеграції 
підприємства повинні вирішити низку 
питань, пов’язаних із завантаженням 
потужностей, реалізацією виробленої 
продукції, нарощуванням результатів 
виробничо-фінансової діяльності шляхом 
збільшення рентабельності виробництва; а 
також з’ясувати питання щодо зростання 
прибутку.  

Важливе значення в управлінні 
конкурентоспроможністю 
сільськогосподарських підприємств має 

Зовнішні чинники Внутрішні чинники 

Складові конкурентних переваг 

Здатність адаптуватись до 
коливань бізнес-середовища 

і викликів глобальної 
інтеграції 

Ресурси, технології 

Інновації, бізнес-лінцюги 

Компетентності, цінності 

Спроможність розробки заходів антикризового управління 
підприємством* 

Конкурентні переваги 

Здійснюється оцінка обставин, щоб ухвалити управлінські рішення 
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виробнича кооперація. Із суттєвим 
збільшенням податкового тягаря на 
сільськогосподарських товаровиробників, 
відповідно змін до Податкового кодексу 
України, сільськогосподарські 
товаровиробники сплачують єдиний 
податок за ставками, що суттєво 
перевищують ставки фіксованого 
сільськогосподарського податку з 
одночасною індексацією грошової оцінки, 
яка не проводилась до змін в Податковому 

кодексі [9; 10]. З огляду на це, 
сільськогосподарські підприємства області 
об’єднуються в кооперативи для 
виробництва високоякісної продукції, яка 
відповідала б нормам європейських ринків і 
була б конкурентоздатною. 

Поряд з моделлю конкурентних 
переваг сільськогосподарських підприємств, 
автором окреслено напрями підвищення 
конкурентоспроможності підприємств цієї 
спеціалізації (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Напрями підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських 

підприємств  
Удосконалено на основі джерел [11; 12-21] 

Висновки. Автором запропоновано 
напрями підвищення конкуренто-
спроможності сільськогосподарських 
підприємств, що включають заходи, які 
будуть створювати умови для забезпечення 
достатнього рівня конкуренції підприємств, 
що досліджуються. Також виділено 
негативні чинники, що створюють 
загострення конкуренції суб’єктів 
господарювання аграрної сфери і 
пропонуються заходи зі зневілювання, в 
певній мірі, впливу гальмуючих чинників на 

створення умов до підвищення 
конкурентоспроможності аграрних 
підприємств. Означення напрямів 
підвищення конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств 
дозволить оптимізувати процес прийняття 
практичних рішень щодо підвищення рівня 
конкуренції для окремих груп 
сільськогосподарських підприємств (великих 
підприємств–лідерів; великих підприємств; 
середніх підприємств і малих підприємств).  

Напрями підвищення конкурентоспроможності 
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Аннотация. 
Голобородько Я. А. Формирование конкурентных преимуществ сельскохозяйственных 

предприятий и направления повышения их конкурентоспособности 
В статье отмечены проблемы повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий. 

Предложена модель формирования конкурентных преимуществ субъектов хозяйствования аграрной сферы. 
Автором предложены направления повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, 
включающих мероприятия, которые будут создавать условия для обеспечения достаточного уровня 
конкуренции предприятий. Также выделены негативные факторы, создающие обострения конкуренции 
субъектов хозяйствования аграрной сферы и предлагаются меры по устранению, в определенной степени, 
влияния тормозящих факторов на создание условий к повышению конкурентоспособности аграрных 
предприятий. 

Ключевые слова: конкурентные преимущества, конкурентоспособность, сельскохозяйственные 
предприятия. 

 
Abstract. 
Goloborodko Y. O. Formation of competitive advantages of agricultural enterprises and directions of 

increasing their competitiveness 
Abstract. The article points out the problems of increasing the competitiveness of agricultural enterprises. A 

model for the formation of competitive advantages of business entities of the agrarian sector is proposed. The author 
proposed directions for improving the competitiveness of agricultural enterprises, including measures that will create 
conditions for ensuring an adequate level of competition among enterprises. Also the negative factors are highlighted that 
create aggravated competition of economic entities in the agrarian sector and propose measures to eliminate, to a certain 
extent, the influence of inhibiting factors on creating conditions for increasing the competitiveness of agricultural 
enterprises. 

Keywords: competitive advantages, competitiveness, agricultural enterprises. 
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УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА 

ОБ’ЄДНАНЬ В УМОВАХ ДОВГОСТРОКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
 

 

Войт С. М., Орел А. М. Управління інвестиційними проектами аграрних підприємств та 
об’єднань в умовах довгострокового співробітництва. 

В статті розглянуто основні положення управління інвестиційними проектами на 
сільськогосподарських підприємствах та об’єднань через створення довгострокового співробітництва. 
Розглянуто ряд процедур, за допомогою яких здійснюється управління інвестиційною діяльністю. Відображено 
процес розробки і впровадження інвестиційної діяльності сільськогосподарського підприємства. На основі аналізу 
вітчизняних досліджень в області інвестиційної діяльності організації і прийняття інвестиційних 


