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ІВАНОВА Г.О., ЗДОБУВАЧ,
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА
Постановка проблеми у загальному вигляді.. На
сьогоднішній день питання визначення існуючого рівня
конкурентоспроможності в аграрному бізнесі України набирають
важливого значення. Це спричинено тим фактом, що функціонування
суб’єктів в аграрній сфері в останні роки виходить за межі застарілих
форм господарювання на нові сучасні, в окремих випадках навіть
інноваційні моделі розвитку, які більше відповідають умовам та
можливостям функціонування на міжнародних ринках.
Слід також відмітити, що в економічній літературі багато уваги
приділено різним типам розвитку, зокрема, економічному розвитку,
технологічному, інноваційному, інвестиційному та іншим, однак
майже не приділено уваги саме конкурентоспроможному розвитку
аграрних підприємств. Більшість дослідників лише визначають
напрями та стратегії забезпечення конкурентоспроможності аграрних
підприємств, розраховують існуючий рівень конкурентоспроможності
за допомогою визначених сукупностей показників, але не
наголошують
на
необхідності
введення
поняття
«конкурентоспроможний розвиток» в першочергове використання
суб’єктами агробізнесу для розуміння та формування їх діяльності на
довгострокову перспективу. Тому актуальність обраного напряму
дослідження, а також необхідність формалізувати основні елементи
організаційно-економічного
механізму
формування
конкурентоспроможного розвитку суб’єктів агробізнесу не викликає
сумнівів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам
вивчення
організаційно-економічних
засад
розвитку
конкурентоспроможності присвячені наукові праці О.Ю. Амосова,
Л.В. Балабанової, Л.В. Дикань, С.М. Ілляшенка, К. Макконела,
В.А. Павлової, М. Портера, А. Сміта, Д. Рікардо, Н.П. Тарнавської,
Ж. Тіроля, Р.А. Фатхудінова та ін. Однак, більшість із представлених
розробок та досліджень присвячені формуванню, забезпеченню
існуючого рівня та перспективам подальшого підвищення
конкурентоспроможності для умов функціонування промислових
підприємств. Також залишаються невивченими проблемні питання,
що пов’язані з ідентифікацією та реалізацією стратегічних напрямів
розвитку, а також генеруванням та імплементацією відповідних
стратегій, з урахуванням умов та особливостей здійснення аграрними
підприємствами своєї основної діяльності.
Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у визначенні
теоретичної сутності конкурентоспроможного розвитку аграрних
підприємств, а також у можливостях використання основних елементів
організаційно-економічного
механізму
формування
конкурентоспроможності суб’єктами українського агробізнесу та
моделюванні окремих стратегій їх конкурентоспроможного розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Конкуренція є
первинною ланкою, що притаманна економічній системі в ринковій
економіці. По-перше, існування конкуренції зумовлює формування
можливостей та стимулів для підвищення конкурентоспроможності
суб’єктами, зокрема, й агробізнесу. По-друге, саме через існування
конкуренції визначається динаміка ринкової концентрації та
посилюються економічні нерівності між господарюючими суб’єктами
в конкурентному середовищі. При цьому саме останнє визначатиме
конкурентну структуру на цільових сегментах обраних ринків збуту.
Що стосується таких конкурентних структур для аграрного бізнесу, то
слід відзначити, що наразі вони є наближеними до олігопсонії.
Теоретичні дослідження доводять, що від динамічності в
розвиненні конкурентного середовища для сфери агробізнесу
залежатиме результативність суперництва між малими й середніми за
розмірами товаровиробниками та крупно товарними холдингами.
Тому досягнення оптимальності в розподілі ринкових часток між
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зазначеними суб’єктами сприятиме досягненню збалансованому
розподілу товарів та ресурсів в сфері аграрного виробництва, а також
найповнішому задоволенню потреб різних груп споживачів, в першу
чергу, агросировинної продукції. В таких умовах одним з варіантів
отримання вигідніших результатів для суб’єктів агробізнесу в
конкурентному середовищі внутрішнього ринку є можливості
збільшення своєї ринкової частки, яку наразі можна вважати основним
показником рівня конкурентоспроможності продукції та підприємства
на обраному сегменті цільового ринку.
Збільшення кількості товаровиробників, покращення співпраці з
переробними підприємствами, зменшення кількості посередницьких
структур є головними чинниками оздоровлення існуючого ринкового
середовища для сфери аграрного виробництва. Тому сприяння появі
на ринку нових господарюючих суб’єктів та відповідні зрушення у
конкурентному середовищі від існуючої олігопсонії до умов
досконалої й навіть монополістичної конкуренції є одними з методів
узгодження економічних інтересів основних учасників агробізнесу –
безпосередніх товаровиробників та споживачів агросировинної
продукції [4].
Зважаючи на те, що ефективність виробничо-комерційної
діяльності суб’єктів агробізнесу слід розглядати через призму їх
конкурентоспроможності, що спричинено існуючими реаліями
сучасного етапу функціонування ринкових відносин, то ми
пропонуємо наступне визначення даної дефініції, яке найбільш повно
відповідає даному дослідженню. Конкурентоспроможність аграрного
підприємства є здатністю до повномірної мобілізації потенціалу
суб’єкта (економічного, виробничого, інноваційного, інвестиційного
тощо) з одночасним створенням конкурентних переваг в площині
маркетингу
(товарного, цінового, комунікаційного та збутового
характерів) та логістики, що дозволятиме отримувати більш стійкі
позиції на ринку, збільшувати свою ринкову частку, кращим
порівняно з конкурентами чином задовольняти потреби споживачів і
тим самим збільшувати свій прибуток від основної виробничокомерційної діяльності. Однак в контексті імплементації парадигм
сталого розвитку суб’єктів агробізнесу доцільно не лише зупинятись
на
дослідженні
динаміки
рівнів
конкурентоспроможності
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господарюючих
суб’єктів,
а
використовувати
поняття
конкурентоспроможного розвитку. Конкурентоспроможний розвиток
суб’єктів агробізнесу являє собою такий тип розвитку, який при
дотриманні необхідного рівня економічної результативності та
збереженні/покращенні ринкових позицій в конкурентному
середовищі, здатний формувати потенціал підвищення рівня
конкурентоспроможності на довгострокову перспективу через
використання стратегій та інструментів стратегічного управління,
орієнтованих, в першу чергу, на формування конкурентних переваг.
При цьому стратегію слід розуміти не як план конкретної дії чи
деталізований проект, а як інтегровану модель конкретизації напрямів
розвитку підприємства, яка стосується всіх основних сфер діяльності
суб’єкта агробізнесу та розрахована на пристосування до виробничокомерційної діяльності всіх можливостей посилення конкурентних
позицій суб’єкта на обраних об’єктових ринках [5].
Стратегічне управління конкурентоспроможним розвитком
суб’єктів агробізнесу має бути чітко сформоване на засадах
інтегрованого методологічного підходу.
Такий підхід, на нашу думку, має включати орієнтири діяльності,
як у внутрішньому середовищі підприємства, так і у зовнішньому;
підходи до управління конкурентоспроможністю через формування
певних конкурентних переваг; рівні пристосування окремих підходів
та моделей, які відрізнятимуться за сферами діяльності суб’єкта;
загальні стратегії, які конкретизуються під особливості під окремі
ситуативні підходи у функціональному та операційному навантаженні;
методологічний підхід, який ґрунтується на формуванні стратегічних
зон економічної активності суб’єкта агробізнесу, а також на отриманні
конкурентних переваг через використання різних інноваційних для
агробізнесу стратегій (враховуючи особливості діяльності підприємств
малих та середніх за розмірами, не включаючи аграрні підприємства
холдингового типу).
При чому останні стратегії, які поки що є переважно
інноваційними для агробізнесу, визначені як стратегія диверсифікації,
а також запровадження маркетингової та логістичної діяльності.
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Стратегічне управління конкурентоспроможним розвитком
аграрних підприємств

Орієнтири

Підходи

Рівні

Загальні
стратегії

Методологічний
підхід

- задоволення потреб споживачів (переробних підприємств)
високоякісною продукцією у широкому асортименті;
- удосконалення організації процесів загального управління
якістю на основі впровадження міжнародних стандартів з
менеджменту;
- задоволення потреб працівників у постійній мотивації праці,
самовизначенні, кар’єрному зростанні, відповідних умовах праці;
- співпраця з постачальниками та іншими контактними групами
на умовах взаємодопомоги
- підвищення конкурентних можливостей підприємства;
- зміцнення (утримання) конкурентних позицій на внутрішніх
об’єктових ринках;
- забезпечення стійкого конкурентоспроможного розвитку
- загальний рівень підприємства;
- функціональний рівень − рівень функціональних підрозділів;
- операційний рівень − структурні виробничі підрозділи
Функціональні стратегії:
- маркетингова стратегія;
- стратегія організаційних змін;
- фінансова стратегія;
- інноваційна стратегія.
Операційні стратегії:
- операційна стратегія розвитку виробництва продукції за
галузями (рослинництво, тваринництво);
- операційна стратегія виробництва продукції (окремих видів).
Формування стратегічних зон економічної активності:
- встановлення критерію масштабу виробництва;
- визначення типу конкурентної побудови цільового ринку та
інтенсивності конкуренції між окремими суб’єктами;
- кон’юнктура на об’єктових ринках з виокремленням
особливостей формування цільового споживацького попиту)
Отримання конкурентних переваг:
- диверсифікація (власна переробка, розширення асортименту
виробництва продукції та надання послуг);
- логістична діяльність (зниження витрат на виробництво та
реалізацію продукції на основі вертикальної та горизонтальної
інтеграції, формування довгострокових взаємовигідних зв’язків між
суб’єктами
сфер
виробництва,
обігу
та
споживання
сільськогосподарської сировини тощо);
- маркетингова діяльність (адаптивне застосування інструментів
маркетингу в умовах діяльності аграрних підприємств)

Рис. 1. Інтегрований методологічний підхід до теорії
конкурентоспроможного розвитку суб’єктів агробізнесу
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Дослідження окремих стратегій конкурентоспроможного
розвитку суб’єктів агробізнесу дозволило виявити основні особливості,
які їм притаманні у сфері аграрного виробництва, і наведені на рис.
Моделювання стратегій конкурентоспроможного розвитку
аграрних підприємств на засадах логістики
Основні стратегічні цілі:
покращання логістичного обслуговування, а також оптимізація витрат
матеріальних та інформаційних потоків
Характеристики логістичної стратегії:
- узгодженість рішень усіх логістичних підсистем;
- послідовність і комплексність дій різних часових періодів;
- реальність і еластичність планів
Основні елементи моделювання логістичної стратегії:
зв'язок рішень у процесах закупівель, зберігання, транспортування і розподілу
Етапи побудови логістичної стратегії для аграрних підприємств:
- стратегічний аналіз логістичної системи підприємства (логістична інфраструктура регіону і
країни, логістика конкурентів, контрагентів і клієнтів);
- проектування моделі логістичної стратегії;
- реалізація стратегії;
- контроль за реалізацією стратегії
Чинники впливу на моделювання логістичних стратегій:
1. Зовнішні (конкуренція; співпраця; розвиток інформаційних технологій; рівень транспортноскладської інфраструктури; екологічні обмеження).
2. Внутрішні (стратегічна співпраця з контрагентами; відповідний організаційно-технічний
рівень, зокрема, і використання сучасних інформаційних технологій; власна транспортноскладська інфраструктура; ефективне управління запасами; розвиток логістичної мережі; якість
і рівень логістичного обслуговування).
3. Похідні (застосування сучасних концепцій управління; унікальність у моделюванні стратегії;
спрямування на досягнення стратегічних цілей функціонування аграрного підприємства;
реальність моделі, врахування ринкових фактів; врахування можливостей розвитку, наприклад,
інтеграції в логістичні ланцюги; еластичність моделі; критеріїв оцінки ефективності моделі).
Критерії: зменшення сукупних витрат; диференціація логістичного обслуговування клієнтів;
інноваційність (одночасне забезпечення мінімуму сукупних логістичних витрат; максимуму
доданої вартості за існуючих витрат; еластичність логістичної системи)
Стратегії логістичного моделювання конкурентоспроможного розвитку аграрних
підприємств:
- скеровані на зміну сукупних витрат за існуючого рівня логістики (офенсивні стратегії - низьких
витрат, диференціації, концентрації); ·
- скеровані на поліпшення рівня логістичного забезпечення (дефенсивні стратегії - стратегія
лідерства, швидкого виходу з ринку).

Рис. 2. Можливості логістичних стратегій при формуванні
конкурентоспроможного розвитку суб’єктів агробізнесу
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Маркетингові складові стратегій конкурентного
розвитку аграрних підприємств

Товарна
політика
планування фактично усіх
видів діяльності, які
спрямовані на відбір
продукції для майбутнього
виробництва, з метою
ефективної реалізації на
ринку і відповідністю до
вимог споживачів
Цінова
політика
3. Концентрація уваги на
інтереси споживачів. Формування конкурентних переваг відбувається можливості одночасного використання цінового лідерства та диференціації.
Комунікації

Використання інструментів PR-маркетингу
для стимулювання збуту
виробленої продукції не
лише у вигляді сировини,
а й продовольчих товарів
Збутова
політика
типологія систем ринкового
розподілу продукції через
використання диференціації
збутових систем на основі
вивчення розвитку та змін в
інтеграційних процесах й
маркетинговій інфраструктурі цільових ринків

Система формування конкурентних переваг:
1. Вивчення існуючих і перспективних потреб
споживачів, аналіз способів використання продукції й
особливостей купівельного попиту на об’єктових ринках.
2. Оцінка аналогічної продукції конкурентів.
3. Критична оцінка якості виробленої продукції
підприємством, але вже з позицій споживачів.
4. Вирішення питань стосовно продукції, яку слід додати
до асортименту, а яку вилучити через зміни в рівні
конкурентоспроможності.

Стратегії створення конкурентних переваг:
1. Лідерство в ціні, за якою центром уваги при
виробництві продукції є витрати. Основними джерелами
створення цінових конкурентних переваг є раціональне
ведення комерційної діяльності на основі накопиченого
досвіду; економія на масштабі виробництва, за рахунок
зниження витрат на одиницю продукції при зростанні
обсягів виробництва; економія за рахунок синергічного
ефекту, що виникає при виробництві різної продукції
2. Диференціація, за якої підприємство намагається
надати продукції щось відмінне з точки зору маркетингу.
Диференціація може сприяти розширенню обсягів
продажів за рахунок збільшення кількості продукції або
ж за рахунок стабілізації споживання незалежно від
коливань попиту на ринку через налагодження
довгострокових зв’язків. Формування конкурентних
переваг: вивчити споживчі критерії, за якими робиться
вибір при купівлі товару (ціна, функціональні
властивості, термін поставки); визначити чинники, що
формують уявлення споживача про продукцію (джерела
інформації про властивості товару, імідж).
Формування конкурентних переваг можливе за рахунок
оптимізації ролі оптових продовольчих ринків, зокрема, в
мережі Internet. Метою створення таких ринків є
стимулювання виробництва на основі формування
ефективного
механізму
взаємної
зацікавленості
виробника і споживача сільськогосподарської сировини
шляхом встановлення прямих зв'язків між ними,
регулювання виробництва і збуту продукції з
урахуванням задоволення споживчого попиту населення

Рис. 3. Маркетингова діяльність для забезпечення
конкурентоспроможного розвитку суб’єктів агробізнесу
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Представлений
організаційно-економічний
механізм
стратегічного
управління
конкурентоспроможним
розвитком
повністю розкриває сутність основних його елементів, компонентів та
чинників впливу, існуючих в теорії, а також доповнених виходячи з
проведеного дослідження за даною проблематикою.
Обговорення.
В
досліджені
обґрунтована
концепція
генерування, імплементації та реалізації стратегічного управління для
забезпечення конкурентоспроможного розвитку суб’єктів агробізнесу.
В основі запропонованої концепції є формування конкурентних
переваг для умов постійних змін в конкурентному середовищі на
засадах використання компонентів та інструментарію логістики й
маркетингу. Основним результатом розуміння результативності
конкурентоспроможного розвитку суб’єктів агробізнесу є покращення
ринкових позицій, збільшення ринкової частки і, як наслідок,
підвищення економічної ефективності своєї виробничо-комерційної
діяльності.
Висновки. Визначено, що в сучасних умовах важливим є
розуміння теорії конкурентоспроможності не стільки в площині
визначення її динамічних характеристик, а її розуміння через
запровадження
у
практиці
суб’єктів
агробізнесу
поняття
конкурентоспроможного розвитку. При чому забезпечення даного
типу розвитку має відбуватись за допомогою інструментарію
стратегічного управління підприємствами.
Обґрунтовані
принципи
архітектури
організаційноекономічного механізму забезпечення конкурентоспроможного
розвитку суб’єктів агробізнесу закладені у виробничо-комерційну
діяльність через запровадження стратегій диверсифікації, а також
запровадження логістичної та маркетингової діяльності. Такі зміни
мають на меті отримання конкурентних переваг як виробничого, так і
комерційного характеру, тим самим дозволятимуть забезпечувати
необхідний рівень результативності через покращення ринкових
позицій, збільшення ринкової частки на обраних ринках та
підвищення рівня прибутковості як на коротко-, так і на довгострокову
перспективу.
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Анотація.
Гацько А.Ф.,
Калініченко С.М.,
Іванова Г.О.
Конкурентоспроможний розвиток суб’єктів агробізнесу: теорія та
практик.
В роботі визначено та доведено, що забезпечення конкурентоспроможного розвитку
є можливим через запровадження інструментарію стратегічного управління, при чому
запропоновано розуміння стратегії як інтегровану модель конкретизованого
довгострокового напряму розвитку. Узагальнено та сформовано на засадах інтегрованого
методологічного підходу принципи формування стратегічного управління, які включають
орієнтири діяльності, підходи до управління конкурентоспроможністю через формування
певних конкурентних переваг; рівні пристосування окремих підходів та моделей, які
відрізнятимуться за сферами діяльності суб’єкта; загальні стратегії, які
конкретизуються під особливості під окремі ситуативні підходи у функціональному та
операційному навантаженні. Обґрунтовано концепцію генерування, імплементації,
реалізації стратегічного управління конкурентоспроможним розвитком суб’єктів
агробізнесу на основі використання елементів, компонентів та інструментарію
можливостей запровадження логістичної та маркетингової діяльності до основної
виробничо-комерційної господарюючих суб’єктів в сфері аграрного виробництва.
Ключові слова: конкурентоспроможність, розвиток, результативність,
аграрна сфера, підприємство.
Аннотация.
Гацко А.Ф.,
Калиниченко С.Н.,
Иванова Г.А.
Конкурентоспособное развитие субъектов агробизнеса: теория и
практика.
В работе определены и доказано, что обеспечение конкурентоспособного развития
возможно через внедрение инструментария стратегического управления, причем
предложено понимание стратегии как интегрированную модель конкретизированного
долгосрочного направления развития. Обобщены и сформированы на основе
интегрированного методологического подхода принципы формирования стратегического
управления, которые включают ориентиры деятельности, подходы к управлению
конкурентоспособностью через формирование определенных конкурентных преимуществ;
уровне приспособления отдельных подходов и моделей, которые будут отличаться по
сферам деятельности субъекта; общие стратегии, которые конкретизируются в
особенности под отдельные ситуативные подходы в функциональном и операционном
нагрузке. Обоснована
концепция
генерирования,
имплементации,
реализации
стратегического управления конкурентоспособным развитием субъектов агробизнеса на
основе использования элементов, компонентов и инструментария возможностей внедрения
логистической и маркетинговой деятельности в основной производственно-коммерческой
хозяйствующих субъектов в сфере аграрного производства.
Ключевые слова: конкурентоспособность, развитие, результативность,
аграрная сфера, предприятие.
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Abstract.
Gatsko AF,
Kalinichenko S.M.,
Ivanova G.O.
Competitive
development of subjects of agribusiness: theory and practice.
The paper identifies and proves that ensuring a competitive development is possible
through the introduction of strategic management tools, which provides an understanding of the
strategy as an integrated model of a specific long-term development direction. The principles of
formation of strategic management, which include orientations of activity, approaches to the
management of competitiveness through formation of certain competitive advantages, are generalized
and formed on the basis of the integrated methodological approach; levels of adaptation of separate
approaches and models, which will differ according to the fields of activity of the subject; general
strategies, which are specified for the specifics of individual situational approaches in functional and
operational load. The concept of generation, implementation, realization of strategic management of
the competitive development of agribusiness subjects based on the use of elements, components and
tools of the possibilities of introduction of logistic and marketing activities to the main production
and commercial enterprises in the field of agrarian production is substantiated.
Key words: competitiveness, development, productivity, agrarian sphere, enterprise.

УДК 658.15
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГІРЖЕВА О.М., К.Е.Н.,
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА
Постановка проблеми в загальному вигляді. Успішно
керувати – означає передбачати, тобто складати прогнози та
планувати майбутню діяльність. Тому найсуттєвішим елементом
підприємницької діяльності і управління нею є планування, в тому
числі і фінансове. Зростання значення фінансового планування на
сьогодні зумовлене сучасними умовами господарювання, а саме,
посиленням конкуренції, дефіцитом та обмеженістю джерел
фінансування суб'єктів підприємницької діяльності, зміною
інструментів і методів управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі теоретичні
аспекти
фінансового
планування
досліджуються
багатьма
вітчизняними та зарубіжними вченими, а саме М. Алексєєвим,
І. Бланком, В. Борисовою, В. Бочаровим, Р. Брейлі, Г. Висоцьким,
Г. Кірейцевою,
В. Опаріним,
О. Орловим,
С. Онищенко,
А.М. Подерьогіним, Тропіною, І. Хомою та іншими.
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