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Постановка проблеми. Нагромаджені за 
останнє десятиліття проблеми в АПК України 
вимагають системного, комплексного підходу 
до їх розв’язання, включаючи заходи економіч-
ної, соціальної, екологічної та науково-техніч-
ної політики держави. Поряд iз традиційними 
засобами і методами виведення вітчизняного 
сільського господарства з кризи, підвищується 
роль і значення нових для вітчизняної еконо-
міки інструментів господарювання, включаючи 
логістику. Логістика є інструментом раціональ-
ного використання ресурсів, скорочення витрат 
часу і грошей на шляху доведення продукції до 
споживачів. Можливості логістики в підвищен-
ні ефективності процесів закупівлі, транспорту-

вання, зберігання і розподілу матеріальних по-
токів визнані в усьому світі і використовуються 
в усіх сферах людської діяльності, у тому числі і 
в сільському господарстві. В Україні аграрна ло-
гістика почала активно розвиватися нещодавно, 
але бізнес уже повною мірою оцінив роль і ви-
соку ефективність логістики. Тож актуальним 
стає формування нових підходів до управління 
сільськогосподарським підприємством на прин-
ципах логістики, що сприятиме забезпеченню 
його конкурентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі підвищення конкурентоспромож-
ності сільськогосподарських підприємств при-
свячені праці багатьох вітчизняних учених: 

Анотація. Досліджено теоретичні аспекти 
логістики сільського господарства. Узагальне-
но фактори і складові конкурентоспроможнос-
ті. Виділено логістику як окрему складову кон-
курентоспроможності підприємств сільського 
господарства. 

Визначено логістичний вплив на забезпечен-
ня конкурентоспроможності сільськогосподар-
ського підприємства за рівнями, об’єктами і 
критеріями. 

Запропоновано вимоги до впровадження за-
сад логістики, дотримання яких сприятиме 
підвищенню ефективності діяльності сіль-
ськогосподарського підприємства і, як наслідок, 
його конкурентоспроможності.

Ключові слова: логістика, конкурентоспромож-
ність, управління, сільськогосподарське підприєм-
ство, агрологістика, логістичний сервіс, ефектив-
ність.

Аннотация. Исследованы теоретичес-
кие аспекты логистики сельского хозяйства. 
Обобщены факторы и составляющие конку-
рентоспособности. Выделено логистику как 
отдельную составляющую конкурентоспо-
собности предприятий сельского хозяйства. 
Определено логистическое влияние на обеспе-
чение конкурентоспособности сельскохозяй-
ственного предприятия по уровням, объектам 
и критериям. Предложены требования к 
внед рению аспектов логистики, соблюдение 
которых будет способствовать повышению 
эффективности деятельности сельскохозяй-
ственного предприятия и, как следствие, его 
конкурентоспособности.

Ключевые слова: логистика, конкурентоспо-
собность, управление, сельскохозяйственное пред-
приятие, агрологистика, логистический сервис, 
эффективность.
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І. В. Гуторової, О. О. Гуторової, А. С. Донських, 
О. П. Карасьова, Ж. В. Крючкової, О. О. Непо-
чатенко, Л. В. Прокопець та ін. [1—7]. Викорис-
тання логістичного підходу в АПК розглядають 
О. І. Гуторов, М. В. Зось-Кіор, Н. В. Ковальчук, 
О.  В. Корнієцький, В. В. Стехін та ін. [9—11]. 
Проте потребує подальшого дослідження та 
уточнення взаємозв’язок і вплив логістики на 
забезпечення конкурентоспроможності підпри-
ємств сільського господарства.

Постановка завдання. Метою статті є ви-
явлення логістичного внеску і виділення логіс-
тичної складової конкурентоспроможності сіль-
ськогосподарського підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Агрологістика — науково-практичний напрям, 
спрямований на підвищення ефективності ді-
яльності підприємств агропромислового комп-
лексу за рахунок оптимізації логістичних витрат 
як окремого підприємства, об’єднань підпри-
ємств, так і агропромислового комплексу в ці-
лому, на збільшення прибутковості як плано-
мірного результату організації раціональної ді-
яльності [12]. 

В Україні агрологістика перебуває на почат-
ковому етапі розвитку. Разом з тим у розви-
нених країнах світу — США, Канаді, Західній 
Європі, Австралії та інших — давно оцінили   

високу ефективність використання логістичних 
підходів в агробізнесі. Сьогодні в багатьох краї-
нах Європейського Союзу урядові структури бе-
руть на себе ініціативну роль при впровадженні 
логістичних підходів у діяльність аграрних під-
приємств.

Основними аргументами, які обумовлюють 
необхідність розвитку логістики сільського 
господарства в Україні, є ті, що Україна займає 
лідируюче місце на зернопродуктових ринках і 
ринку олійно-жирових культур світу та Європи, 
існує невикористаний потенціал родючих ґрун-
тів (тільки дві країни світу — Аргентина і Украї-
на перебувають у такому стані). У країні відсут-
ня нормативно-правова, інфраструктурна, тех-
ніко-технологічна та організаційно-економічна 
складові механізму ефективного управління по-
токами агроресурсів в Україні. Попри це, рента-
бельність виробництва окремих видів сільсько-
господарської продукції є високою (рис. 1). 

Так, 2016 року рентабельність виробництва 
продукції сільського господарства в цілому ста-
новила 37,3  % (2013 р. — 11,2  %), у тому числі 
виробництва продукції рослинництва — 44,3 % 
(2013 р. — 11,3%), продукції тваринництва — 
7,7% (2013 р. — 11,1%). Спостерігається суттєве 
зростання показника сфери рослинництва, тоді 
як у тваринництві — повний занепад.

Рис. 1. Динаміка рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції за 2010—2016 рр.
Примітка. Складено за даними [13].

Ураховуючи специфіку сільськогосподарсь-
кого виробництва, агрологістика — це джерело 
формування додаткового прибутку за рахунок 
скорочення внутрішньогосподарських витрат 
на комплекс логістичних активностей [14].

Значення логістики в сільському господар-
стві посилюється у зв’язку з тим, що кінцеві 

результати агропромислового виробництва за-
лежать не тільки від рівня розвитку сільсько-
го господарства, але й від обслуговуючих його 
галузей. Виробник сільськогосподарської про-
дукції розглядає логістику як організацію пла-
нування й управління засобами та послугами. 
При цьому ставиться за мету отримання певної 
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продукції в потрібний час у потрібному місці за 
мінімально можливих витрат.

Специфіка сільськогосподарського виробни-
цтва дає змогу виділити основні системні харак-
теристики логістики сільського господарства: 

– виконання замовлень клієнтів та органі-
зація каналів обслуговування; 

– прогнозування попиту на сільськогос-
подарську продукцію та аналіз обсягів спожи-
вання; 

– управління запасами продукції (сирови-
ни і матеріалів) та мінімізація втрат унаслідок 
неритмічності потоку постачань; 

– комунікаційні зв’язки і доступність ін-
формаційного простору для ритмічності потоку 
замовлень; 

– утримання складів та мінімізація витрат 
зберігання; 

– управління транспортним потоком; 
– оптимізація географічного розташуван-

ня виробничих і складських об’єктів; 
– управління фінансовими потоками;
– управління кадровим потенціалом [15].
Для вітчизняних сільськогосподарських 

підприємств характерні низка негативних ас-
пектів управління логістичною діяльністю, які 
стримують їх. Серед таких негативних факто-
рів ключову роль відіграють такі: відсутність 
крупномасштабних, налагоджених логістичних 
систем управління сільськогосподарським ви-
робництвом, застарілі методи управління пер-
соналом та відсутність мотивації робітників, 
і як результат — низька продуктивність пра-
ці. Низький технологічний рівень логістичних   

процесів призводить до надмірно високих логіс-
тичних витрат, левову частку з яких займають 
витрати на зберігання і транспортування про-
дукції. Проблемою також є відсутність розвине-
ної логістичної інфраструктури, високий рівень 
фізичного зносу сільськогосподарських машин 
та обладнання [16].

За розрахунками Європейської бізнес-асоціа-
ції, в Україні витрати на логістику можуть дося-
гати 30 %, причому переважна частка витрат на 
логістику — це витрати на перевезення. Тоді як 
в ЄС цей показник становить 12 %, у США — 9 % 
[16]. Загальні витрати українських трейдерів ви-
являються вищими, ніж у наших сусідів, що ро-
бить ціну продукції неконкурентоспроможною 
на світових ринках.

Підвищення рівня конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств, оптиміза-
ція їх функціонування й елементарне виживан-
ня в ринковому середовищі — одна з основопо-
ложних проблем сучасної української економі-
ки. Від її рішення багато в чому залежать якість 
відтворювальних процесів, прибутковість під-
приємств, їхня адаптація до ринкових умов і по-
дальше економічне зростання.

В економічній літературі багато уваги при-
діляється вивченню конкурентоспроможнос-
ті підприємств, а саме її складових і факторів 
(табл.). Під складовими розуміють компоненти, 
що встановлюють досягнутий рівень конкурен-
тоспроможності, а під фактором — причини, які 
впливають на окремі складові конкурентоспро-
можності, здатні погіршити чи поліпшити за-
гальні її результати [17].

Таблиця 
Складові і фактори конкурентоспроможності підприємства

Складові Фактори

1. Виробництво:
– вартість виробництва, витрати, ступінь залежності 
від ресурсів, їх взаємозамінність;
– технологія — ступінь освоєння, можливість осучас-
нення;
– номенклатура продукції, асортимент, якість, ста-
більність випуску (залежність від кон’юнктури)

1. Державна політика:
1.1. Зовнішня: ступінь участі країни у світових інте-
граційних процесах.
1.2. Внутрішня: напрями зовнішньої політики, пріо-
ритет розвитку країни, стабільність обраного курсу.

2. Ресурси:
– матеріальні — достатність, якість, рівень витрат на 
постачання і зберігання, залежність від постачальни-
ків, відходи виробництва;
– трудові — достатність, рівень професіоналізму 
(освіта, досвід, рівень класифікації);
– інформаційні — наявність баз даних, можливість 
постійного оновлення, ступінь освоєння сучасних ін-
формаційних технологій

2. Соціальні умови: структура робочої сили, рівень 
підготовки фахівців, співвідношення між категорія-
ми працівників, ціна робочої сили, рівень зайнятос-
ті, культурний рівень розвитку суспільства
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Розмежування складових і факторів конку-
рентоспроможності дає можливість глибше зро-
зуміти сутність і значення конкурентоспромож-
ності підприємства. Аналізуючи вищезазначені 
складові, спостерігаємо присутність характер-
них рис логістики, а саме: вартість виробництва, 
витрати, ступінь залежності від ресурсів, їхня 
взаємозамінність, наявність вільних виробни-
чих потужностей, можливість швидкого їх залу-
чення, здатність до переорієнтації відповідно до 
потреб ринку, ступінь освоєності технологій ви-
робництва, можливість осучаснення, номенкла-
тура продукції, асортимент, якість, стабільність 
випуску (залежність від кон’юнктури), достат-
ність матеріальних ресурсів, якість, рівень ви-
трат на постачання і зберігання, залежність від 
постачальників, відходи виробництва.

Саме тому доцільно, на нашу думку, виділити 
логістику як окрему складову конкурентоспро-
можності підприємства.

Важливою причиною розвитку і популяр-
ності логістики за кордоном щодо забезпечення 
конкурентоспроможності стало пов’язане з нею 
поліпшення управління компаніями. Як свід-
чать статистичні дані, компанії, що використо-
вують методи логістики, здобули переваги над 

конкурентами за багатьма позиціями. Зокрема, 
це стосується скорочення виробничих запасів, 
витрат на виробництво і товарообіг. На підста-
ві опитування 1 450 бізнесменів США, Японії і 
семи західноєвропейських країн американський 
експерт X. Петерс дійшов висновку, що обсяги 
запасів скорочуються на 30—70 %, продуктив-
ність праці підвищується на 20—50 %, собівар-
тість продукції знижується приблизно на 30 %, 
витрати у сфері товарообігу — на 20 % [18].

Конкурентоспроможність галузі сільського 
господарства багато в чому визначається тради-
ціями розвитку виробництва продукції, а також 
накопиченням технологій, що забезпечують ви-
соку якість і низькі витрати. Конкуренція між 
аграрними підприємствами, які функціонують у 
країні, є одним із факторів, які підтримують кон-
курентоспроможність цієї галузі. Якщо конку-
рентоспроможність сільськогосподарської про- 
дукції і конкурентоспроможність аграрних під-
приємств мають значення для боротьби за вну-
трішній ринок, то конкурентоспроможність 
усього агропромислового комплексу — це фак-
тор, що визначає успіх на світовому ринку. 

Формування конкурентоспроможності аг- 
рар ного підприємства має здійснюватися   

Закінчення табл. 
Складові Фактори

3. Виробничий потенціал:
– основні виробничі фонди — сучасність, ефектив-
ність виконання, наявність вільних потужностей, 
можливість швидкого їх залучення, здатність до пе-
реорієнтації відповідно до потреб ринку

3. Економічні умови: середній рівень заробітної пла-
ти в галузі, економіці загалом; податки і пільги; ін-
вестиційний потенціал країни; рівень розвитку окре-
мих галузей

4. Управління:
– організаційна структура — можливість швидкої 
передачі управлінського рішення до виконання, кон-
трольованість;
– керівний склад — професіоналізм, авторитетність, 
довіра;
– стабільність обраного курсу

4. Природно-ресурсний потенціал: рівень забезпе-
чення економіки власними природними ресурсами, 
рівень негативного екологічного навантаження, стан 
водних ресурсів

5. Фінансування:
– співвідношення власних, залучених і позичкових 
коштів;
– можливість швидкої мобілізації значних сум;
– доступність і стабільність фінансування;
– можливість щодо інвестування інноваційних про-
ектів.

5. Правове середовище: гармонійність законодавчої 
бази; спрямування на розвиток, дієвість норматив-
них актів

6. НДДКР: наявність власної лабораторії для конт-
ролю за якістю сировини, продукції, відходів; розроб-
лення нової продукції; раціоналізація виробництва

6. Монополізація економіки: загальний рівень кон-
центрації продавців, антимонопольне регулювання, 
вертикальна інтеграція

7. Маркетинг: дослідження ринку і конкурентів; роз-
повсюдження виробленої продукції (користуван-
ня наявними мережами, створення власної мережі   
і т. д.); підготовка інформації про потреби ринку щодо 
випуску продукції; ефективність рекламних заходів 
(своєчасність, витратність, результативність)

7. Товарні ринки: структура галузевих ринків, єм-
ність товарних ринків, вибагливість покупців, стан-
дартизація товарів, стійкість позицій лідера
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шляхом створення системи агротехнічних і тех-
ніко-технологічних заходів виробництва аграр-
ної продукції та її збуту, упровадження новітніх 
технологій переробки, зберігання і реалізації 
аграрної продукції, упровадження проектів 
щодо відтворення і поліпшення ґрунтів сільсь-
когосподарського призначення.

Розгляд логістики як фактору підвищення 
конкурентоспроможності передбачає, що на-
слідки ухвалених рішень у цій сфері повинні 
піддаватися виміру у плані їхнього впливу на 
функціональні витрати і на доходи від продажу 
сільськогосподарської продукції [19].

Значні переваги логістики в конкурентній 
боротьбі ґрунтуються на дослідженнях британ-
ських учених, які стверджують, що у структурі 
собівартості продукції близько 70 % становлять 

витрати, пов’язані зі зберіганням, транспорту-
ванням та іншими операціями з переміщення 
товарно-матеріальних цінностей. Отже, саме 
у сфері логістики містяться найбільші резерви 
щодо поліпшення конкурентних позицій сіль-
ськогосподарського підприємства [20].

Застосування функцій агрологістики дозво-
ляє збільшити конкурентоспроможність това-
рів сільськогосподарського призначення за ра-
хунок:

– зменшення витрат на їх транспортуван-
ня і складування;

– створення ефективної логістичної мере-
жі та оптимізації руху товарів;

– наближення показників якості сільсько-
господарської продукції до європейських стан-
дартів.

Рис. 2. Вплив логістики на забезпечення конкурентоспроможності 
сільськогосподарського підприємства

Примітка. Авторська розробка.
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Для оцінювання реальних можливостей у 
конкурентній боротьбі й розробленні заходів, 
за рахунок яких підприємства могли б підви-
щити конкурентоспроможність і забезпечити 
свій успіх, підприємства надають великого зна-
чення аналізові своїх сильних і слабких сторін. 
Вагомий внесок до сильних сторін вносить саме 
логістика, оскільки вона активізується у підви-
щенні гнучкості підприємства і спрямована на 
швидке реагування на вимоги ринку.

Розглядаючи логістику як чинник підвищен-
ня конкурентоспроможності, варто зазначити, 
що наслідки ухвалених рішень у цій сфері по-
винні піддаватися вимірюванню у плані їхньої 
дії на функціональні витрати і на доходи від 
продажу товарів. У зв’язку з цим актуалізуєть-
ся завдання знаходження способу контролю за 
витратами, що найкоректніше відображають 
зв’язок логістики з основними економічними і 
фінансовими показниками сільськогосподарсь-
кого підприємства.

Отже, доцільно запропонувати взаємозв’язок 
і вплив логістики на забезпечення конкуренто-
спроможності сільськогосподарського підпри-
ємства, представлений на рис. 2.

На нашу думку, логістика сприяє підвищен-
ню ефективності роботи сільськогосподарсько-
го підприємства і, як наслідок, його конкуренто-
спроможності за дотримання таких вимог:

1. Підтримка зв’язку логістики з корпоратив-
ною стратегією. Усі аспекти логістичних опе-
рацій повинні бути безпосередньо пов’язані зі 
стратегічним планом розвитку підприємства. 
Це перша і головна умова досягнення високих 
прибутків від застосування логістики.

2. Удосконалення організації руху матеріаль-
них потоків. Ця вимога закликає до такої орга-
нізації логістичних операцій, яка дала б мож-
ливість контролювати всі функції з виконання 
завдань, пов’язаних із закупівлею, транспорту-
ванням, складуванням, зберіганням і збутом під 
егідою єдиного комерційного підрозділу. Інши-
ми словами, усі логістичні функції повинні бути 
об’єднані під відповідним контролем центра-
лізованого і децентралізованого керівництва з 
урахуванням того, що ефективні рішення легше 
ухвалити, якщо спеціальний підрозділ відпові-
дає за всі тісно пов’язані між собою логістичні 
операції.

3. Надходження потрібної інформації і сучас-
на технологія її обробки. Використовуючи мере-
жі електронного обміну даними зі споживачами, 
можна підвищувати конкурентоспроможність і 

частку ринку. Застосовуючи інформаційні тех-
нології, можна також підвищувати якість логіс-
тичного сервісу.

4. Ефективне управління трудовими ресурса-
ми відіграє вирішальну роль у налагодженні ме-
ханізму управління матеріальними потоками. Ті 
сільськогосподарські підприємства, які вважа-
ють кваліфіковані кадри своїм найважливішим 
ресурсом, можуть розраховувати на ефективне 
функціонування логістичної системи.

5. Налагодження тісного взаємозв’язку з 
партнерами у сфері вироблення стратегії. Досвід 
підтверджує, що найбільших успіхів у збільшен-
ні прибутку досягають ті підприємства, в яких 
установлені міцні зв’язки із зовнішніми і внут-
рішніми учасниками комерційних відносин.

6. Облік прибутку від логістики в системі фі-
нансових показників. Найкраще логістичні опе-
рації (транспортування, складування та ін.) під-
даються оцінці з боку обліково-калькуляційних 
підрозділів або інших структурних органів, які 
вимірюють результати діяльності отриманим 
прибутком.

7. Визначення оптимального рівня логістич-
ного сервісу з метою підвищення рентабельнос-
ті. Для виявлення оптимального рівня якості 
обслуговування визначають додаткові доходи, 
отримані від його надання, і вимірюють відно-
шення прибутку, отриманого від нього, до ви-
трат, пов’язаних з підтриманням такого рівня.

8. Ретельне розроблення логістичних опера-
цій.

Таким чином, виконання вітчизняними сіль-
ськогосподарськими підприємствами вищевка-
заних восьми вимог гарантує взаємозв’язок 
логістики з маркетингом і виробництвом, забез-
печує не тільки високоякісне проведення всіх 
логістичних операцій, а й створення ефективно-
го, з низькими витратами сервісу для покупців, 
сприятиме зростанню прибутку і як результат 
— підвищенню конкурентоспроможності під-
приємств.

Висновки. Таким чином, розвиток і заго-
стрення конкуренції в Україні примушують 
сільськогосподарські підприємства все більше 
уваги приділяти побудові ефективної системи 
логістики, що дає змогу досягти відповідного 
рівня конкурентоспроможності. Використання 
українськими підприємствами АПК старих тра-
диційних методів управління функціями поста-
чання, розподілу не можуть забезпечити знач-
них конкурентних переваг. Саме тому вітчиз-
няним сільськогосподарським підприємствам 
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варто долучати до власної системи управління 
логістику, рівень організації і впровадження якої 
на підприємстві — один із визначальних чинни-

ків його конкурентоспроможності, оскільки ло-
гістика дає змогу задовольнити потреби ринку з 
мінімальними загальними витратами.
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