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Будь-яка стратегія підвищення конкурентоспроможності продукції й 

підприємства взагалі повинна базуватися на розробці та визначенні 

оптимальної логістичної стратегії розподілу продукції підприємства. 

Теоретичним і практичним аспектам формування та реалізації логістичної 

стратегії розподілу продукції й постачання сировини присвячені праці 

вітчизняних та зарубіжних учених, серед яких Л. В. Балабанова [1],  

О. А. Біловодська [2], С. Р. Камілова [3], З. С. Люльчак [4], Н. А. Тюхтенко 

[5] та ін. Незважаючи на вагомі напрацювання, залишаються проблеми, що 

потребують спеціального наукового аналізу. Зокрема, недостатньо уваги 

приділяється дослідженню обґрунтованості формування логістичної 

стратегії розподілу сільськогосподарської продукції як однієї зі складових 

оптимізації витрат господарської діяльності, що може розглядатися як 

основа для підвищення конкурентоспроможності підприємств всіх форм 

власності. 

На прикладі суб’єктів господарювання Херсонської області було 

встановлено, що логістична стратегія є інструментом реалізації головної 

стратегії підприємства – стратегії підвищення конкурентоспроможності для 

максимізації прибутку. Модель логістичної стратегії підприємства повинна 

становити функціональну програму діяльності, яка була б запорукою 

зміцнення його конкурентоспроможності. 

Однією зі складових подальшого розвитку сільськогосподарських 

підприємств є прийняття участі у комбінованому, сегментованому чи 

інтермодальному перевезенні. Комбіновані перевезення ґрунтуються на 

з’єднанні в процесі перевезень на взаємовигідних умовах різних видів 

транспорту. Розширення ряду послуг за рахунок здійснення 

мультимодальних перевезень може здійснюватися в декількох напрямках. 

По-перше, заслуговує на увагу поєднання автомобільного транспорту із 

річковим та морським. Автомобільно-водні перевезення стають найбільш 

ефективними тоді, коли значна частина маршруту здійснюється водним 

транспортом [5]. 

В сучасних умовах ведення бізнесу, з метою досягнення тривалої 

конкурентної переваги сільськогосподарським підприємствам необхідно 

здійснювати постійне моделювання логістичної стратегії з урахуванням 

специфічних засобів і можливостей підприємства в окреслених умовах 
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функціонування. На прикладі провідного сільськогосподарського 

підприємства ПрАТ «Придніпровське» (с. Новоолександрівка, Ново- 

воронцовський район, Херсонська область) було встановлено, що в сучасних 

умовах обмеженості джерел фінансування топ-менеджменту підприємства 

необхідно визначити оптимальну межу витрат між транспортуванням та 

складуванням продукції при її реалізації за кордоном. Виходячи з 

вищезазначеного, логістичне управління на вказаному підприємстві слід 

розглядати як оптимізацію та взаємозв’язок матеріальних та супутніх 

потоків, що входять та виходять з підприємства-суб’єкта зовнішньо- 

економічної діяльності як за межі країни, так і в її межах. Це дозволяє 

оптимізувати потоки в середині самого підприємства, що здійснює 

зовнішньоекономічну діяльність. Для успішного впровадження логістичного 

управління на підприємстві необхідним є виконання ряду умов, а саме: 

впровадження концепції логістичного управління на всьому логістичному 

ланцюзі; проведення реформування керуючої та керованої системи на 

підприємстві з метою впровадження нової концепції управління; наявність 

кваліфікованих кадрів [2].  

Враховуючи специфіку та обсяги господарської діяльності сільсько- 

господарського підприємства ПрАТ «Придніпровське» було встановлено, що 

для підприємства економічно вигіднішим є реалізація продукції за 

експортними схемами з використанням закордонних складських приміщень. 

Було виявлено, що ПрАТ «Придніпровське» має вихід на оптові ринки 

Білорусі, Польщі та Молдови. Водночас, враховуючи специфіку транс- 

портування й зберігання продукції, вирощеної на ПрАТ «Придніпровське», її 

експортування може бути проведене також й до м. Батумі (Грузія), м. Поті 

(Грузія), м. Баку (Азербайджан).  

При експортуванні продукції до Східних Країн (Азербайджан, Грузія) 

найменша різниця між цінами при реалізації продукції складатиме 0,5 євро 

для Азербайджану, де середньомісячна заробітна плата за підсумками 

2017 року складала біля 260 євро. Додаткові витрати при перетині кордону 

складатимуть щонайменше 50%. 

Враховуючи налагоджені міжнародні зв’язки витрати на зберігання 

продукції у м. Баку (Азербайджан) будуть мінімальними і складатимуть не 

більше 10 євро за 1 кв. м. за місяць, а отже біля 0,33 євро за добу. 

Перевезення продукції ПрАТ «Придніпровське» (Херсонська область, 

Україна) до м. Баку (Азербайджан), з урахуванням анексії АР Крим та 

антитерористичних заходів на сході України можливо здійснити за двома 

варіантами:  

‒ перший варіант – з використанням комбінованих перевезень: двадцяти 

тонних фур по суші та контейнерів на 40 футів (стандартний Dry Cube) при 

водних перевезеннях. Максимальна місткість контейнеру складає біля 

13,4 тон продукції. Перевезення будуть здійснюватися за наступним 

маршрутом: ПрАТ «Придніпровське» – м. Скадовськ, двадцяти тонна фура; 

м. Скадовськ (Україна) – м. Батумі (Грузія), контейнер, 800 км; м. Батумі 

(Грузія) – м. Поті (Грузія) – м. Баку (Азербайджан), двадцяти тонна фура. 
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При проведенні розрахунків потрібно враховувати той факт, що після 

прибуття до м. Батумі (Грузія) і перевантаження продукції з контейнеру до 

двадцятитонної фури на протязі однієї доби за маршрутом транспортування 

також буде забезпечено реалізацію 2 тон продукції у м. Батумі (Грузія) та 

1,4 тон продукції у м. Поті (Грузія). Залишок вантажу в обсязі 10 тон надійде 

до м. Баку (Азербайджан) наступного дня. Орієнтовний розмір прибутку від 

реалізації вказаної пропозиції складатиме біля 3611,73 грн./т. Загальний 

розмір тижневого прибутку – 48397,16 (грн.);  

‒ другий варіант – з використанням комбінованих перевезень: двадцяти 

тонних фур по суші та контейнерів на 40 футів (стандартний Dry Cube) при 

водних перевезеннях. Максимальна місткість контейнеру складає біля 

13,4 тон продукції. Перевезення будуть здійснюватися за наступним 

маршрутом: ПрАТ «Придніпровське» – м. Чорноморське (Одеська область), 

двадцяти тонна фура; м. Чорноморське (Одеська обл., Україна) – м. Батумі 

(Грузія), контейнер; м. Батумі (Грузія) – м. Поті (Грузія) – м. Баку 

(Азербайджан), двадцяти тонна фура. Прибуток від реалізації вказаної 

пропозиції складатиме 3141,76 грн./т. Загальний розмір тижневого прибутку 

складатиме 42099,58 грн. 

Також встановлено, що для зменшення витрат на транспортування 

заслуговує на увагу організація аналогічних перевезень продукції з 

підприємств м. Баку (Азербайджан) до потенційних ринків збуту України. 

Результати проведеного дослідження свідчать, що удосконалення 

логістичної стратегії розподілу продукції є однією з найважливіших 

складових підвищення конкурентоспроможності вітчизняних сільськогоспо- 

дарських підприємств. Встановлено, що використання методу найменших 

середніх витрат дозволить виявити оптимальний розмір партій при 

транспортуванні та реалізації продукції за кордоном. 
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Однією з головних ознак ринкової економіки України в умовах 

ратифікація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, у т. ч. в аграрній 

сфері, є конкурентна боротьба, суперництво підприємницьких структур і 

підприємців за отримання виробничих замовлень, максимальних прибутків. 

Тому саме конкурентні відносини координують виробництво матеріальних 

благ через систему ринкових важелів і ціновий механізм. Вони є важливим 

проявом ринкових відносин у розвитку аграрних підприємств різних форм 

власності та організації виробництва, в т.ч. фермерських господарств. 

Аналізуючи і узагальнюючи відомі підходи до визначення конкуренції та 

механізмів її прояву, можна зробити наступний висновок: конкуренція – це 

особливі економічні відносини, економічне середовище, суперництво, 

спрямовані на задоволення переваг всієї структури потреб при умові 

достатньої кількості на ринку продавців і покупців, а також вільного 

входження у галузь та виходу з неї, це боротьба за максимум прибутку. 

Повною мірою це стосується підприємств аграрної сфери економіки. 

В умовах евроінтеграційних процесів всі господарюючі суб'єкти, у тому 

числі й фермерські господарства, повинні формувати конкуренто- 

спроможність виробленої продукції, прибуток для функціонування свого 

подальшого розвитку, але робити це необхідно в межах, установлюваних 

державою. Вплив зі сторони держави на функціонування фермерських 

господарств здійснюється у формі регулювання, їх організації, виділення 

земельних наділів, кредитно- фінансових відносин, податкової політики, 

цінової політики, регулювання сертифікації, охорони навколишнього 

середовища. У внутрішні параметри мікросередовища держава практично не 

втручається, тому свою конкурентоспроможність фермерські господарства 

формують самостійно. 
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