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Основні завдання дослідження полягають у: розробленні методичних підходів до Стратегії фінансового забезпеB
чення конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств. Наголошено, що одним із головних викликів сьоB
годення став процес глобалізації, за якого перед Україною, як і перед будьBякою транзитивною державою, фактично
стоїть завдання забезпечення підвищення конкурентоспроможності економіки, оптимізації галузевої структури на
основі стратегічного планування технологічного розвитку.

Доведено, що виявлення та примноження переваг, властивих підприємству, уможливлює його конкурентоспроB
можний розвиток на засадах застосування потенціалу стратегічного менеджменту та фінансовоBекономічного інструB
ментарію.

Запропоноване власне бачення стратегії фінансового забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарсьB
ких підприємств. Першочерговим кроком якого є здійснення SWOTBаналізу розвитку та функціонування Вінницької
області. Метод SWOTBаналізу є загальною схемою, яку кожного разу необхідно пристосовувати до конкретних умов
та до вирішення певних завдань.

Аргументовано, що для покращення фінансового забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарсьB
ких підприємств Вінницької області необхідно насамперед визначитися з пріоритетними напрямами розвитку країни
та регіону, очікуваними макроекономічними, галузевими і регіональними результатами та індикаторами якісних змін.

The main objectives of the research are to: develop methodological approaches to the Strategy of financial support of
competitive advantages of agricultural enterprises. It was stressed that one of the main challenges today is the process of
globalization, which in fact confronts Ukraine, as well as any transitional state, with the task of ensuring the
competitiveness of the economy, optimizing the sectoral structure based on strategic planning of technological
development. It is proved that the identification and multiplication of the advantages inherent in the enterprise makes it
possible to develop it competitively on the basis of applying the potential of strategic management and financial and
economic tools.

We have justified the methods of evaluating financial support for the agricultural enterprises competitiveness allowing
each producer to identify their weaknesses and strengths, to choose a strategy for socioBeconomic and financial
development, and to formulate tactics to achieve the highest effect in business.

We have improved the assessment of the interdependence and interplay of financial security and competitiveness of
agricultural enterprises through the management of financial flows formed by such traditional forms as own, banking,
budgetary, shareholder, leasing, venture, and insurance financing supplemented with possible financing through the
latest ones i.e. agrarian receipts, bill financing and issuance of convertible bonds. They extend the agricultural enterprises
security with reliable financial flow management tools based on the cash flow statement data.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У функціонуванні та розвитку АПК Украї%

ни мають місце динамічні зміни, які передусім
пов'язані й випливають із процесів трансфор%
мації форм власності і господарювання, — фор%
мування багатоукладної економіки на селі.
Водночас в аграрному секторі економіки Украї%
ни було передбачено низку заходів, реалізація
яких спрямовувалася на забезпечення опера%
тивної адаптації усіх суб'єктів до умов ринко%
вої економіки. Аграрна сфера України потре%
бує якісно нової системи державної підтримки
сільськогосподарських товаровиробників, яка
повинна формуватися на основі комплексності
та поступальності здійснення, тобто такої
організації, за якої, на основі цілеспрямовано%
го використання всієї сукупності вивірених
світовою практикою ринкових механізмів дер%
жавного регулювання, буде забезпечено ре%
зультативність діяльності сільськогосподар%
ських підприємств відповідно до їх економіч%
ного та соціального призначення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам фінансового забезпечення кон%
курентоспроможності сільськогосподарських
підприємств та стратегії їх переваг приділяють
увагу вітчизняні вчені: Н. Давиденко [2],
Д. Дема [8], М. Дем'яненко, Ю. Лупенко [6],
В. Месель%Веселяк [6], О. Николюк [4], Н. Тре%
тяк [7], Л. Худолій, О. Шпичак та ін.

Відзначаючи цінність напрацювань вчених,
варто зауважити, що окремі важливі аспекти
зазначеної проблеми потребують подальших

The components of strategies for agricultural enterprises competitiveness development concerning financial support
are substantiated and the tools for its implementation are developed.

The own vision of the strategy of financial support of competitiveness of agricultural enterprises is offered. The first
step is the implementation of SWOT — analysis of development and functioning of Vinnytsia region. The SWOT analysis
method is a general scheme that must be adapted to specific conditions and to specific tasks each time.

It is argued that in order to improve the financial security of agricultural enterprises in Vinnytsia region, it is necessary
to first determine the priority directions of development of the country and the region, the expected macroeconomic,
sectoral and regional results and indicators of qualitative changes.

Ключові слова: конкурентоспроможність, стратегічне планування, технологічний розви8
ток, фінансування, фінансове забезпечення, пріоритет, регіональний розвиток, глобалізація.

Key words: competitiveness, strategic planning, technological development, financing, financial
support, priority, regional development, globalization.

наукових досліджень. Передусім це стосуєть%
ся необхідності обгрунтування фінансових пе%
редумов забезпечення підвищення конкурен%
тоспроможності економіки, оптимізації галу%
зевої структури на основі стратегічного плану%
вання технологічного розвитку.

ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Оцінювання рівня та виявлення основних

векторів зростання конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним із головних викликів сьогодення
став процес глобалізації, за якого перед Ук%
раїною, як і перед будь%якою транзитивною
державою, фактично стоїть завдання забезпе%
чення підвищення конкурентоспроможності
економіки, оптимізації галузевої структури на
основі стратегічного планування технологіч%
ного розвитку. Воно має враховувати спе%
цифічні національні виробничо%технологічні
умови та доробок, міжнародні тенденції і
практичний досвід провідних та найбільш ус%
пішних ринкових потуг, а також практику ти%
пологічно близьких країн, які провели струк%
турну трансформацію в стислі терміни та з до%
статньою ефективністю.

Тому всі проблеми потрібно розглядати у
контексті розвитку. Імперативність розвитку
потребує знань та інновацій, зумовлена склад%
ністю, швидкістю, новизною, невизначеністю,
непередбачуваністю, і, відповідно, підвищеною
небезпечністю глобальних трансформацій.
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Відтак конкурентоспроможність сільсько%
господарських підприємств формується під
впливом багатьох суб'єктивних та об'єктивних
чинників. Цей процес є цілком природним щодо
аграрного бізнесу в світі, відповідно і для сіль%
ськогосподарських підприємств в Україні. Ви%
явлення та примноження переваг, властивих
підприємству, уможливлює його конкуренто%
спроможний розвиток на засадах застосуван%
ня потенціалу стратегічного менеджменту та
фінансово%економічного інструментарію.

Для виявлення стану конкурентоспромож%
ності сільськогосподарського підприємства та
його аналізу необхідно врахувати такі компо%
ненти:

— позитивна результативність використан%
ня основних засобів виробництва ( забезпечу%
вальна роль основних засобів виробництва);

— стан технологічності виробничих про%
цесів (забезпечувальна роль технології вироб%
ництва);

— інформаційна узгодженість та доступ%
ність (вплив інформаційних ресурсів);

— застосування технічного потенціалу та
технічних новацій (забезпеченість технічними
новаціями);

— рівень стану кадрового забезпечення (на%
явність та результативність діяльності кадро%
вого персоналу);

— фінансовий стан та фінансовий потенціал
діяльності підприємства;

— інвестиційно%інноваційна діяльність та
привабливість підприємтсва (забезпеченість та
використання інвестиційних ресурсів та реалі%
зація інноваційних підходів в діяльності під%
приємства);

— досягнення конкурентних переваг та
утримання конкурентних позицій на ринку
(вартість бренду, рівень капіталізації підприє%
мства);

— поширення сільськогосподарських знань,
технологій та інформації, за участю аграрної
науки, освіти та суб'єктів сільськогосподарсь%
кої дорадчої діяльності, для створення ефек%
тивної системи безперервної аграрної освіти,
наукового обслуговування сільськогоспо%
дарського виробництва та їх конкурентоспро%
можного розвитку.

Попри наявні позитивні євроінтеграційні
тенденції подальшого функціонування аграр%
ної галузі України, для утримання конкурен%
тоспроможних позицій на європейському рин%
ку та адекватного фінансового забезпечення
конкурентоспроможної діяльності сільсько%
господарських підприємств, їм необхідно скон%
центруватись на таких напрямах діяльності:

— формування достатнього обсягу фінан%
сових ресурсів відповідно до фінансової стра%
тегії розвитку;

— забезпечення стратегічної структури фі%
нансових ресурсів;

— оптимізація виробництва і площ земель%
них ресурсів;

— прискорення модернізації виробництва і
поліпшення якості та сертифікації продукції у
відповідності до вимог і стандартів ЄС;

— ефективне використання активів, у тому
числі фінансових ресурсів, у розрізі пріоритет%
них напрямів діяльності;

— інвестування в об'єкти інфраструктури та
біоенергетики;

— соціальна відповідальність бізнесу та
сприяння розвитку сільськогосподарських
підприємств.

 Реалізація вищенаведених мікроекономіч%
них чинників фінансового забезпечення конку%
рентоспроможності сільськогосподарських
підприємств буде можливою тільки за умови
створення відповідного макросередовища кон%
курентоспроможного розвитку національної
економіки. Важливого значення набувають ви%
значені такі макроекономічні чинники фінан%
сового забезпечення конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств:

— формування інноваційної моделі націо%
нальної економіки, яка полягає у переході від
галузей індустріальної епохи до сучасних, які
відповідають вимогам світового ринку (високо%
технологічне, ресурсозберігаюче, аграрно%про%
мислове виробництво та переробка, машинобу%
дування, інформаційно%комунікаційні техно%
логії);

— розробка та реалізація тренінгів — очних
та онлайн — з бізнес%планування, маркетингу,
зовнішньоекономічної діяльності, управління
інноваціями;

— інтенсифікація виробництва;
— оздоровлення інвестиційного клімату, що

передбачає системне вдосконалення правової
бази, утвердження верховенства права;

— завершення процесу "оздоровлення" бан%
ківської системи та стабілізація діяльності всієї
фінансової системи. Такий поступ допоможе
повернути довіру суб'єктів економіки, дасть
вагомі стимули для пожвавлення ощадного
процесу й сформує достатні ресурси для кре%
дитування підприємств реального сектора;

— дерегуляція у сфері підприємництва та
боротьба із корупцією;

— реалізація на державному рівні "зелених
практик" ведення бізнесу, включаючи впровад%
ження систем екологічного менеджменту, еко%
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логічної сертифікації та екологічного марку%
вання згідно з вимогами міжнародних стан%
дартів;

— встановлення державою вимог щодо
безпеки і якості продукції та підвищення
рівня ділової досконалості підприємців при
реалізації споживчих властивостей їх про%
дукції;

— зміна парадигми монетарної політики.
Рушійною метою рішень НБУ має стати прогрес
в економіці та підвищення добробуту громадян
(за прикладом центральних банків США, Вели%
кої Британії);

— реформування законодавства у сфері
конкуренції та інституційної структури у відпо%
відності з європейськими стандартами та прак%
тикою, що сприятиме зниженню рівня монопо%
лізації економіки та стимулюватиме розвиток
малого і середнього підприємництва.

Захист прав інтелектуальної власності сти%
мулюватиме інновації та пришвидшить еконо%
мічний розвиток та сприятиме:

— фінансовій стабілізація підприємств за
рахунок забезпечення їхнього доступу до
ринків збуту готової продукції;

— активізації трансферу технологій, який
дасть можливість для підвищення рівня конку%
рентоспроможності підприємств, у тому числі
суб'єктів малого і середнього підприємництва;

— забезпеченню конкурентоспроможності
на базі оптимізації ресурсоспоживання, яка
визначається глибиною наукового пророблен%
ня конкретних завдань, комплексністю дій
суб'єктів господарювання;

— дотриманню державних і міжнародних
екологічних стандартів, норм, обмежень, які
зумовлені не лише необхідністю вдаватися до
додаткових витрат, збільшуючи ціну кінцевої
продукції, а й підвищенню рівня конкурентос%
проможності, знижуючи виробничі витрати для
отримання прибутків від організації перероб%
ки відходів.

Зазначені інституції дозволяють приско%
рити розвиток проекту незалежно від стадії,
на якій він перебуває. Такий результат дося%
гається через доступ стартапів до технологій,
знань, інфраструктури та капіталу, який ство%
рюють бізнес%акселератори. Бізнес інвестує у
створення такої інфраструктури власні кош%
ти та час. Основна мета — продукти або тех%

Рис. 1. Сегменти системи управління конкурентоспроможністю
сільськогосподарського підприємства

Джерело: узагальнено автором за [4; 8].
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 Управлінське корегування конкурентоспроможної позиції підприємства 

Виявлення якісних параметрів конкурентоспроможної позиції підприємства 

Управління рівнем конкурентоспроможності підприємства

Оцінка якісних параметрів конкурентоспроможної позиції підприємства 

Діагностика якісних параметрів конкурентоспроможної позиції підприємства 
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нології, які можна застосувати в своїй роботі,
або отримання їхньої частки в перспективно%
му стартапі.

Групу експертів формують власники сіль%
ськогосподарських підприємств, топ%менедж%
мент та менеджери структурних підрозділів,
спеціалісти фінансового та економічного на%
прямів, які формуються на таких засадах:

— досвід роботи в аграрному бізнесі або во%
лодіння сільськогосподарським підприєм%
ством, наявність фахової освіти, професійних
компетентностей спеціаліста в аграрній сфері;

— досвід роботи в системі маркетингу та
наявність відповідної освіти;

— досвід роботи в фінансових інституціях
та аналітичні здібності;

— бажання прийняти участь в діяльності
експертної групи.

Виходячи із вищезазначених вимог, нами
сформовано сегменти системи управління кон%
курентоспроможністю сільськогосподарсько%
го підприємства (рис. 1).

Основними сегментами є: ідентифікація га%
лузевого середовища, управління конкуренто%
спроможністю видів продукції, управління
конкурентоспроможністю підприємства. Для
реалізації місії зазначених сегментів, необхід%
не відповідне економічне і фінансове забезпе%
чення конкурентоспроможності сільськогос%

подарського підприємства. Функціональна
фінансово%економічна гармонізація підвищен%
ня конкурентоспроможності сільськогоспо%
дарських підприємств грунтується на процесо%
вих та системних засадах. Процесові засади ре%
алізуються через застосування ресурсного по%
тенціалу підприємства, що представлений су%
купністю матеріальних, фінансових, інформа%
ційних, трудових реурсів. Використання ре%
сурсів спрямовується на досягнення економіч%
ної мети функціонування підприємства та от%
римання позитивної фінансової результатив%
ності. Системні засади втілюються шляхом
взаємодії пов'язаних компонентів, що спрямо%
вані на уможливлення досягнення найкращих
результатів функціонування зазначеної систе%
ми (рис. 2).

Можемо констатувати, що функціональна
фінансово%економічна гармонізація конкурен%
тоспроможності сільськогосподарських під%
приємств презентується як система взаємодії
ресурсного потенціалу підприємства, фунда%
ментом якої є використання наявного інстру%
ментарію з урахуванням чинників, методів й спо%
собів їх зв'язку та залежностей, що уможливить
максимізацію результативного прояву.

Важливе місце в здійсненні управління кон%
курентоспроможністю сільськогосподарського
підприємства повинен відігравати саме науковий

Рис. 2. Етапи формування стратегії конкурентоспроможності сільськогосподарських
підприємств



102
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 23, 2019

підхід, який дає змогу забезпечити систему уп%
равління неупередженою інформацією для адек%
ватної реакції на зміни у зовнішньому середо%
вищі. Ураховуючи результати кореляційно%рег%
ресійного аналізу та проведеного SWOT%аналі%
зу розроблено організаційно%методичне забез%
печення стратегії покращення фінансового за%
безпечення конкурентоспроможного розвитку
сільськогосподарських підприємств.

Представлена модель надає можливості
оперативного реагування на трансформації
зовнішнього фінансового середовища та гармо%
нізує фінансові відносини сільськогосподарсь%
кого підприємства у відповідності до вибраної
ним фінансової політики та стратегії фінансо%
вого забезпечення конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств.

Стверджуємо, що запропонована стратегія
покращення фінансового забезпечення конку%
рентоспроможності сільськогосподарських
підприємств дозволить реалізувати вибраний
сценарій конкурентоспроможного розвитку.

Стратегія спрямовується на досягнення
економічної мети функціонування сільськогос%
подарських підприємств та отримання позитив%
ної фінансової результативності.

Підвищення конкурентоспроможності в
сільськогосподарських підприємствах доціль%
ніше здійснювати на інтенсивній основі — тех%
нічному й технологічному його удосконаленні,
через запровадження системи машин для ком%
плексної механізації усіх технологічних про%
цесів, що сприяє зростанню продуктивності
праці, зменшенню втрат продукції та знижен%
ню її собівартості. Для досягнення позитивної

результативності можливо шляхом задіяних
фінансових інструментів, які передбачені у дер%
жавному бюджеті для здійснення компенсації
відсоткової ставки за кредитами.

За інформацією Мінагрополітики, кредиту%
вання у 2015 році складало 300 млн грн. Спря%
мовані у регіони бюджетні кошти дозволили
здешевити кредити загальним обсягом 7,8 млрд
грн, у тому числі: 3,2 млрд грн — кредити, за%
лучені у 2014 році та 4,6 млрд грн — кредити,
залучені у 2015 році. Загальна кількість
підприємств, які скористались у 2015 році про%
грамою склала 630 підприємств. У 2017 році
обсяг фінансування не змінився, як і кількість
підприємств, що одержали підтримку.

Здешевлено кредити обсягом 12,2 млрд грн,
у т.ч. 5,6 млрд грн — кредити залучені у 2015—
2016 роках (табл.3.9) та 6,6 млрд грн — у 2017
році. Із загального обсягу кредитів (12,2 млрд
грн): 307,6 млн грн (2,5%) — залучено підприє%
мствами, які мають чистий дохід (виручку) від
реалізації до 10 млн грн; понад 3,1 млрд грн
(25,8%) — залучено підприємствами, які про%
вадять діяльність з вирощування та розведен%
ня ВРХ молочних порід, інших ВРХ; 8,7 млрд
грн (71,7%) — залучено іншими підприємства%
ми. Спрямовані бюджетні кошти дозволили
здешевити кредити загальним обсягом понад
9,1 млрд грн, в тому числі: близько 8,0 млрд грн —
короткострокових кредитів та понад 1,1 млрд
грн — середньострокових кредитів [3].

На сьогодні коливання курсу гривні та
інфляція уповільнюють економічне зростання,
тим самим гальмуючи класичне банківське кре%
дитування, а відтак і можливості розширення

Кількість 
позичальників 

Обсяги кредитів, за якими фактично 
отримано компенсацію (з наростаючим 

підсумком) 
Обсяг компенсаційних коштів 

у тому числі за 
строками 

користування 
кредитами 

у тому числі за строками 
користування кредитами 

у тому числі за 
строками 

користування 
кредитами 

Напрями використання 
кредитних коштів 

У
сь
ог
о 

до
 1

 р
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1 
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ку
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 1
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ві
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Усього 241 103 150 5593 095 1 428 850 4 164 245 156 988 37 233 119 754 
в тому числі:          
здійснювали витрати 
у галузі рослинництва 

166 72 106 3 138 071 751 459 2 386 612 86 173 19 996 66 177 

здійснювали витрати 
у галузі тваринництва 

53 27 29 1 245 154 611 639 633 515 51 456 15 548 35 908 

закупівля молодняку 
сільськогосподарських тварин 
та птиці 

14 1 13 484 622 4 000 480 622 9 966 62 9 904 

інші 10 5 6 725 248 61 753 663 495 9 393 1 627 7 766 

Таблиця 1. Використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті
для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, 2015—2017 рр., тис. грн

Джерело: адаптовано автором за [5].
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пільгового кредитування. Зокрема з 2014 року
зростає кількість необслуговуваних позик на
балансах банків, досягнувши 57% в 2017 році.
Більш того, банківські установи неохоче пози%
чають кошти навіть відносно надійним пози%
чальникам.

У частині фінансового забезпечення нами
розроблено інструментарій реалізації стратегії
забезпечення конкурентоспроможності сільсь%
когосподарських підприємств, що підтверджує
можливість спрогнозувати основні показники
діяльності підприємств та адаптувати систему
залучення і використання фінансових ресурсів
до мінливих умов зовнішнього та внутрішньо%
го середовища.

Вважаємо логічно послідовним, після вище
представлених — матриці узагальнюючого по%
казника конкурентоспроможності, сегментів
управління конкурентоспроможністю сільсь%
когосподарського підприємства і схеми функ%
ціональної фінансово%економічної гармоні%
зації конкурентоспроможності сільськогоспо%

дарських підприємств, запропонувати власне
бачення стратегії фінансового забезпечення
конкурентоспроможності сільськогосподарсь%
ких підприємств.

Першочерговим кроком є здійснення SWOT
— аналізу розвитку та функціонування Вінни%
цької області.

 Метод SWOT%аналізу є загальною схемою,
яку кожного разу необхідно пристосовувати до
конкретних умов та до вирішення певних зав%
дань.

Частіше за все такими завданнями є форму%
вання комплексу дій щодо перетворення слаб%
ких сторін на переваги, загроз на можливості,
а також розвитку сильних позицій. У разі пла%
нування заходів для підвищення конкурентос%
проможності необхідно поєднувати внутрішні
можливості (його сильні і слабкі сторони) і зов%
нішню ситуацію (частково відображену у мож%
ливостях і загрозах), що є визначальним фак%
тором для функціонування досліджуваної про%
блеми. Результати SWOT%аналізу уможливлю%

Таблиця 2. SWOTCаналіз діяльності та розвитку Вінницької області

Джерело: розроблено автором.

Внутрішні чинники 

Сильні сторони (Переваги) Слабкі сторони (Недоліки) 

1. Географічне розташування, транзитний потенціал.  
2. Розвинуте транспортне сполучення та 
інфраструктура. 
3. Наявність значних запасів мінерально-сировинних 
ресурсів. 
4. Потужний сільськогосподарський комплекс та 
експортний потенціал аграрної продукції (високий 
рівень кооперації сільського господарства з 
переробними підприємствами). 
5. Наявність конкурентоспроможних підприємств 
машинобудування, перероб ної, харчової, 
енергетичної, будівельної, хімічної промисловості.  
6. Наявність родючих сільськогосподар ських угідь. 
7. Переорієнтація зовнішніх інтеграційних зв’язків 
економіки на нові ринки 

1. Небезпека загострення ситуації на території 
Придністровсько-Молдовської ділянки державного 
кордону. 
2. Корупція, що спричиняє неефективне використання 
бюджетних коштів.  
3.  Недостатній рівень прямих іноземних інвестицій. 
4. Значна ступінь фізичного та морального зносу 
основних засобів підприємств.  
5. Низька енергоефективність економіки.  
6. Недостатній рівень поглибленої переробки 
сільськогосподарської продукції у структурі експорту 
продукції. 
7. Низький рівень привабливості проживання в 
сільській місцевості для молоді.  
8. Недостатня динаміка росту малого та середнього 
бізнесу 

Зовнішні чинники 

Можливості Загрози 

1. Впровадження програми ключових реформ. 
2. Ефективна державна регіональна політика . 
3. Зацікавленість зовнішніх інвесторів регіоном. 
4. Членство України в СОТ та імплементація Угоди з 
ЄС. 
5. Розвиток альтернативної енергетики. 
6. Розвиток сфери переробки вторинної сировини. 
7. Дерегуляція та розвиток підприємництва. 
8. Створення інфраструктури розвитку 
підприємництва (технопарки, бізнес-центри, 
інкубатори і т.п.). 
9. Залучення області до проектів та заходів на 
загальнодержавному рівні. 
10. Впровадження системи державної підтримки 
сільськогосподарських підприємств 

1. Дестабілізація політичного, економічного та 
соціального середовища в країні.  
2. Недосконале законодавство України. 
3. Недосконала державна регуляторна політика.  
4. Недосконалість судової системи.  
5. Недосконала податкова політика держави. 
6. Недостатній рівень розвитку державно-приватного 
партнерства.  
7. Обмеженість фінансових ресурсів (відсутність 
дешевих кредитів), первинного капіталу.  
8. Неефективна державна політика в частині захисту 
національного товаровиробника.  
9. Високий рівень інфляції та девальвація національної 
валюти.  
10. Торгівельні обмеження на поставку вітчизняної 
продукції до країн-членів Митного союзу 
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ють виявлення проблем, які потребують розв'%
язання щодо покращення конкурентоспро%
можного розвитку сільськогосподарських
підприємств Вінницької області.

Для покращення фінансового забезпе%
чення конкурентоспроможності сільськогос%
подарських підприємств Вінницької області
необхідно насамперед визначитися з пріори%
тетними напрямами розвитку країни та регіо%
ну, очікуваними макроекономічними, галузеви%
ми і регіональними результатами та індикато%
рами якісних змін.

Стартовими "пунктами поштовху" зростан%
ня економіки Вінницької області можуть бути:

— сільське господарство;
— впровадження реформи місцевого само%

врядування;
— реформування енергетичного сектору;
— стимулювання розвитку соціальної сфе%

ри;
— поліпшення інвестиційного клімату;
— впровадження інновацій;
— медична галузь;
— розвиток сільського зеленого туризму,

історико%культурного та туристично%рекреа%
ційного потенціалу;

— активізація зовнішньоекономічних зв'яз%
ків підприємств області;

— розширення кола підприємств, на яких
передбачається запровадження європейської
системи контролю якості продукції, згідно з
міжнародними стандартами якості продукції —
ISO 9000, для підвищення конкурентоспромож%
ності товарів та послуг;

— сприяння організації участі машинобу%
дівних промислових підприємств у виконанні
замовлень оборонного призначення;

— грантова діяльність.
Для покращення фінансового забезпечен%

ня конкурентоспроможності сільськогоспо%
дарських підприємств Вінницької області не%
обхідні чіткі дії щодо пріоритетних напрямків
розвитку країни та регіону, які очікувані мак%
роекономічними, галузевими і регіональними
результатами та індикаторами якісних змін.

На наше переконання, до пріоритетних на%
прямів можна віднести:

— запровадження технологічної модернізації
підприємств за рахунок реконструкції, технічно%
го переоснащення та розширення діючих вироб%
ничих потужностей на основі впровадження су%
часних інноваційних, енергозберігаючих та еко%
логічно безпечних технологій, що сприяють за%
лученню інвестицій в аграрний сектор;

— впровадження інвестиційних проектів,
що забезпечать значний поштовх розвитку ви%

робничої сфери;
— проведення структурних перетворень у

галузях економіки області, що дозволить
відійти від домінування аграрного сектору і
харчової промисловості та збільшити питому
вагу інших галузей, а саме: машинобудування,
хімічної, енергетичної й інших галузей та ство%
рення умов доступу власно вирощеної аграр%
ної продукції на локальні аграрні ринки;

— виробництво та використання альтерна%
тивних джерел енергії, створення пілотних
проектів біоенергетичних кооперативів на базі
об'єднаних територіальних громад області;

— підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної продукції на світовому ринку;

— досягнення високотехнологічної іннова%
ційної моделі розвитку промисловості Віннич%
чини;

— сприяння розвитку виробництва, інфра%
структури зберігання, переробки та збуту
сільськогосподарської продукції;

— сприяння технічному та технологічному
оновленню виробничих процесів в агропромис%
ловому комплексі, впровадження новітніх та
енергоощадних технологій, устаткування та
систем автоматизації;

— сприяння раціональному використанню
природніх ресурсів, забезпечивши дотримання
науково%обгрунтованих сівозмін, екологічних
нормативів і стандартів промислових викидів у
навколишнє середовище;

— сприяння впровадженню вимог Систем
аналізу ризиків і критичних контрольних точок
(НАССР) в агропромислове виробництво;

— проведення агропродовольчих виставко%
во%ярмаркових заходів за участю підприємств
АПК та сприяння їх участі в таких заходах в
інших регіонах України та світу;

— утримання державних лікарень ветери%
нарної медицини та державних лабораторій ве%
теринарної медицини (забезпечення призначен%
нями на заробітну плату працівникам держав%
них лікарень ветеринарної медицини та держав%
них лабораторій ветеринарної медицини);

— надання пільгових кредитів особистим
селянським, фермерським господарствам,
сільськогосподарським обслуговуючим коопе%
ративам та іншим суб'єктам господарювання на
селі через Комунальну організацію "Обласний
фонд сприяння інвестиціям та будівництву";

— часткове відшкодування витрат за закуп%
лену установку індивідуального доїння та/або
холодильну установку для зберігання і охолод%
ження молока в розмірі 50% фізичним особам,
які мають 3 і більше корів молочного напряму
продуктивності;
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— часткове співфінансування проектів
міжнародної технічної допомоги, спрямованих
на розвиток сільськогосподарської обслугову%
ючої кооперації, зеленого туризму та дорад%
ництва;

— складання технічної документації з нор%
мативної грошової оцінки землі;

— збільшення кількості учасників організо%
ваного аграрного ринку;

— диверсифікація сфер зайнятості сіль%
ського населення та створення нових робочих
місць;

— формування сприятливого фінансово%
кредитного середовища для сільськогоспо%
дарських товаровиробників;

— нарощення економічного потенціалу
аграрних підприємств внаслідок підвищення
продуктивності рослинництва і тваринництва;

— запровадження наукових засад землеко%
ристування та ведення тваринництва з ураху%
ванням особливостей кожного адміністратив%
ного району;

— розвиток сільськогосподарського під%
приємництва та кооперації через створення
сприятливих економічних умов для започатку%
вання і організації діяльності, зокрема держав%
ної підтримки, формування та поліпшення ма%
теріально%технічної бази кооперативних фор%
мувань;

— формування ефективної системи іннова%
ційного забезпечення агропромислового вироб%
ництва шляхом створення науково%виробничих
кластерів, науково%технічних парків, консорці%
умів, складовою яких є запровадження іннова%
ційно%інвестиційного розвитку аграрного ви%
робництва в поєднанні науки і виробництва (На%
вчально%науково%виробничий комплекс "Всеук%
раїнський науково%навчально%виробничий кон%
сорціум" утворений відповідно до рішення Каб%
інету Міністрів України від 11 липня 2013 року
№546) та реалізації засад інноваційно%інвести%
ційної моделі розвитку галузі АПК;

— створення сприятливих умов для наро%
щення експортного потенціалу аграрної галузі;

— надання сільськогосподарським підприє%
мствам технічної, технологічної та освітньої
підтримки з метою розвитку високотехноло%
гічного, енергозберігаючого та ефективного
виробництва.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вдале впровадження пріоритетних на%
прямів надасть очікувані якісні результати:

— впровадження інноваційно%інвестиційної
моделі розвитку АПК;

— гармонізація директив ЄС щодо серти%
фікації продукції аграрного виробництва для
підвищення якості та конкурентоспроможності;

— збільшення обсягів сільськогосподарсь%
кого виробництва та експортного потенціалу;

— підвищення економічної ефективності
сільськогосподарського виробництва, що за%
безпечить розширене відтворення за рахунок
власних джерел фінансових ресурсів галузі;

— збільшення рівня самозабезпеченості га%
лузі альтернативними джерелами енергії;

— розширення обсягів органічного земле%
робства та збільшення частки виробництва еко%
логічно чистої продукції у валовій продукції
сільського господарства;

— забезпечення створення нових робочих
місць в сільській місцевості та збільшення до%
ходів сільського населення;

— зростання обсягів валової продукції
сільського господарства;

— висока якість сільськогосподарської про%
дукції;

— залучення інвестицій в аграрну сферу;
— мінімізація залежності вітчизняного ви%

робника від імпортної сировини;
— забезпечення імпортозаміщення деяких

видів продукції, особливо м'ясомолочної,
овочів та фруктів, що призводить до скорочен%
ня власного виробництва [3].

Показники, за допомогою яких визначено
рівень прогресу щодо виконання завдань й до%
сягнення очікуваних результатів якісних змін:

— сума кредитних ресурсів наданих сіль%
ськогосподарським підприємствам;

— кількість суб'єктів господарювання, які
типізовані як середні, малі та мікросільськогос%
подарські підприємства;

— обсяг валової сільськогосподарської
продукції;

— рівень безробіття у сільській місцевості;
— обсяг експорту сільськогосподарської

продукції;
— рівень забезпеченості області сільсько%

господарською продукцією власного вироб%
ництва;

— кількість впроваджених інноваційних
технологічних процесів в сільськогосподарсь%
ких підприємствах.

Розробка та імплементація стратегії покра%
щення фінансового забезпечення конкуренто%
спроможності сільськогосподарського підприє%
мства відіграє надзвичайно важливу роль у за%
безпеченні економічного розвитку регіону. З
метою оцінювання рівня та виявлення основних
векторів зростання конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств, нами про%
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понується застосування багатофакторної мо%
делі управління конкурентоспроможністю
сільськогосподарського підприємства, що
включає комплекс різноманітних чинників. Для
ідентифікації цих чинників нами запропонова%
но застосування методу експертних оцінок., що
є підгрунттям подальших досліджень.
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