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ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

METHODOLOGICAL PROBLEMS AND PRINCIPLES  
OF FORMATION OF COMPETITIVE STRATEGIES  
OF LOGISTIC ACTIVITIES MANAGEMENT  
IN AGRICULTURAL ENTERPRISES
У статті досліджено методологічні аспекти формування конкурентних стратегій управління ло-

гістичною діяльністю аграрних підприємств. Установлено, що в сучасних умовах актуалізуються роль 
та значення дослідження методології формування конкурентних управлінських стратегій з урахуванням 
специфіки логістичної діяльності підприємств аграрної сфери. Визначено проблеми формування й оцін-
ки ефективності конкурентної стратегії управління логістичною діяльністю аграрних підприємств як 
теоретичного, так і практичного характеру, вирішення яких дасть змогу здійснити процес формуван-
ня якісних конкурентних стратегій для агровиробників. Сформовано методологічні принципи, які повинні 
застосовуватися до будь-якого виду загальних конкурентних стратегій і для корпоративної чи ділової 
стратегії аграрних підприємств зокрема. 

Ключові слова: методологія, конкурентна стратегія, логістична діяльність, управління, підприєм-
ство, аграрна сфера.

В статье исследованы методологические аспекты формирования конкурентных стратегий управле-
ния логистической деятельностью аграрных предприятий. Установлено, что в современных условиях 
актуализируются роль и значение исследования методологии формирования конкурентных управленче-
ских стратегий с учетом специфики логистической деятельности предприятий аграрной сферы. Опре-
делены проблемы формирования и оценки эффективности конкурентной стратегии управления логи-
стической деятельностью аграрных предприятий как теоретического, так и практического характера, 
решение которых позволит осуществить процесс формирования качественных конкурентных страте-
гий для агропроизводителей. Сформированы методологические принципы, которые должны применять-
ся к любому виду общих конкурентных стратегий и для корпоративной или деловой стратегии аграрных 
предприятий в частности.

Ключевые слова: методология, конкурентная стратегия, логистическая деятельность, управле-
ние, предприятие, аграрная сфера.

Methodological principles that determine the quality parameters of strategic management and justify the 
application of new scientific approaches and methods in the formation of a competitive strategy for the management 
of logistics activities of enterprises play a decisive role in the formation of the methodology of strategic logistics 
management. Today there is no single approach to determining the methodology of formation and evaluation 
of the effectiveness of competitive strategies for managing the logistics activities of agricultural enterprises.  
The results of the analysis of scientific research confirm the need to substantiate the methodological aspects of the 
formation of competitive strategies for managing the logistics activities of agricultural producers. The purpose of the 
article is to study the methodological aspects in the formation of competitive strategies for managing the logistics 
activities of agricultural enterprises. Methodological aspects of formation of competitive strategies of management 
of logistic activity of agrarian enterprises are investigated. It is established that in modern conditions the role and 
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significance of research of methodology of formation of competitive management strategies taking into account 
specificity of logistic activity of the enterprises of agrarian sphere is actualized. The problems of formation and 
evaluation of efficiency of competitive strategy of management of logistic activity of agrarian enterprises of both 
theoretical and practical character are defined, the decision of which will allow to carry out process of formation of 
qualitative competitive strategies for agricultural producers. Methodological principles have been formed that should 
be applied to any type of general competitive strategies and to the corporate or business strategy of agricultural 
enterprises in particular. This article examines the methodological aspects of the formation of competitive strategies 
for managing the logistics activities of agricultural enterprises. This is what allowed us to identify methodological 
problems related to the process of forming competitive strategies for managing the logistics activities of agricultural 
enterprises. Methodological principles of formation of competitive strategies of management of logistic activity of 
agrarian enterprises were divided into a set of general and separate methodological principles of formation of this 
type of strategies. The obtained results of the research contribute to the formation of competitive strategies for the 
management of logistics activities of agricultural enterprises and the improvement of the conceptual apparatus of the 
methodology of competitiveness of the agricultural sector.

Keywords: methodology, competitive strategy, logistic activity, management, enterprise, agrarian sphere.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Визначальну роль у формуванні мето-
дології стратегічного логістичного управління відігра-
ють методологічні принципи, які визначають якісні па-
раметри стратегічного управління та обґрунтовують 
застосування нових наукових підходів та методів під 
час формування конкурентної стратегії управління 
логістичною діяльністю підприємств. Сьогодні не іс-
нує єдиного підходу до визначення методології фор-
мування й оцінки ефективності конкурентних страте-
гій управління логістичною діяльністю підприємств 
аграрної сфери. Результати проведеного аналізу 
наукових досліджень підтверджують необхідність 
обґрунтування методологічних аспектів формування 
конкурентних стратегій управління логістичною ді-
яльністю агровиробників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Питанням методології 
формування конкурентних управлінських страте-
гій присвячено праці багатьох учених, серед яких: 
В.І. Аранчій, С.П. Зоря, А.О. Лантух [12], Є.А. Бель-
тюков, Л.А. Некрасова [8], І.А. Бєлко [2], В.Ю. Божа-
нова, Ю.В. Орловська, Т.М. Іщенко [9], Є.О. Бойко 
[11], А.В. Євдокимов, Ю.В. Чорток, А.О. Родимченко 
[1], Л.В. Забуранна [7], О.О. Лайко [4], П.С. Смоле-
нюк [10], Т.В. Харчук, Т.В. Хмель [6], В.О. Шишкін, 
А.І. Оверченко [5] та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття. Незважаючи на досить широке висвітлення 
методологічних аспектів щодо формування конку-
рентних управлінських стратегій, невирішеними за-
лишаються питання щодо використання об’єктивних 
методологічних принципів формування стратегій 
управління логістичними процесами на підприєм-
ствах аграрної сфери задля досягнення конкуренто-
спроможності. 

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є дослідження методологічних 
аспектів під час формування конкурентних страте-
гій управління логістичною діяльністю підприємств 
аграрної сфери.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Будь-яка галузь знань має характерні засоби 

наукового пізнання, які формують методологію ви-
значеної галузі науки, до якої включаються прин-
ципи і способи організації та побудови теоретичної 
і практичної діяльності, а також учення про їх сис-
тему. Тому методологія формування конкурентних 
стратегій управління логістичною діяльністю аграр-
них підприємств включає сукупність методологічних 
принципів, за допомогою котрих здійснюється їх 
створення та обґрунтування нових наукових підходів 
і методів, які мають використовуватися під час роз-
роблення конкурентних стратегій [1, c. 247].

Визначення методології формування конкурент-
них стратегій підприємств аграрної галузі зумовлено 
специфічністю об’єктів конкурентних стратегій, необ-
хідністю формування системи принципів і способів, 
методів та методик, за допомогою котрих повинні 
вирішуватися специфічні завдання конкурентних 
управлінських стратегій та реалізуватися їхні функції 
[2, с. 75]:

– одержання нових знань у сфері конкурентних 
управлінських стратегій;

– перетворення нових знань на сукупність нових 
понять, визначень, категорій, ідей, гіпотез та законів;

– організація застосування цих знань під час фор-
мування конкурентних управлінських стратегій.

У цілому проблематику методології формування 
конкурентних стратегій Д.В. Завертаний пропонує 
виражати через такі завдання, як дослідження струк-
тури теорії конкурентних стратегій; опрацювання за-
конів формування знань про конкурентну стратегію 
та методи її формування; аналіз функціонування та 
зміни наукових теорій, які стосуються формування 
конкурентних стратегій; розроблення понятійного 
апарату формування конкурентних стратегій; до-
слідження структури і складу методів конкурентних 
стратегій; аналіз сфер і умов використання методів 
конкурентних стратегій; дослідження умов і критеріїв 
науковості в процесі формування конкурентних стра-
тегій; підготовка опису і дослідження етапів процесу 
формування конкурентних стратегій; розроблення 
використання дослідницьких принципів та концепцій 
пізнання конкурентних стратегій [3, с. 72].

Методологічна особливість формування конку-
рентних стратегій аграрних підприємств проявля-
ється у тому, що даний вид діяльності через власну 
специфіку часто має дослідний характер, оскільки 
розроблення конкурентної стратегії базується на 
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даних, котрі отримують під час проведення не лише 
вивчення чинників, а й у власне дослідження, тобто 
одержання знань про стан внутрішнього і зовнішньо-
го середовища підприємства, що є абсолютно нови-
ми. Розробник стратегії перед творчим формуван-
ням конкурентної стратегії має отримати нові наукові 
знання за допомогою спеціальних методів економіч-
ного дослідження [4].

Конкурентна ж стратегія управління логістичною 
діяльністю базується на пізнанні майбутнього, що 
розглядається як наукове пізнання, тобто ґрунту-
ється на застосуванні наукових методів. Тому фор-
мування такого виду конкурентних стратегій як на-
укового напряму і складової частини економічних і 
управлінських наук повинно базуватися й на методо-
логії наукового пізнання [5, c. 64].

Оскільки у науковому пізнанні умовно виділяють 
емпіричний і теоретичний рівні дослідження, то фор-
мування конкурентних стратегій управління логіс-
тичною діяльністю аграрних підприємств базується 
саме на даних рівнях досліджень. Емпіричний рі-
вень забезпечує здійснення виявлення та одержан-
ня фактів економічної діяльності підприємств через 
спостереження і фіксацію даних. Після цього здій-
снюють первинну їх обробку, що полягає в аналізу-
ванні кожного факту, проведенні його критичної оцін-
ки і перевірки, в описі науковою мовою, класифікації 
за підґрунтям і систематизацією. На кінцевому етапі 
характеристики фактів проявляються найочевидніші 
зв’язки та відносини між ними, емпіричні закономір-
ності, котрим підпорядковуються об’єкти досліджен-
ня. На теоретичному рівні передбачається аналіз 
одержаних фактів, уявне розуміння сутності явища, 
характеристика і формування якісно-кількісних за-
конів та закономірностей, що пояснюють явища, які 
досліджуються. Одержані закони та закономірнос-
ті сприяють прогнозу поведінки і розвитку об’єктів 

або явищ, розробленню принципів і способів дій, які 
впливають на них [6, c. 33].

Формуванням конкурентних стратегій управління 
логістичною діяльністю аграрних підприємств висту-
пає діяльність, котра не в змозі розглядатися як суто 
економічна, оскільки стратегія – це інструмент при-
йняття управлінських рішень, а саме формування 
стратегії слід розглядати й як управлінський процес.

Отже, можна стверджувати, що формування кон-
курентних стратегій управління логістичною діяль-
ністю аграрних підприємств знаходиться на стику 
економічної і управлінської наук і є підгалуззю цих 
наук, а саме науковий напрям, котрий відрізняють 
такі ознаки, як постійне оновлення, прагнення до 
об’єктивності й достовірності, проведення постійної 
перевірки отриманих знань на достовірність, вико-
ристання під час формування конкурентних страте-
гій процедури обґрунтування істинності знань, поєд-
нання теоретичного результату дослідження з його 
практичною перевіркою [7, c. 122]. 

Ураховуючи зазначені дослідження, можна виді-
лити чотири методологічні проблеми формування 
конкурентних стратегій управління логістичною ді-
яльністю аграрних підприємств України (табл. 1). 

Становлення формування конкурентних страте-
гій управління діяльністю підприємств як наукового 
напряму проявляється у висуванні наукових ідеї та 
гіпотези щодо методів розроблення конкурентних 
стратегій, розуміння сутності управлінських страте-
гій, структури управління підприємствами, підходів 
до прийняття управлінських рішень тощо [8, c. 9].

До методологічних проблем формування динамічних 
конкурентних стратегій необхідно віднести ті проблеми, 
які ускладнюють або іноді унеможливлюють формуван-
ня конкурентних стратегій на підприємстві [10, c. 89].

Отже, проблеми формування й оцінки ефектив-
ності конкурентної стратегії управління логістичною 

Таблиця 1
Характеристика методологічних проблем формування конкурентних стратегій  

управління логістичною діяльністю аграрних підприємств
Методологічна проблема Опис методологічної проблеми

Проблема понятійного 
апарату формування 
конкурентних стратегій

Пов’язана із загальною в економічних науках проблемою відмінностей визначенні 
сутності різних економічних термінів. Проблеми термінології стосуються і 
визначення самої конкурентної стратегії, і базових понять (капітал, доходи, витрати, 
фінансовий результат тощо).

Проблема обґрунтування 
істини

Істинність знань про конкурентні стратегії ґрунтується не лише на правильному 
тлумаченні терміну, а й на знаннях про методи і принципи її формування, знаннях 
про чинники, що впливають на зміст конкурентної стратегії. Під час формування 
конкурентної стратегії використовують моделювання для пізнання дійсності. 
Висока нестабільність і невизначеність зовнішнього середовища може призводити 
до того, що моделі, які побудовані на статистичних даних, не в змозі правильно 
описати прогнозний стан об’єкта моделювання, тому точність оцінки ефективності 
конкурентної стратегії може бути сумнівною.

Проблема необхідності 
та спільності наукових 
трактувань

Науково-теоретичні знання істини втілюються у формулюваннях законів, що фіксують 
залежність між фактами спостережень та можуть претендувати на необхідність і 
спільність. Наукові знання стають достовірними, перетворюються з гіпотез на теорію, 
коли всі необхідні і загальні теоретичні закони вже сформульовані.

Проблема категорійного 
усвідомлення наукових 
знань

У формуванні конкурентних стратегій на статус категорії може і має претендувати 
конкурентна стратегія. Дана методологічна проблема стосується критеріїв 
виокремлення категорій та їх трактування, тобто пошуку відповідей на питання, 
звідки й як виникають подібні категоріальні граничні поняття.

Джерело: сформовано автором на основі [1; 3; 9]
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діяльністю аграрних підприємств можуть полягати 
не лише в теоретичних аспектах (правильна класи-
фікація, визначення методологічних засад, методики 
тощо), а й у менеджерах та управлінських командах, 
які здатні здійснити процес формування конкурент-
них стратегій управління логістичною діяльністю 
аграрних підприємств.

Уважаємо за доцільне розподілити методоло-
гічні принципи формування конкурентних стратегій 
управління логістичною діяльністю аграрних підпри-
ємств на сукупність загальних та окремих методоло-
гічних принципів формування даного виду стратегій.

Методологічні принципи, що запропоновані, ви-
пливають із сутності стратегії аграрного підприємства 
як управлінсько-економічної категорії. Група загаль-
них принципів має включати основні методологічні 
принципи, які повинні застосовуватися до будь-якого 
виду конкурентних стратегій, а група окремих принци-
пів характеризується додатковими методологічними 
принципами, що застосовуються до конкретного виду 
конкурентних стратегій, а саме для корпоративної чи 
ділової стратегії аграрних підприємств.

На рис. 1 наведено сукупність загальних і окре-
мих методологічних принципів.

Особливість формування конкурентних стратегій 
управління логістичною діяльністю аграрних підпри-
ємств полягає не лише в тому, що така діяльність 
має свою специфіку і дослідний характер, а й у тому, 
що наукові дослідження щодо формування конку-
рентних стратегій у кожному циклі рухаються від ем-
піричної до теоретичної бази, і навпаки.

Завершення даного циклу стає одночасно і по-
чатком нового циклу, який забезпечує безперервні 
процеси збільшення знань, які необхідні для форму-
вання конкурентних стратегій управління логістич-
ною діяльністю аграрних підприємств. 

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок. У статті досліджено методологічні 
аспекти формування конкурентних стратегій управ-
ління логістичною діяльністю аграрних підприємств. 
Саме це дало змогу виділити методологічні проблеми, 
що стосуються процесу формування конкурентних 
стратегій управління логістичною діяльністю аграр-
них підприємств: проблема понятійного апарату; об-

Методологічні принципи формування конкурентних стратегій 
управління логістичною діяльністю аграрних підприємств 

Загальні методологічні
принципи

Окремі методологічні
принципи

Комплексності Досягнення гнучкості портфелю 
стратегічних функцій підприємства

Досягнення оптимального розміру 
та інтенсивності НДДКР

Досягнення збалансованості 
портфелю стратегічних функцій 

підприємства

Досягнення оптимального рівня 
активності конкурентної стратегії

Досягнення стратегічної 
відповідності портфелю 

стратегічних функцій підприємства

Досягнення оптимальної 
конкурентної позиції

Досягнення оптимального розміру 
та інтенсивності маркетингу

Досягнення оптимального розміру 
капіталовкладень

Науковості 

Дієвості Об’єктивності

Простоти Несуперечності

Відособленості  Послідовності

Посилення конкурентоздатності

Економічної 
доцільності

Часової
визначеності

Інтеграції Періодичності

Оперативності Реалізованості

Координації Моделювання

Інтерпретації результатів 
конкурентної стратегії

Рис. 1. Методологічні принципи формування конкурентних стратегій  
управління логістичною діяльністю аграрних підприємств

Джерело: узагальнено і побудовано автором на основі [11; 12]
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ґрунтування істини; необхідність та спільність науко-
вих трактувань; категорійне усвідомлення наукових 
знань. Методологічні принципи формування конку-
рентних стратегій управління логістичною діяльністю 
аграрних підприємств було розподілено на сукупність 
загальних та окремих методологічних принципів фор-
мування даного виду стратегій. Отримані результати 
дослідження сприяють формуванню конкурентних 
стратегій управління логістичною діяльністю аграрних 
підприємств та вдосконаленню понятійного апарату 
методології конкурентоспроможності аграрної галузі.
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