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АНОТАЦІЯ 

Боришкевич І. І. Механізм формування та впровадження стратегії 

розвитку сільськогосподарських підприємств. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника”; Львівський національний аграрний університет,   

Львів, 2019. 

 

У дисертаційній роботі доведено необхідність формування та 

впровадження стратегії розвитку на сільськогосподарському підприємстві, що 

дає можливість своєчасно реагувати на зміни у внутрішньому та зовнішньому 

середовищі, нарощувати конкурентні переваги та сприяти збільшенню 

рентабельності підприємства у довгостроковій перспективі. 

Розкрито теоретико-методологічні аспекти стратегії розвитку. 

Систематизовано основні підходи до розуміння сутності та змісту стратегічного 

управління, на основі чого сформовано і охарактеризовано новий підхід – 

конструкторський. Даний підхід дозволяє максимально ефективно 

прогнозувати майбутню діяльність підприємства, використовуючи всі наявні 

інструменти стратегічного планування і формуючи різні комбінації ймовірного 

перебігу подій. 

Розроблено практичні рекомендації щодо формування та впровадження 

стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств. Запропоновано власне 

бачення процесу стратегічного управління у вигляді піраміди. Дана піраміда 

складається із восьми послідовних етапів, а саме: формування місії 

підприємства, розробка та вибір довгострокових цілей, стратегічний аналіз 

внутрішнього та зовнішнього середовища, формування і вибір стратегії, 

прогнозування параметрів розвитку, реалізація стратегії, синхронізація 

отриманих результатів, аналіз досягнення місії. На кожному із цих етапів 
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передбачений контроль, корегування й регулювання. Реалізація усіх етапів 

стратегічного управління в кінцевому результаті забезпечує досягнення місії 

підприємства. 

Удосконалено класифікаційну схему різних видів стратегій шляхом 

доповнення останньої новими видами, в залежності від статусу 

сільськогосподарського підприємства, яке виходить на ринок. За такою 

ознакою виділено стратегію фоловера, що виводить на ринок уже відомий 

продукт і стратегію інноватора, який передбачає розробку 

сільськогосподарським підприємством нового інноваційного продукту з 

використанням сучасних технологій. Стратегія фоловера в свою чергу 

поділяється на стратегію монополіста окремої території і загальнотипову 

стратегію. Серед стратегій інноватора виділено унікальну власну стратегію і 

стратегію запозичення іноземного досвіду. 

Здійснено ґрунтовний аналіз факторів впливу, що створюють позитивні 

або негативні передумови для формування і впровадження стратегії розвитку. 

Серед усієї сукупності факторів виділені природні фактори, економічні фактори 

(внутрішні та зовнішні), а також наукові дослідження і розробки. До природніх 

факторів віднесено природно-кліматичні умови і ґрунтовий покрив. Серед 

внутрішніх економічних факторів, які здійснюють вплив на побудову стратегії 

розвитку, виокремлено використання земельних, фінансових, трудових, 

матеріально-технічних ресурсів та рентабельність виробництва за видами 

продукції. Серед зовнішніх економічних факторів аналізувались привабливість 

галузі, інвестиційний клімат та державна підтримка сільського господарства. 

Досліджено особливості здійснення стратегічного управління на 

сільськогосподарських підприємствах шляхом проведення анкетного 

опитування керівництва сільськогосподарських підприємств різних 

організаційно-правових форм господарювання. Результати опитування 

засвідчили, що керівництво тих сільськогосподарських підприємств, на яких 

проводиться стратегічне планування, високо оцінює його вплив на покращення 

результатів господарської діяльності та збільшення рівня рентабельності, а 
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керівництво тих сільськогосподарських підприємств, на яких не здійснюється 

стратегічне планування – оцінює рівень впливу як низький або середній. 

Проведено комплексний стратегічний аналіз перспектив розвитку 

сільськогосподарських підприємств з використанням PEST-, SWOT-аналізу та 

моделі TELESCOPIC OBSERVATIONS. Результати PEST-аналізу показали, що 

найбільший вплив на перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств 

становлять політичні і економічні чинники, дещо менший вплив здійснюють 

технологічні і соціально-культурні чинники. Керівництву 

сільськогосподарських підприємств в першу чергу слід звертати увагу на ті 

фактори, які мають найбільший вплив. За результатами SWOT-аналізу було 

виокремлено сильні та слабкі сторони сільськогосподарських підприємств, 

існуючі зовнішні можливості та загрози, а використовуючи модель 

TELESCOPIC OBSERVATIONS, деталізовано їх за різними факторами. В 

цілому результати стратегічного аналізу уможливили сформувати подальші 

стратегічні заходи відповідно до поставлених цілей. 

Розроблено механізм здійснення стратегічного планування на 

сільськогосподарському підприємстві, що складається з трьох послідовних 

етапів: визначення рівня стратегічної спроможності сільськогосподарського 

підприємства за допомогою розробленої збалансованої системи економічних 

показників; проведення стратегічного аналізу, використовуючи відповідні 

визначені інструменти; побудова стратегії подальшого розвитку підприємства 

із використанням спеціальних методів. 

З метою встановлення рівня стратегічної спроможності 

сільськогосподарських підприємств, під якою розуміємо здатність 

підприємства до формування та впровадження стратегії розвитку, виходячи із 

його економічної ефективності, розроблено збалансовану систему економічних 

показників. Дана система полягає у визначенні рівня впливу земельних, 

фінансових, трудових і матеріально-технічних ресурсів на побудову стратегії 

розвитку. Ступінь використання кожного напряму збалансованої системи 

економічних показників було встановлено методом експертного оцінювання. 
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Рівень важливості впливу оцінювався в балах від 0 до 1. Результати оцінювання 

показали, що найбільший вплив на розробку стратегії розвитку належить 

ефективності використання земельних ресурсів. Всі інші напрями здійснюють 

приблизно однаковий вплив на ефективність діяльності та розвиток 

сільськогосподарських підприємств. 

З метою розробки стратегії для сільськогосподарських підприємств з 

низьким рівнем стратегічної спроможності було запропоновано 

використовувати SWOT-аналіз і метод “дерева цілей”. Для 

сільськогосподарських підприємств із середнім рівнем стратегічної 

спроможності серед усієї сукупності інструментів стратегічного аналізу 

запропоновано використовувати такі: PEST-аналіз, SWOT-аналіз, матриця 

Ансоффа, аналіз Майкла Портера, побудова карти стратегічних груп. Серед 

методів побудови стратегії виділено роудмеппінг (побудова дорожньої карти) і 

метод збалансованої системи показників. Для сільськогосподарських 

підприємств із високим рівнем стратегічної спроможності для проведення 

стратегічного аналізу виділено такі інструменти, а саме: STEEPLE-аналіз, 

TELESCOPIC OBSERVATIONS, модель ADL і матрицю McKinsey. Для 

побудови стратегії запропоновано використання методу хосин канрі. 

Розроблено типову стратегію розвитку сільськогосподарського 

підприємства на основі методу хосин канрі. Дана стратегія розрахована на 3 

роки і включає стратегічні і тактичні цілі, процеси і результати, між якими 

встановлені відповідні кореляційні зв’язки. Серед стратегічних цілей, що є 

типовими для сільськогосподарських підприємств виокремлено наступні: 

підвищення ефективності бізнесу, підвищення ефективності збутової 

діяльності, впровадження інноваційних технологій у виробництво та 

оптимізація бізнес-процесів. Відповідно керівництво сільськогосподарських 

підприємств можуть формувати більшу кількість перспективних цілей, 

виходячи із потреб суб’єктів господарювання. 

Ключові слова: стратегія, розвиток, сільськогосподарське підприємство, 

стратегічний аналіз, планування, управління. 
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ANOTATION 

Boryshkevych I.I. Mechanism for the formation and implementation of a 

strategy for the development of agricultural enterprises. – The manuscript. 

Thesis for obtaining scientific degree of a Candidate of Economic Sciences, 

specialty 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (by economic 

activity). – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University; Lviv National 

Agrarian University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv, 2019. 

In the dissertation the necessity of formation and implementation of the 

development strategy at the agricultural enterprise is substantiated. The strategy 

enables to respond to changes taking place in the internal and external environment, 

to scale competitive advantages, and to enhance the profitability of the enterprise in 

the long-term perspective. 

The theoretical and methodological aspects of the development strategy are 

revealed. The main approaches to understanding the essence and content of strategic 

management are systematized, on the basis of which a new design approach is 

formed and characterized. This approach allows to maximally effectively predict the 

future activities of the company, using all available strategic planning tools and 

forming different combinations of probable events. 

Practical recommendations on the formation and implementation of the 

development strategy for agricultural enterprises have been developed. Our own 

vision of the process of strategic management in the form of a pyramid is proposed. 

This pyramid consists of eight successive stages, namely: the formation of the 

mission of the enterprise, the development and selection of long-term goals, strategic 

analysis of the internal and external environment, the formation and selection of 

strategy, forecasting development parameters, strategy implementation, 

synchronization of the obtained results, and analysis of the achievement of the 

mission. Control, correction and regulation are provided at each of these stages. In 

the end the implementation of all stages of strategic management ensures the 

achievement of the mission.  
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The classification scheme of various types of strategies has been improved by 

supplementing it with new types, depending on the status of the agricultural 

enterprise entering the market. These are a follower strategy, which introduces the 

already well-known product to market and an innovator strategy, which involves the 

development of a new innovative product using modern technology. In turn, the 

follower strategy is divided into a monopoly strategy of a separate territory and a 

general strategy.  A unique strategy and a strategy of borrowing foreign experience 

are distinguished among innovator strategies. 

A grounded analysis of the factors of influence creating positive or negative 

preconditions for the formation and implementation of the development strategy is 

carried out. Natural and economic factors (internal and external), as well as research 

and development are identified among the whole set of factors. Natural factors 

include natural and climatic conditions and soil cover. Internal economic factors 

influencing on the development strategy include the use of land, financial, labour, 

material and technical resources and profitability of production by types of products. 

Among the external economic factors the attractiveness of the industry, investment 

climate and state support to agriculture are analysed. 

The peculiarities of implementation of strategic management at agricultural 

enterprises are explored by means of a questionnaire survey of agricultural business 

management of various organizational and legal forms. The results of the survey 

showed that the management of those agricultural enterprises where strategic 

planning is carried out highly evaluates its impact on improving the results of 

economic activity and increasing profitability; and management of those agricultural 

enterprises that does not carry out strategic planning assesses the level of influence as 

low or medium. 

A comprehensive strategic analysis of the prospects for agricultural enterprises 

development using PEST, SWOT-analysis and TELESCOPIC OBSERVATIONS 

model was conducted. The results of the PEST analysis showed that the greatest 

influence on the prospects for the development of agricultural enterprises is made up 

by political and economic factors, whereas technological and socio-cultural factors 
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have less influence. The management of agricultural enterprises should first of all pay 

attention to those factors that have the greatest impact. The results of the SWOT 

analysis identified the strengths and weaknesses of agricultural enterprises, the 

existing external opportunities and threats, and, using the TELESCOPIC 

OBSERVATIONS model, they are detailed according to various factors. In general, 

the results of the strategic analysis enabled us to formulate further strategic measures 

in accordance with the goals set. 

A mechanism for strategic planning on an agricultural enterprise has been 

developed.  It consists of three successive stages: determining the level of strategic 

capacity of the agricultural enterprise through the development of a balanced system 

of economic indicators; conducting strategic analysis, using appropriate specified 

tools; creating the strategy of further development of the enterprise using special 

methods. 

In order to determine the level of strategic ability of agricultural enterprises, 

which means the ability of an enterprise to formulate and implement a development 

strategy based on its economic efficiency, a balanced system of economic indicators 

has been developed. This system implies determining the level of influence of land, 

financial, labour, material and technical resources on the construction of the 

development strategy. The degree of use of each direction of a balanced system of 

economic indicators was established by the expert evaluation method. The level of 

importance of impact was evaluated in points from 0 to 1. The results showed that the 

development strategy has the greatest impact on the effectiveness of land resources 

use. All other directions have approximately the same impact on the efficiency of 

activities and development of agricultural enterprises. 

In order to develop a strategy for agricultural enterprises with a low level of 

strategic capability, it was proposed to use SWOT analysis and the "target tree" 

method. For agricultural enterprises with an average level of strategic capability, 

among the whole set of strategic analysis tools, it is proposed to use the following 

methods: PEST analysis, SWOT analysis, Ansoff matrix, Michael Porter analysis, 

and mapping of strategic groups. Among methods for constructing a strategy, road 
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mapping and method of balanced system of indicators are highlighted. For 

agricultural enterprises with a high level of strategic ability, the following tools have 

been identified for strategic analysis: STEEPLE analysis, TELESCOPIC 

OBSERVATIONS, ADL model, and McKinsey matrix. For construction of a 

strategy, the use of the Hoshin Kanri method was proposed. 

A typical strategy for the development of agricultural enterprises based on the 

Hoshin Kanri method is created. This strategy is designed for 3 years and includes 

strategic and tactical goals, processes and results, among which correlations are 

established. Among the strategic objectives that are typical for agricultural 

enterprises, the following aims are identified: increase of business efficiency, 

increase of efficiency of sales activity, introduction of innovative technologies in 

production and optimization of business processes. Accordingly, management of 

agricultural enterprises can form a larger number of promising goals, based on the 

needs of business entities. 

 

Key words: strategy, development, agricultural enterprise, strategic analysis, 

planning, management. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У сучасних умовах глобалізації бізнесу, значної 

обмеженості ресурсів, посилення конкуренції та прискорення технологічних 

нововведень важливою вимогою для сільськогосподарських підприємств є 

здатність пристосуватися до мінливих умов зовнішнього середовища. 

Запорукою їх успішного продуктивного розвитку є забезпечення максимально 

ефективного використання наявного ресурсного потенціалу. У науці та 

практиці існує велика кількість різноманітних методичних інструментів, які 

сприяють покращенню функціонування суб’єктів господарської діяльності. 

Одним із таких інструментів, що забезпечує досягнення результативного 

розвитку, формуючи стійкі конкурентні переваги, є стратегія. Йдеться про 

складну модель, яка охоплює усі процеси на підприємстві. 

Побудова ефективної стратегії розвитку дасть змогу керівникам 

сільськогосподарських підприємств окреслити пріоритетні стратегічні напрями 

розвитку, своєчасно реагувати на зміни внутрішнього і зовнішнього 

середовища та забезпечити стійке економічне зростання в довгостроковій 

перспективі. Стратегія є дієвою дорожньою картою протягом усього життєвого 

циклу підприємства. 

Водночас далеко не всі керівники сільськогосподарських підприємств 

усвідомлюють необхідність побудови стратегії розвитку, не мають достатнього 

рівня знань, ресурсів та досвіду для її формування і впровадження. Окрім того, 

різні сільськогосподарські підприємства мають різний рівень стратегічної 

спроможності, тобто наявні можливості і потреби для проведення стратегічного 

аналізу та розробки стратегії. Формування і впровадження стратегії розвитку 

сільськогосподарських підприємств є складним процесом, який потребує 

детального дослідження, розробки науково обґрунтованих підходів і 

практичних рекомендацій для його забезпечення. 

Проблеми розробки стратегії є предметом теоретико-прикладних 

досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких І. Ансофф, 
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З. Бурик, О. Віханський, А. Дергоусова, В. Збарський, О. Князева, 

О. Кравченко, Г. Мінсберг, Т. Муляр, М. Портер, А. Сельський, А. Стрікленд, 

Я. Тінберген, А. Томпсон, З. Шершньова. Питання побудови механізму 

формування і впровадження стратегії розвитку сільськогосподарських 

підприємств та оцінки результатів його застосування розглядали у своїх працях 

М. Бельє, А. Воронкова, Т. Вяткіна, В. Голік, А. Грей, О. Дідківська, 

К. Доббінс, О. Єрмаков, В. Зіновчук, Л. Козак, О. Лайко, Д. Легеза, 

В. Лопушанська, Т. Пізняк, Г. Харченко, Д. Хофстранд, В. Якубів та інші 

науковці. 

Водночас окремі теоретико-методологічні та організаційні аспекти 

розробки і впровадження стратегії розвитку сільськогосподарських 

підприємств потребують додаткового поглибленого дослідження з урахуванням 

регіональних особливостей та змін, що виникають під впливом глобалізаційних 

процесів. Це зумовило вибір теми дисертаційного дослідження, визначило його 

мету і завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” на 2012-

2017 рр. – “Розробка і обґрунтування соціально-економічного та організаційно-

управлінського механізму збалансованого розвитку підприємницьких структур 

у регіоні Карпат” (номер держреєстрації 0113U004332) та на 2017-2020 рр. – 

“Розробка і обґрунтування соціально-економічного та організаційно-

управлінського механізму збалансованого розвитку підприємницьких структур 

у регіоні Карпат” (номер держреєстрації 0113U004332). Участь дисертанта у 

виконанні зазначених тем полягала в обґрунтуванні та вдосконаленні механізму 

формування і впровадження стратегії розвитку сільськогосподарських 

підприємств. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є наукове 

обґрунтування теоретико-методологічних положень та розробка практичних 

рекомендацій щодо використання механізму формування і впровадження 
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стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств для забезпечення їх 

стабільної діяльності в довгостроковій перспективі. 

Відповідно до поставленої мети в дисертації визначено та вирішено такі 

завдання: 

– уточнити поняття “стратегія розвитку сільськогосподарського 

підприємства” та дослідити основні підходи до визначення сутності стратегії; 

– удосконалити класифікацію стратегій за різними ознаками та 

розглянути їх значення, виходячи з особливостей сільськогосподарських 

підприємств; 

– узагальнити теоретико-методологічні підходи до формування стратегії 

розвитку сільськогосподарських підприємств; 

– здійснити оцінку тенденцій стратегічного розвитку 

сільськогосподарських   підприємств та виявити особливості формування і 

впровадження стратегії; 

– провести комплексний стратегічний аналіз перспектив розвитку 

сільськогосподарських підприємств; 

– розробити збалансовану систему економічних показників для вибору 

подальшої стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств; 

– сформувати механізм формування й впровадження стратегії розвитку 

сільськогосподарських підприємств та розробити типову стратегію розвитку 

сільськогосподарського підприємства за методом хосин канрі; 

– здійснити моделювання процесу стратегічного планування на 

сільськогосподарському підприємстві за розробленою методикою. 

Об’єктом дослідження є процес формування та впровадження стратегії 

розвитку сільськогосподарських підприємств. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та 

практичних аспектів побудови механізму формування і впровадження стратегії 

розвитку сільськогосподарських підприємств. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу для наукового 

дослідження склали положення вітчизняної та зарубіжної економічної наукової 
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діяльності з питань формування і впровадження стратегії в контексті розвитку 

сільськогосподарських підприємств.  

Для реалізації поставлених завдань дисертаційної роботи були 

використані загальні та спеціальні методи наукового дослідження, а саме: 

історичний метод – для дослідження історичних передумов виникнення понять 

і розвитку теорій, що характеризують досліджуваний об’єкт; метод 

теоретичного узагальнення – для розкриття змісту та сутності понять 

“стратегія” і “стратегія розвитку”; системний підхід – для характеристики 

різних видів стратегій, виходячи з особливостей функціонування 

сільськогосподарських підприємств; аналізу та синтезу – для обґрунтування 

підходів до здійснення стратегічного управління на сільськогосподарських 

підприємствах та особливостей формування і впровадження стратегії розвитку; 

ситуаційний підхід – для виокремлення й вивчення часткових характеристик 

розробки стратегії та проведення комплексного стратегічного аналізу 

перспектив розвитку сільськогосподарських підприємств; математичне 

моделювання – для аналізу великої сукупності даних функціонування 

сільськогосподарських підприємств досліджуваного регіону та встановлення 

певних математичних закономірностей використання останніми стратегії; 

графічний метод – для наочності відтворення отриманих результатів 

дослідження. Обробку даних здійснено з використанням сучасних 

інформаційних технологій та методів графічної візуалізації. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, 

офіційні дані Державної служби статистики України, Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, Головного управління статистики в Івано-

Франківській області, науково-аналітичні публікації вітчизняних і зарубіжних 

вчених, а також особисті спостереження автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

удосконалено: 

– сутність поняття “стратегія розвитку сільськогосподарського 

підприємства”, що розглядається як цілеспрямований, детальний, 
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впорядкований та довгостроковий план дій, що інтегрує в собі певний набір 

орієнтирів, які формують чітку лінію поведінки сільськогосподарського 

підприємства в напрямку поетапного досягнення поставлених цілей, 

задоволення потреб споживачів, отримання економічного і соціального ефекту 

та забезпечення сільськогосподарського зростання в країні загалом; 

– систему класифікації стратегій сільськогосподарських підприємств 

шляхом доповнення її класифікаційною ознакою, пов’язаною зі статусом 

входження підприємства на ринок, виділяючи за цією ознакою стратегію 

фоловера, що включає стратегію монополіста окремої території і 

загальнотипову стратегію, та стратегію інноватора, що включає унікальну 

власну стратегію і стратегію запозичення іноземного досвіду; 

– теоретико-методологічну основу формування стратегії розвитку 

сільськогосподарських підприємств для отримання конкурентних переваг, яка 

базується на методологічних підходах, що передбачають: комплексність 

побудови стратегії, системність та цілісність стратегічного планування, 

циклічність та постійність розробки стратегічних планів, використання 

інноваційних підходів до формування стратегії з метою отримання унікальних 

можливостей розвитку; 

– типову стратегію розвитку сільськогосподарського підприємства за 

методом хосин канрі у вигляді X-матриці, яка базується на встановленні різних 

за силою впливу (сильний, значний, слабкий) кореляційних зв’язків між 

стратегічними і тактичними цілями, бізнес-процесами та очікуваними 

результатами; 

набули подальшого розвитку: 

– збалансована система економічних показників стратегії розвитку, що 

включає розрахунок показників, які характеризують використання земельних, 

фінансових, трудових та матеріально-технічних ресурсів 

сільськогосподарського підприємства, а їх застосування дає змогу визначити 

рівень стратегічної спроможності  відповідного суб’єкта господарювання; 
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– методичні підходи до оцінки тенденцій стратегічного розвитку 

сільськогосподарських підприємств на основі комплексного аналізу факторів 

впливу та дослідження особливостей формування і впровадження стратегії 

розвитку сільськогосподарських підприємств; 

– інструментарій для проведення комплексного стратегічного аналізу 

перспектив розвитку сільськогосподарських підприємств, включаючи PEST-, 

SWOT-аналіз та модель TELESCOPIC OBSERVATIONS; 

– метод роудмеппінг (побудова дорожньої карти) для розробки стратегії 

розвитку сільськогосподарського підприємства, який базується на використанні 

сучасних технологій та інновацій з метою досягнення ключових стратегічних і 

тактичних цілей. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 

застосування запропонованих наукових рекомендацій і методичних розробок 

для побудови ефективного механізму формування та впровадження стратегії 

розвитку сільськогосподарськими підприємствами, починаючи від проведення 

стратегічного аналізу до вибору методів побудови стратегії та її впровадження. 

Напрацювання автора сприятимуть розробці ефективної стратегії розвитку для 

забезпечення своєчасного реагування на зміни у внутрішньому та зовнішньому 

середовищі, ефективному використанні наявних ресурсів, нарощенні 

конкурентних переваг та досягненні стійкого економічного зростання в 

довгостроковій перспективі. 

Напрацювання автора щодо практичного застосування системи 

збалансованих економічних показників, використання різних інструментів 

стратегічного аналізу та методів побудови стратегії з урахуванням стратегічної 

спроможності сільськогосподарського підприємства застосовуються в 

діяльності приватного сільськогосподарського підприємства “Рідна земля” 

(довідка № 152 від 31.10.2018). 

Пропозиції автора щодо реалізації механізму формування та 

впровадження сформованої стратегії розвитку для забезпечення стійкого 

економічного зростання підприємства в довгостроковій перспективі враховано 
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в процесі діяльності Філії “Авангард” ПАТ “Агрохолдинг Авангард” (довідка 

№ 199 від 27.08.2018 р.). 

Наукові розробки дисертанта схвально прийняті в Івано-Франківській 

області і використовуються у практичній роботі в районах та багатьох 

сільськогосподарських підприємствах (довідка № 268/01-14/04.2 від 

04.10.2018 р., видана департаментом агропромислового розвитку Івано-

Франківської облдержадміністрації). 

Теоретичні та методичні результати дисертаційного дослідження 

використовуються при викладанні дисциплін “Стратегічне управління”, 

“Економіка підприємств” та “Економічна діагностика підприємства” при 

підготовці студентів економічних спеціальностей ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника” (довідка № 01-15/03/1789 

від 02.11.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, в якій викладено результати дослідження автором проблем 

формування та впровадження стратегії розвитку сільськогосподарських 

підприємств. Дисертанту належать наукові положення, висновки й пропозиції, 

що містяться в роботі. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, 

використано лише ті ідеї та положення, які належать особисто автору.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження доповідалися та одержали схвалення на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: Всеукраїнському 

науково-практичному семінарі “Сучасний викладач у студентоцентричній 

моделі освітнього процесу університету” (Івано-Франківськ, 2016 р.), 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Ефективність 

функціонування сільськогосподарських підприємств” (Львів, 2016 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції “Актуальні проблеми 

економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми” 

(Харків, 2016 р.), Всеукраїнському науково-практичному семінарі “Інноваційні 

напрями розвитку системи управління в організаціях” (Івано-Франківськ, 
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2017 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Competitiveness and 

Innovation in the Knowledge Economy” (Кишинів, Молдова, 2017 р.), 

Всеукраїнському науково-практичному семінарі “Організаційно-економічні 

аспекти інноваційного розвитку системи управління” (Івано-Франківськ, 

2018 р.), Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Інноваційний 

розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства” 

(Луцьк, 2018 р.). 

Публікації. За результатами наукових досліджень автором опубліковано 

16 наукових праць загальним обсягом 5,64 ум. др. арк., у т. ч. 7 статей у 

наукових фахових виданнях України обсягом 3,57 ум. др. арк., 2 статті у 

зарубіжних та міжнародних наукометричних виданнях обсягом 1,08 ум. др. арк. 

та 7 публікацій в матеріалах конференцій обсягом 0,99 ум. др. арк. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Дисертаційна 

робота викладена на 252 сторінках комп’ютерного тексту. Дисертація містить 32 

таблиці, 42 рисунки, 6 додатків. Список використаних джерел налічує 192 

найменування на 18 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

1.1. Сутність та значення стратегії розвитку сільськогосподарських 

підприємств 

 

Розвиток національної економіки України значною мірою залежить від 

стану та розвитку її аграрного сектору, основою якого є сільське господарство. 

Сучасне ринкове середовище в сільськогосподарській галузі характеризується 

нестабільністю, зміною економічних параметрів, недостатнім розвитком 

продуктивних сил. У таких умовах, головною умовою виживання виробників 

сільськогосподарської продукції є здатність пристосовуватись до умов нового 

середовища, тобто розвиватись у відповідності зі змінами. Тільки 

розвиваючись, підприємство може досягнути кінцевої мети свого існування, яка 

полягає в отриманні прибутку та досягненні певного очікуваного ефекту. 

Сьогодні діяльність більшості сільськогосподарських підприємств 

направлена на досягнення короткострокових цілей через вирішення поточних 

завдань. При цьому належного розвитку не отримують соціальні, економічні, 

інвестиційні та інноваційні напрями. Спрямованість виробників 

сільськогосподарської продукції на ефективність в короткостроковому періоді 

проявляється у виснажуванні сільськогосподарських земель нераціональними 

сівозмінами, руйнуванні поверхневого шару ґрунту, забрудненні 

навколишнього середовища, невиправданні очікувань сільської громади, 

відсутності мотивації персоналу як основи ефективного розвитку підприємства 

та занепаді сільської інфраструктури в цілому. Відповідно досвід зарубіжних 

країн свідчить про те, що підприємства, які зосередженні тільки на поточних 

питаннях та проблемах, не мають перспектив для досягнення комерційного 

успіху у майбутньому. У зв’язку з цим, з метою реалізації перспективних 
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конкурентних можливостей підприємств сільського господарства, кожне із них 

повинно розробити стратегію свого розвитку. 

Питанням дослідження теоретичних та практичних основ трактування та 

існування поняття “стратегія” присвячено багато наукових праць вітчизняних 

та зарубіжних вчених, таких як І. Ансофф [1], П. Вейс [2], О. Віханський [3], 

А. Гершун, М. Горський [4], В. Глюк [5], Г. Я. Гольдштейн [6], П. Дойль [7], 

В. С. Єфремов [8], Л. Г. Зайцев, М. Д. Соколов [9], Б. Карлофф [10], М. Д. Крук 

[11], В. Д. Маркова, С. А. Кузнєцова [12], М. Х. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоурі [13], Г. Мінсберг [14], О. Б. Моргулець [15], В. С. Пономаренко, 

О. І. Пушкар, О. М. Тридід [16], М. Портер [17], В. С. Соловйов [18], Г. Стейнер 

[19], А. Дж. Стрікленд, А. А. Томпсон [20], Н. Туленков [21], Р. А. Фатхудінов 

[22], Л. І. Федулова, О. В. Захарова [23], А. Чендлер [24]. Кожен із них має свій 

підхід до розуміння сутності і мети поняття “стратегія”. 

“Слово “стратегія” походить від давньогрецьких слів “stratos” – “армія” та 

“agos” – “я керую”. Відповідно, поняття “стратегія” первинно тлумачили як 

мистецтво або наука ведення воєнних дій. Свідченням цього є 

давньокитайський трактат про військове мистецтво “Сунь-Цзи”, датований 

V ст. до н. е. З грецької “strategy” перекладається як “уміння генерала”. Цей 

термін первісно характеризував уміння керівника, яке він демонструє в процесі 

прийняття рішення” [25, с. 23]. 

Увів поняття стратегії “Олександр Македонський, який за допомогою 

вмілих стратегій завоював майже весь відомий на той час для європейця світ. 

Хоча інші військові історики твердять, що стратегію активно почав 

використовувати Чингісхан” [7, с. 197]. Зокрема, під час планування військових 

дій  та проведення державної політики Чингісхан використовував такі елементи 

стратегії та стратегічного менеджменту: довготермінові цілі ведення військових 

дій; стратегії розвитку Монголії, а саме конкретна модель; корпоративний набір 

цінностей і операційних дій, що підтримували та забезпечували успішну 

реалізацію обраної моделі [7, с. 199]. 

У загальному значенні поняття “стратегія” “вживається для позначення 
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широких довгострокових заходів або підходів, як правило, стосовно 

підприємства. Крім використання поняття стратегії у військовій практиці, його 

вживання можна почути і в політиці як загальний план досягнення будь-яких 

(зазвичай великих, суспільно значущих) цілей. У лексиконі ділового управління 

воно стало вживатися для позначення того, що раніше називалося політикою, 

або діловою політикою” [3, с. 96]. 

Приклади використання стратегічного підходу до управління діловими 

організаціями почали простежуватися ще у 20-30-х рр. XX ст. Починаючи з 

1926 р. “під стратегією малося на увазі управління ресурсами, коли було 

встановлено, що при кожному подвоєнні виробництва витрати на одиницю 

продукції знижуються на 20 %. Поняття “стратегія” увійшло до управлінських 

термінів у 1950-х рр., коли проблема реакції на несподівані зміни в 

зовнішньому середовищі набула великого значення. Спочатку зміст цього 

поняття був незрозумілий. З огляду на військове слововживання словники все 

ще визначали стратегію як “науку про ведення війни, мистецтво ведення бою, 

науку і мистецтво розгортання військ для бою, військове мистецтво” [7, с. 202]. 

“Після закінчення Другої світової війни у США компанії RAND 

Corporation було доручено розробити нові технології та види озброєння. Герман 

Кан, який очолював RAND Corporation, запропонував метод мислення, що 

отримав назву “майбутнє-зараз” (future-now). Ідея цього методу полягала в 

тому, щоб за допомогою скурпульозного аналізу й творчої уяви скласти звіт, 

що міг би бути написаний людьми, які живуть у майбутньому. Терміном 

“scenrio” (“сценарій”) подібні історії позначив письменник Л. Ростен, який 

запропонував його, скориставшись термінологією Голлівуда. Г. Кан погодився 

з тим, що термін “scenrio” є більш вдалим, оскільки акцент у ньому ставиться 

не стільки на передбаченні (прогнозуванні), скільки на створенні певної теорії 

чи міфу. У середині 60-х рр. минулого століття Г. Кан заснував Хадсонівський 

інститут, що спеціалізувався на написанні історій про майбутнє, тобто 

фактично, робилися спроби подолати в управлінні відсталість традиційного 

способу мислення та уявити собі майбутнє. 
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Тим часом на Західному узбережжі США Стенфордський університет 

створив у 1947 р. власний дослідницький центр, який був названий 

Стенфордським дослідницьким інститутом (SRI). Перед ним стояло завдання 

запропонувати компаніям довгострокове планування, що базувалося на 

дослідженні операцій, економічних і політичних стратегіях, і надавати 

консультації в науковій та воєнній сферах. Наприкінці 60-х рр. у дослідницькій 

роботі таких організацій, як SRI, сталися значні зміни. Це пояснювалося 

низкою причин, зокрема різким збільшенням витрат, пов’язаних із війною у 

В’єтнамі. Водночас Хадсонівський інститут розпочав пошук корпоративних 

спонсорів. У результаті новий стиль мислення зацікавив такі компанії, як Shell, 

IBM і General Motors. Тоді ж Тед Ньюленд, який очолював енергетичний гігант 

Shell, почав запроваджувати уявлення про майбутнє у своїй організації” [26, 

с. 9]. 

Очевидно, що елементи стратегії були вперше виявлені ще у військовому 

мистецтві для перемоги у боях та досягнення лідерських позицій. Військові 

командувачі вбачали необхідність планувати свої подальші дії в 

довгостроковому періоді. Таким чином, вони досягали успіху і здобували свою 

беззаперечну могутність. Значно пізніше метод “майбутнє-зараз” почали 

використовувати у своїх технологіях американські компанії з метою 

утвердження своїх позицій на ринку та забезпечення конкурентоспроможності. 

Тобто розуміння та інтерпретація поняття стратегія, на нашу думку, було тісно 

пов’язано зі зміною структури мислення при виборі тієї чи іншої управлінської 

поведінки. 

Наступним кроком для розуміння сутності стратегії є аналіз трактування 

її змісту різними науковцями в різні проміжки часу, починаючи з перших 

основоположних тверджень  

“Концепцію стратегії вперше було розроблено в 1960-х рр. А. Чандлером, 

К. Ендрюсом, І. Ансоффом. Вони давали перші визначення основних положень 

стратегічного планування, хоча й прив’язувались до теорії інституціоналізму. 

Зміст поняття стратегії змінювався під впливом економічного розвитку 
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суспільства” [27, с. 103]. 

В різних наукових джерелах існують різні трактування поняття 

“стратегія” як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Розглянемо їх у табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Трактування поняття “стратегія” різними науковцями* 

№ 

п/п 

Прізвище та ініціали 

авторів 
Визначення 

1. І. Ансофф [1, с. 68] 
Стратегія – це набір правил для прийняття рішень, якими 

організація керується у своїй діяльності. 

2. П. Вейс [2, с. 128] 

Стратегія – це складна система визначень того, що 

повинно бути зроблено; це декларація про наміри зробити 

певний вибір у майбутньому, коли будуть досягнуті 

моменти, що надають право вибору. 

3. О. Віханський [3, с. 88] 

Стратегія – це довгостроковий, якісно новий визначений 

напрям розвитку, що стосується сфери, засобів і форм 

діяльності, системи відносин, а також позицій у 

зовнішньому середовищі, що обумовлює виконання 

поставлених цілей. 

4. 
А. Гершун, 

М. Горський [4, с. 19] 

Стратегія – це шлях, що складається з декількох етапів від 

теперішнього стану до цільового стану, що планується. 

План, що інтегрує в єдине ціле такі елементи: головні цілі, 

політику, цінності, філософію, ідеологію, дії. 

5. В. Глюк [5, с. 685] 

Стратегія – це уніфікований, інтегрований і зрозумілий 

план, розроблений таким чином, щоб бути впевненим у 

досягненні цілей підприємства. 

6. 
Г. Гольдштейн  

[6, с. 183] 

Стратегія – це система дій і управлінських підходів, які 

використовуються для досягнення організаційних завдань 

і цілей організації. 

7. П. Дойль [7, с. 36] 

Стратегія – це комплекс прийнятих рішень з розміщення 

ресурсів і досягнення довгострокових конкурентних 

переваг на цільових ринках. 

8. В. С. Єфремов [8, с. 89] 

Стратегія – це образ дій, що обумовлює цілком визначену 

і відносно стійку лінію поведінки на довготривалому 

інтервалі часу. 

9. 

Л. Г. Зайцев, 

М. І. Соколов  

[9, с. 264] 

Стратегія – це сукупність правил для прийняття рішень з 

метою забезпечення стабільного зростання. 

10. Б. Карлофф [10, с. 148] 

Стратегія – це узагальнююча модель дій, необхідних для 

досягнення встановлених цілей шляхом координації і 

розподілу ресурсів компанії. 

11. М. Д. Крук [11, с. 113] 
Стратегія – це правила прийняття рішень, які формуються 

в момент початку їх реалізації. 

12. 

В. Д. Маркова, 

С. А. Кузнецова  

[12, с. 178] 

Стратегія – це програма дій, що формує пріоритети 

проблем і ресурси для досягнення основних цілей. 

13. 

М. Х. Мескон, 

М. Альберт, 

Ф. Хедоурі [13, с. 231] 

Стратегія – це детальний усесторонній комплексний план, 

призначений для забезпечення та досягнення місії і 

досягнення цілей підприємства. 
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Продовж. табл. 1.1 

14. Г. Мінсберг [14, с. 472] 

Стратегія – це єдність 5-ти елементів: план, приклад, 

позиціонування, перспектива і дія, тобто певний набір 

курсів дій, сформованих згідно із ситуацією. 

15. 
О. Б. Моргулець 

[15, с. 158] 

Стратегія – це довгостроковий, якісно визначений напрям 

розвитку підприємства, спрямований на закріплення його 

позицій та досягнення поставлених цілей. 

16. 

В. С. Пономаренко, 

О. І. Пушкар, 

О. М. Тридід  

[16, с. 549] 

Стратегія – це ділова концепція розвитку підприємства на 

визначену стратегічну перспективу, що представлена у 

вигляді довгострокової програми конкретних дій, здатних 

реалізувати цю концепцію та забезпечити конкурентні 

переваги в досягненні цілей. 

17. М. Портер [17, с. 128] 

Стратегія – це аналіз внутрішніх процесів та взаємодій між 

різними складовими організації, позиціонування 

організації щодо галузевого середовища. 

18. 
В. С. Соловйов  

[18, с. 283] 

Стратегія – це генеральний напрямок досягнення цілі, 

тобто основний, ведучий напрямок руху для поетапного 

досягнення будь-яких цілей. 

19. 
Г. Стейнер,  

Дж. Майєр [19, с. 36] 

Стратегія – це формування місії організації, її намірів і 

цілей, політики, програми та методів їхнього досягнення. 

20. 

А. Дж. Стрікленд, 

А. А. Томпсон  

[20, с. 11] 

Стратегія – це план управління підприємством, 

спрямований на зміцнення його позицій, задоволення 

потреб споживачів і досягнення поставлених цілей. 

21. 
Н. Туленков 

[21, с. 106] 

Стратегія – це встановлена на досить тривалий період 

сукупність норм, орієнтирів, напрямків, сфер, способів і 

правил діяльності, що забезпечують зростання і високу 

конкурентоспроможність організації, які зміцнюють 

позиції на ринку, підвищують здатність до виживання в 

умовах конкуренції. 

22. 
Р. А. Фатхутдінов 

[22, с. 3] 

Стратегія – це програма, план дій та генеральний курс для 

досягнення стратегічних цілей у будь-якій галузі 

діяльності. 

23. 

Л. І. Федулова, 

О. В. Захарова  

[23, с. 43] 

Стратегія – це таке поєднання (відповідність) ресурсів і 

навичок організації, з одного боку, і можливостей, ризику, 

що виходять з навколишнього середовища, з іншого боку, 

діючи в дійсному і майбутньому, при якому організація 

сподівається досягнути своєї основної мети. 

24. А. Чандлер [24, с. 129] 

Стратегія – це визначення основних довгострокових цілей 

та завдань, затвердження курсу дії, ресурсів, які необхідні 

для досягнення цілей. 

* Джерело: розроблено автором на основі [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 

17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24]. 

 

Аналіз поняття “стратегія” різних вітчизняних та зарубіжних вчених, 

показує, що різні точки зору в цілому дають доцільні змістовні трактування. Це 

є ознакою багатоаспектності, складності та плановості поняття “стратегія”. 



28 

Проаналізувавши наведені вище трактування, сформулюємо визначення 

“стратегія” для підприємства в сучасних умовах. Стратегія – це довгостроковий 

комплексний план розвитку підприємства, який включає в себе сукупність 

послідовних дій та рішень з метою досягнення поставлених цілей та зміцнення 

конкурентних переваг на ринку. Йдеться про певний набір правил, які в ідеалі 

повинні забезпечувати успішне досягнення основних довгострокових цілей та 

завдань підприємства, що в сукупності складають місію компанії. Стратегія 

відображає довгострокову концепцію розвитку підприємства, яка направлена на 

забезпечення конкурентних переваг в досягненні цілей та своєчасне реагування 

на виклики зовнішнього та внутрішнього середовища [28, с. 90]. 

В економічній літературі виділяють також три підходи, які визначають 

сутність стратегії з різних сторін. Відповідно різні вчені досліджували поняття 

“стратегія” в певній галузі зазначеного підходу (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Підходи до визначення сутності стратегії* 

* Джерело: розроблено автором на основі [29]. 

 

Розглянуті підходи до суті стратегії та її визначення показують, що має 

місце певний ряд суттєвих причинно-наслідкових залежностей: 

1) стратегія розробляється в заздалегідь визначеному напрямі (сукупності 

напрямів) для досягнення поставленої мети за умови виконання певної 

Класичний підхід 

Концептуальний 

підхід 

А. Чандлер, Б. Карлофф, 

Д. Куінн 

Комплексний підхід 

Стратегія, як засіб досягнення 

цілей підприємства. 

Г. Мінцберг, І. Ансофф, 

М. Портер 

Дж. Джонсон, К. Скулс, 

М. Туленков 

Стратегія, як набір правил 

прийняття рішень. 

Стратегія, як програма 

функціонування підприємства в 

зовнішньому середовищі, 

взаємодії з конкурентами, 

задоволення потреб клієнтів, 

зміцнення конкурентних позицій 

підприємства. 
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послідовності дій; 

2) сукупність певної послідовності дій, за допомогою яких досягається 

зазначена мета; 

3) під час досягнення мети стає можливим здобуття бажаного стану в 

майбутньому – наперед визначеної позиції. В цьому випадку стратегія виступає 

засобом; 

4) досягнення поставленої мети передбачає виконання певних завдань, які 

також передбачають прийняття певних рішень, враховуючи зовнішні фактори 

та внутрішні можливості; 

5) визначені усі завдання та мета діяльності підприємства, а також заходи 

досягнення зазначених завдань, реалізуються у вигляді планів та відповідних 

програм дій. 

Як зазначають американські вчені, “стратегічне бачення – це маршрут 

руху підприємства в майбутнє, яке визначає технології, цільові аудиторії, 

географічні та товарні ринки, перспективні можливості та образ майбутнього 

його стану” [30, с. 43]. Цілком погоджуємось із думкою американських 

науковців, адже справді стратегія – це підприємство у майбутньому, з його 

економічним та фінансовим станом, а також план дій для прийняття 

ефективних рішень з метою досягнення очікуваного стану. 

Для того, щоб мати комплексне уявлення про сутність поняття 

“стратегічний розвиток”, крім аналізу поняття “стратегія”, необхідно дослідити, 

що таке “розвиток” та яка його передісторія. 

Перші систематизовані вчення про концепцію розвитку з’явилися в 

німецькій філософії. Так, І. Кант під “розвитком” розуміє якісну зміну основи 

існування об’єкта перетворення світоглядної основи свідомості. Комплексну, 

усебічну концепцію розвитку запропонував Г. Гегель. Згідно з його теорією 

“розвиток” тлумачиться як повернення до висхідної точки, але не точне її 

повернення, а з набуттям певного позитивного досвіду [31, 32]. Пізніше 

К. Маркс у розвитку вбачав кількісні та якісні зміни певного об’єкта [33, 

с. 364]. 
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Автори Українського радянського енциклопедичного словника категорію 

“розвиток” тлумачать “як специфічний процес зміни, результатом якого є 

виникнення якісно нового, поступовий процес переходу від нижчого до 

вищого, від простого до складного” [34, с. 569]. 

Розглядаючи зміст поняття “розвиток”, Л. Г. Мельник визначив його “як 

незворотну, спрямовану, закономірну зміну системи на основі реалізації 

внутрішньо притаманних їй механізмів самоорганізації” [35, с. 23]. Основними 

особливостями розвитку є незворотність, певна закономірність, спрямованість, 

а також впорядкованість дій та активна роль керівництва і персоналу 

підприємства в напрямку досягнення цілей підприємства. 

Поняття “розвиток організації” починає розглядатися у науковій 

літературі у 1950-х роках. Водночас, організаційний розвиток вважався 

специфічною стратегією системних змін, спрямованою на підвищення 

ефективності діяльності організації за рахунок удосконалення управління 

організаційними процесами, структурами і культурою. 

У 60-70-х роках XX ст. вивчення організаційного розвитку фокусувалось 

на вдосконаленні внутрішнього функціонування організації шляхом 

покращення комунікацій, уточнення організаційних ролей, створення команд 

тощо. 

Організація розглядалась як відкрита система у взаємодії з її 

середовищем, але основний наголос робився на удосконаленні діяльності саме 

організації та її підсистем. У 1980-х роках поняття “організаційний розвиток” 

під впливом загострення конкуренції, розвитку інформаційних технологій, 

політичних та економічних змін набуло нового змісту. Основними його 

складовими починають виступати: місія, ключові принципи, бачення, стратегія 

організації. Організаційний розвиток розглядається як “набір стратегій, 

цінностей, технологій, спрямованих на планові зміни в організації…, з метою 

кращого узгодження можливостей організації та поточних і очікуваних вимог її 

оточення” [36, с.77]. 

Професор О. Д. Гудзинський розглядає сутність стратегії розвитку 
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організації “як систему планованих внутрішніх організаційних заходів, 

спрямованих на оптимізацію функціонування організації щодо наявних та 

очікуваних станів її оточення, а отже, й організаційного розвитку”. Звідси 

стратегічна спрямованість дій – базова основа забезпечення 

конкурентоспроможного антикризового розвитку господарюючих структур. 

При цьому, акцентується увага на необхідності формування випереджальної 

системи управління конкурентоспроможністю та антикризовою діяльністю 

підприємств [37, с. 51].  

Як бачимо, в науковій літературі немає чіткого визначення поняття 

“стратегія розвитку підприємства”. Його часто порівнюють і з еволюцією, і з 

економічним зростанням, і з процесом досягнення основної цілі організації. 

Стратегія розвитку підприємства представляється у вигляді сукупності 

документів різного ступеня деталізації: 

1) коротка формула стратегії відображає сутність напрямків діяльності 

організації, функціонального підрозділу або структурної одиниці; 

2) розгорнуте представлення стратегії у вигляді сукупності стратегічних 

планових документів: об’єкти стратегічного планування; інтереси і цілі; 

просторові параметри стратегії; методи та способи реалізації стратегії 

(інструменти); виконавці стратегії; 

3) узагальнюючий документ, що відповідає в скороченій формі на 

питання, відповідні окремим структурним одиницям розгорнутого документу: 

що?, навіщо?, де?, коли?, як?, з використанням яких засобів?, хто? 

Але розуміння стратегії розвитку не повинно зводитися до наступного 

процесу. Досить точно визначається кінцевий стан, що повинний бути 

досягнутий через тривалий проміжок часу. Після чого складається план, який 

визначає, що необхідно зробити для того, щоб досягти цього кінцевого стану. 

При такому розумінні стратегія виступає в ролі конкретного довгострокового 

плану, а її розробка – це знаходження цілі і складання плану [3, с. 121]. 

Як стверджує А. О. Дергоусова, “стратегія розвитку підприємства – це 

інтегроване поняття, що включає в себе стратегічні напрямки розвитку 
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(альтернативи) і функціональні стратегії керування, і представляє собою 

встановлену на тривалий період сукупність норм, орієнтирів, напрямків, сфер, 

способів і правил діяльності, які забезпечують впевнений  рух підприємства, 

його зростання і високу конкурентоздатність, що зміцнює позиції на ринку, 

підвищуючи здатність до виживання в конкретній ситуації” [38, с. 96]. 

Серед сучасних вітчизняних авторів варте уваги визначення стратегії 

розвитку аграрного підприємства, наведене академіками НААНУ 

Ю. О. Лупенком, П. Т. Саблуком, В. Я. Месель-Веселяком та М. Й. Маліком. 

Згідно їхнього тлумачення “стратегія аграрного сектору економіки – це місія, 

мета, принципи організації та імперативи розвитку аграрного сектору, 

пріоритетні напрями досягнення цілей, відповідно до яких буде здійснюватись 

державна політика щодо нормативно-правового та фінансово-економічного 

регулювання розвитку аграрного сектору” [39, с. 76]. 

В. К. Збарський зазначає, що “стратегія розвитку аграрного підприємства 

– це взаємоузгодження цілей підприємства з його можливостями та вимогами 

споживачів сільськогосподарської продукції, з використанням про цьому всіх 

його конкурентних переваг” [40, с. 41]. 

Проаналізувавши всі складові елементи поняття “стратегія розвитку 

сільськогосподарського підприємства”, можемо дати його визначення у власній 

інтерпретації. Отже, стратегія розвитку сільськогосподарського підприємства – 

це цілеспрямований, детальний, впорядкований та довгостроковий план дій, що 

інтегрує в собі певний набір правил та орієнтирів, які формують чітку лінію 

поведінки сільськогосподарського підприємства в напрямку поетапного 

досягнення поставлених цілей, задоволення потреб споживачів та отримання 

економічного і соціального ефекту, а також забезпечення 

сільськогосподарського зростання в країні в цілому.  

Стратегію розвитку сільськогосподарського підприємства слід будувати 

за принципом SWOT-аналізу, а саме враховувати існуючі переваги та 

можливості внутрішнього середовища та можливі ризики і загрози зовнішнього 

середовища. В кінцевому результаті стратегія повинна не тільки задовольняти 



33 

цілі сільськогосподарського підприємства, а й забезпечувати соціальний ефект, 

тобто сприяти скороченню сільської бідності, надавати додаткові робочі місця, 

тим самим збільшуючи трудову зайнятість населення, а також забезпечувати 

сільськогосподарське зростання, що призводить до покращення економічного 

стану  країни у нинішній ситуації. 

Як справедливо зауважує Ю. Лопатинський, “дослідження стратегічних 

напрямів розвитку вітчизняних аграрних підприємств повинно відбуватися з 

урахуванням його специфіки”, до якої необхідно віднести: 

1) значний рівень конкуренції у секторі (коли безліч виробників продають 

стандартизовану продукцію) на фоні значно нижчого його рівня у галузях-

контрагентах, в умовах недостатності державних сільськогосподарських 

програм; 

2) неможливість широкого використання в якості об’єкта вільної купівлі-

продажу землі як основного засобу сільськогосподарського виробництва, 

необхідність державного регулювання та встановлення обмежень цього 

процесу; 

3) тривалість періоду та складність формування ринку землі в умовах 

вітчизняної економіки; 

4) значний вплив глобалізації аграрних ринків; 

5) наявність тривалих традицій та елементів консерватизму поведінки 

селян; 

6) яскраво виражена сезонність виробництва; велика тривалість 

операційного циклу, вагомі авансові витрати коштів і значне незавершене 

виробництво [41, с. 8]. 

До інших особливостей галузі сільськогосподарського виробництва 

відноситься, як відомо, поєднання економічних і біологічних процесів, 

пов’язаних із фізіологічними та біологічними властивостями живих організмів 

тварин і рослин, значною залежністю від природно-кліматичних умов. 

Обмежуючим фактором аграрного розвитку є також нестабільність його 

функціонування та наявність значного ризику, що робить сільське господарство 
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відносно неконкурентоспроможним щодо інших секторів національної 

економіки [42, с. 69]. 

Загалом сільськогосподарські підприємства характеризуються значною 

кількістю елементів і процесів, а також складною структурою їх взаємозв’язків. 

Це суттєво ускладнює управління ними та унеможливлює їх повне охоплення в 

межах певної стратегії. 

В. В. Голік стверджує, що враховуючи багатоплановий характер 

діяльності підприємства, слід відзначити необхідність існування певного 

переліку взаємопов’язаних стратегій, що є так званим “стратегічним набором”. 

Стратегічний набір – це система різних видів стратегій, що відображають 

напрям розвитку підприємства та особливості його діяльності через комплекс 

чітко окреслених заходів в досягнення поставлених цілей, що визначає 

стратегічну позицію підприємства в зовнішньому середовищі. 

Стратегічний набір сільськогосподарських підприємств за сучасних умов 

господарювання має бути конкурентоспроможним, тобто відповідати 

поставленим обов’язковим вимогам – адаптивності, надійності, гнучкості, 

динамічності і цілеспрямованості. Разом з тим, стратегіям, що входять до його 

складу, необхідно бути науково обґрунтованими, взаємоузгодженими та 

взаємодоповнюючими, тобто здатними забезпечити успішну реалізацію 

конкурентних переваг і гарантувати підприємствам стійкий розвиток у 

мінливому та непередбачуваному середовищі. 

Саме тому для забезпечення успішної діяльності підприємства необхідно 

сформувати конкурентоспроможний стратегічний набір взаємоузгоджених 

стратегій підприємства, адаптований до зовнішніх і внутрішніх умов його 

функціонування та спрямований на досягнення високого рівня 

конкурентоспроможності підприємства як генеральної цілі останнього, із 

досягненням високого конкурентного статусу на засадах сталого розвитку [43, 

с. 17]. 

Ми цілком погоджуємось із твердженням В. В. Голік, а тому дослідили 

різні види стратегій, подані різними авторами у різних наукових джерелах та 
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інтегрували зазначені стратегії, поділені за певними класифікаційними 

ознаками, в окремий рис. 1.2. 

Незважаючи на те, що стратегічні набори підприємств, навіть в одній 

галузі, суттєво відрізняються між собою, в економічній літературі 

дотримуються певного алгоритму формування стратегічного набору з 

урахуванням ієрархічних видів стратегій. У свою чергу, кожен із представлених 

рівнів стратегічного набору підприємства суттєво відрізняються за своїм 

спрямуванням. 

Розглянемо більш детально кожен із різновидів стратегії в межах певної 

класифікаційної ознаки та приведемо її до особливостей 

сільськогосподарського підприємства. 

За першою класифікаційною ознакою розрізняють корпоративні 

(загальні), конкурентні (ділові), функціональні та операційні стратегії. 

Корпоративна стратегія є загальним планом управління для 

сільськогосподарського підприємства. Вона поширюється на все підприємство, 

охоплюючи всі напрями діяльності, якими займається. Вона необхідна для 

досягнення цілей на загально-корпоративному рівні. 

Конкурентні (ділові стратегії) – це стратегії для визначення кожного 

окремого виду діяльності сільськогосподарського підприємства. 

Можна виокремити наступні основні види конкурентних стратегій: 

1) стратегія лідерства за витратами – передбачає зниження повних витрат 

виробництва сільськогосподарської продукції, що приваблює більшу кількість 

споживачів; 

2) стратегія широкої диференціації – спрямована на надання 

сільськогосподарській продукції специфічних рис, що відрізняють їх від 

продукції підприємств-конкурентів, що в свою чергу, сприяє збільшенню 

кількості покупців; 
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Рис. 1.2. Класифікація стратегій сільськогосподарських підприємств за різними ознаками* 

* Джерело: розроблено автором на основі [15; 44; 45; 46; 47; 48; 49]; 

**частково власна розробка автора. 
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3) стратегія оптимальних витрат – дає можливість покупцям отримати за 

свої кошти більшу цінність за рахунок поєднання низьких витрат та широкої 

диференціації продукції. Задача полягає в тому, щоб забезпечити оптимальні 

витрати та ціни відносно виробників сільськогосподарської продукції з 

аналогічними рисами та якістю; 

4) стратегія ринкової ніші (або сфокусована стратегія): заснована на 

низьких витратах – орієнтується на вузький сегмент покупців, де 

сільськогосподарське підприємство випереджає своїх конкурентів за рахунок 

нижчих витрат виробництва; заснована на диференціації продукції – ставить за 

мету забезпечення представників обраного сегмента товарами та послугами, що 

найбільше відповідають їх потребам та смаку; 

5) стратегія упередження – найбільш часто використовується 

сільськогосподарськими підприємствами, що знаходяться на початкових 

стадіях свого життєвого циклу та пов’язані з формуванням стратегічного активу 

випередження, який не завжди нейтралізується конкурентами [15, с. 164]. 

Функціональні стратегії належать до управління поточною основною 

діяльністю підрозділів (відділ маркетингу, відділ фінансів, виробничий відділ 

тощо). Відповідальність за формування функціональної стратегії лежить на 

керівниках відділів (підрозділів). Основними функціональними стратегіями є 

стратегія маркетингу, стратегія наукових досліджень і проектно-

конструкторських розробок, фінансова стратегія, стратегія управління 

персоналом, виробнича стратегія та комплексні стратегії. 

Стратегія маркетингу може бути визначена як загальний план узгодження 

маркетингових цілей аграрного підприємства і його можливостей, дослідження 

ринків і вимог споживачів, визначення на цій основі тієї сільськогосподарської 

продукції, яка має найбільшу цінність для споживача та найкращі перспективи 

збуту. 

Стратегія наукових досліджень і проектно-конструкторських розробок 

базується на науково-технічних прогнозах і формується з урахуванням 

можливих винаходів, технологічних проривів протягом періоду, на який її 
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розробляють. При створенні нового продукту з’ясовують взаємозв’язок його 

життєвих циклів, попиту на нього і технології його виробництва, оскільки вони 

впливають на життєвий цикл аграрного підприємства в цілому. 

Фінансова стратегія – це загальний план визначення фінансових потреб і 

фінансових результатів, а також альтернативного вибору джерел фінансування 

з метою мінімізації вартості капіталу та максимізації прибутку. 

Стратегія управління персоналом полягає у визначенні системи добору, 

відбору, розвитку кадрів; планування, організації та контролю діяльності 

сільськогосподарського підприємства в цілому та його підрозділів. 

Виробнича стратегія формується на основі продуктових стратегій і 

стосується прийняття рішень щодо придбання або організації нового 

виробництва; модернізації, реконструкції, технічного переобладнання діючих 

виробництв; удосконалення структури основного, допоміжного та 

обслуговуючого виробництв, співвідношення між ними; налагодження 

ефективного співвідношення між об’єктом і суб’єктом управління. Виробнича 

стратегія спрямована на налагодження виробничого процесу 

сільськогосподарського підприємства і його успішне функціонування. 

Комплексні стратегії – сукупність декількох стратегій, між якими у 

процесі їх здійснення існують різноманітні зв’язки. Ці зв’язки досить непрості і 

неоднозначні, оскільки кожен підрозділ, кожна служба аграрного підприємства 

мають своє бачення перспективи, що ускладнює узгодження функціональних 

стратегій, іноді породжує суперечності між ними. 

Операційні стратегії є своєрідною основою реалізації всіх інших, бо 

навіть загальна стратегія підприємства неодмінно конкретизується у певних 

діях і заходах. Більшість масштабних стратегічних рішень пов’язані з 

використанням ресурсів підприємства, що зумовлює необхідність мати досить 

конкретні стратегії на рівні підрозділів, робочих місць, де створюються стійкі 

конкурентні переваги. Операційна стратегія підприємства – це система заходів, 

що забезпечує досягнення мети в основній та інших видах діяльності 

підприємства, крім інвестиційної і фінансової [44, с. 154]. 
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Відповідно до другої класифікаційної ознаки у світовій практиці 

виокремлюють три основних види стратегій розвитку підприємства в 

залежності від стадії життєвого циклу бізнесу, кожний з яких повністю 

обґрунтований специфікою виробництва: 

1) стратегія зростання (розвитку) відображає намір підприємства 

збільшувати обсяги продажу, прибутку, капіталовкладень, закріпити та 

утримувати позиції лідера, мати свої унікальні конкурентні переваги; 

2) стратегія стабілізації (сталості) характеризує прагнення підприємства 

зберегти досягнуті обсяги виробництва в умовах суттєвої нестабільності обсягів 

продажу і прибутку, досягти ринкової рівноваги, збільшити ринкову частку, 

максимізувати прибуток; 

3) стратегія виживання – оборонна стратегія в умовах глибокої кризи 

діяльності підприємства. Основна ціль даної стратегії – уникнення ймовірності 

банкрутства, забезпечення беззбитковості виробництва. 

Для більшості сільськогосподарських підприємств України бажано 

застосувати стратегію зростання, хоча більшість підприємств використовують 

стратегію виживання [45]. 

Стратегічне зростання підприємств відбувається шляхом концентрації, 

інтеграції та диверсифікації. 

Концентроване зростання в сільському господарстві частіше відбувається 

шляхом розширення виробничих потужностей, тобто укрупнення 

сільськогосподарських підприємств. При цьому виникає ризик створення 

надлишку перших. Стратегії концентрації у сільському господарстві (в окремих 

випадках) мають об’єктивні обмеження розміру галузі площею земель 

сільськогосподарського використання. Багато господарств, маючи бажання 

обробляти більшу кількість земель, що підвищить їх ефективність, не мають 

для цього можливості через відсутність вільних земель: власники земельних 

паїв передали їх у користування іншим господарникам (часто дрібнотоварним 

фермерам) або самі займаються їх обробкою. За словами практиків, найбільш 

оптимальним для забезпечення ефективної роботи в сільському господарстві є 
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підприємство із земельною площею у 3,5-4,5 тис. га. 

На сьогоднішній день стає очевидним, що формування 

конкурентоспроможного великотоварного агропромислового виробництва 

неможливе без налагодження тісних міжгосподарських зв’язків. Формування 

агрохолдингів забезпечує зростання сільськогосподарського виробництва через 

інтеграцію. В українській економічній літературі інтеграція, зокрема 

агропромислова, розглядається як співпраця партнерів на договірних умовах, а 

також на засадах єдиної власності [46, с. 14]. 

Зростання сільськогосподарського підприємства може здійснюватись і за 

рахунок диверсифікації. Вчені провели дослідження великих старіших і кращих 

компаній Європи для виявлення причин їх довготривалого успіху і виявили 

головні його принципи. До його складових елементів належить диверсифікація 

бізнес-портфеля. Хороші компанії зосереджуються на своїх ключових бізнесах, 

тоді як великі знають, коли доцільно диверсифікуватися. Вони також 

підтримують розгалужену мережу постачальників і клієнтів. 

Диверсифікація може здійснюватись за допомогою трьох видів стратегій: 

стратегії центрованої диверсифікації, стратегії горизонтальної диверсифікації, 

стратегії конгломератної диверсифікації. 

Зміст стратегії центрованої диверсифікації полягає в розвитку 

підприємством своїх можливостей у розширенні діяльності через виробництво 

нових видів продукції на базі наявних потужностей. Існуюче виробництво 

залишається в центрі бізнесу, а нове виникає, виходячи з тих можливостей, які 

закладені в освоєному ринку. Стратегія горизонтальної диверсифікації 

передбачає виробництво технологічно не пов’язаних продуктів, які б 

використовували існуючі можливості підприємства в галузі поставок, 

виробництва або збуту. За своїми властивостями товар повинен бути супутнім 

товару, який вже виробляється. Стратегія конгломератної диверсифікації 

полягає в доповненні асортименту новими товарами, які технологічно не 

пов’язані з існуючими. Нові товари реалізуються на нових ринках. Це одна з 

найбільш складних для реалізації стратегій, оскільки її успішність залежить від 
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дуже багатьох факторів [46, с. 16]. 

Стратегія стабілізації (сталості) – це наступально-захисна стратегія. Вона 

характеризується рівнем таких показників, як дохід від продажу, дохід від 

активів, дохід від акцій, швидкість оновлення продукції тощо. Стратегія 

стабілізації застосовується, коли передбачається спад виробництва та 

розпочинається раптове падіння обсягу продажу та прибутку. Різновидами 

стратегії стабілізації є стратегія ревізії витрат, консолідації та стратегія 

пожвавлення. 

Стратегія ревізії витрат передбачає економію витрат на утримання 

персоналу, наукові дослідження і проектно-конструкторські розробки, 

маркетинг, товарні запаси тощо, заради змін на краще. Стратегію консолідації 

підприємства застосовують заради досягнення максимального ефекту від своєї 

діяльності та досягнення конкурентних переваг на ринку. Стратегія 

пожвавлення направлена на поступовий перехід від захисної до наступальної 

стратегії,  що супроводжується завершенням принципових перегрупувань у 

системі управління й здійснюється активізацією діяльності у сфері маркетингу і 

фінансів [47, с. 110]. 

З метою виживання в умовах світової фінансово-економічної кризи і 

оптимізації діяльності сільськогосподарських підприємств, на думку 

Т. І. Пізняк, основними стратегіями “виживання” можуть бути наступні: 

1. Стратегія скорочення витрат. Застосовуючи таку стратегію, головним є 

обдумане скорочення витрат. У паніці керівництво сільськогосподарських 

підприємств може припуститися небажаних помилок: по-перше, скорочуються 

невеликі, але помітні статті витрат, наприклад, пов’язані з іміджем, що відразу 

ж посилає негативний сигнал ринкові про стан підприємства; по-друге, 

бездумна боротьба з витратами завдає шкоди самій системі господарювання. 

2. Стратегія відмови від усього зайвого. В умовах глобальної кризи 

необхідно спрямувати усі зусилля на основні аспекти підтримки та розвитку 

господарської діяльності сільськогосподарського підприємства та спробувати 

віднести на другий план та у разі потреби “заморозити” серйозні проекти, 
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розроблені в більш позитивних макроекономічних умовах. 

3. Стратегія “бойової готовності”. В жорстких економічних умовах 

розумним є впровадження на сільськогосподарському підприємстві принципів 

управління в умовах невизначеності для повсякчасної підтримки операційної 

ефективності бізнесу. В умовах, коли важко передбачити подальший хід 

розвитку подій, а тим більше передбачити кінцеві результати діяльності, 

потрібно бути готовим до усього. 

4. Стратегія заробітку на кризі. Не кожен керівник чи керівництво 

сільськогосподарського підприємства може вигідно використовувати 

короткострокові можливості. Однак, якщо керівництво підприємства почуває 

себе досить впевнено та має підстави вважати себе кращим у галузі в цілому, то 

криза дає сільськогосподарському підприємству шанс поліпшити власне 

положення. Багато великих агрохолдингів збираються не просто пережити 

кризу, але і вийти з неї більш сильними, ніж колись. 

5. Стратегія співпраці з колективом. Колектив на підприємстві є його 

безцінним капіталом, для його збереження варто навчитися керувати чеканнями 

і настроями персоналу. Вітчизняні сільськогосподарські підприємства ще 

тільки вчаться пояснювати трудовим колективам свою кадрову політику. 

Проте, незважаючи на тотальну недостачу часу і загальну нервозність в умовах 

кризи, говорити з колективом необхідно для уникнення ситуації відсутності 

інформації та зародження стресу. 

6. Стратегія сприйняття реальності. Завжди необхідно залишатися хоча б 

трохи реалістом. Криза не назавжди. При цьому слід пам’ятати: на тлі загальної 

паніки більшість компаній програє, але меншість – перемагає. Саме криза є 

гарним приводом виявитися в переможниках. Скоріше за все, доведеться 

обирати між продажем бізнесу з непропорційно великим дисконтом та його 

ліквідацією, причому вибирати треба швидко [48, с. 26]. 

Згідно третьої класифікаційної ознаки розрізняють стратегії лідера, 

стратегії претендента, стратегії послідовника та стратегію новачка. 

Організація-лідер може застосовувати декілька різновидів стратегій: 
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1) стратегію розширення первинного попиту вибирає переважно 

організація-лідер, яка найбільше сприяє розвитку ринку шляхом виявлення 

нових потреб товару, пропаганди нових можливостей застосування існуючих 

товарів або збільшення разового споживання товару; 

2) оборонну стратегію, що передбачає захист своєї частки ринку з 

протидією найнебезпечнішим конкурентам, часто застосовує організація-

новатор, яку атакують конкуренти-імітатори; 

3) наступальна стратегія ґрунтується на збільшенні частки ринку 

організацією-лідером шляхом підвищення рентабельності завдяки 

використанню “ефекту досвіду”; 

4) стратегія демаркетингу передбачає зменшення частки ринку 

організацією-лідером у деяких сегментах через підвищення ціни, скорочення 

послуг, обмеження реклами чи припинення стимулювання попиту. 

Альтернативою може бути перехід організації на нові ринки, де вона не займає 

домінуючих позицій. 

Стратегію претендента використовують сільськогосподарські 

підприємства, які успішно розвиваються, вбачають своє основне призначення у 

досягненні ринкової першості шляхом розширення частки ринку. Розрізняють 

три види стратегій претендента: 

1) стратегія фронтальної атаки полягає у використанні проти конкурента 

таких же засобів, які використовує він сам, не претендуючи на аналіз його 

слабких сторін; 

2) стратегія флангової атаки передбачає боротьбу з лідером на тому 

ринку, де він є слабким або погано захищеним. Коли позиції на цьому ринку 

завойовані, організація-агресор атакує головний ринок, потім намагається 

залучити споживачів і переорієнтувати їх на свій товар чи послугу; 

3) стратегія обхідного наступу ґрунтується на використанні слабких 

сторін конкурента. На відміну від флангової атаки, обхідний наступ 

відрізняється великими масштабами і передбачає не лише підірвати, але й 

завоювати позиції конкурента. Її різновидом є стратегія “партизанського” 
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наступу, тобто крок за кроком наближатися до позицій ринкового лідера. 

Стратегію послідовника вибирає аграрне підприємство, яке утримує 

невелику частку ринку і тому адаптується до основних конкурентів. Залежно 

від обсягів копіювання, стратегію послідовника поділяють на три різновиди: 

компіляції, імітації й адаптації. 

Стратегія компіляції означає наслідування стратегії лідера “крок у крок”, 

за всіма елементами маркетингової стратегії, іноді навіть з використанням 

товарної марки, що може становити загрозу іміджу конкурента. Стратегія 

імітації полягає в копіюванні окремих маркетингових заходів конкурента, але з 

внесенням певних відмінностей в упаковку, цінову політику чи рекламу. 

Стратегія адаптації передбачає вдосконалення певних елементів товару 

ринкового лідера або пристосування його до визначеного ринку. Ця стратегія 

може забезпечити перехід послідовника в категорію претендента, якщо 

вдосконалення товару суттєве і сприяє підвищенню його 

конкурентоспроможності [49, с. 274]. 

Стратегію новачка обирають сільськогосподарські підприємства, які 

намагаються увійти у новий бізнес. Якщо підприємство-новачок має значні 

фінансові ресурси, воно може реалізувати стратегію наступу, концентруючись 

на певних сегментах ринку і цілеспрямовано добиваючись зниження витрат або 

диференціації продукції. 

Четверта класифікаційна ознака передбачає поділ стратегії на активну і 

пасивну. Активна (наступальна, експансивна) стратегія  характеризується: 

1) диверсифікацією – постійним розширенням діяльності підприємства; 

2) технологічною орієнтацією – підприємство розробляє нову продукцію, 

а потім оцінює можливості ринку; 

3) наступальністю – бажанням випередити конкурентів у випуску та 

продажу нової продукції. 

Пасивна (реактивна) стратегія характеризується: 

1) концентрацією діяльності підприємства на визначеній сфері; 

2) ринковою орієнтацією – підприємство спочатку вивчає запити 
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споживачів, а потім визначає технологічні можливості для розробки товару, 

який може задовільнити ці запити; 

3) обороною – підприємство захищає свою частку ринку шляхом 

оновлення продукції у відповідь на дії конкурентів. 

Пасивний вид стратегій може набувати двох форм: рецептивної та 

адаптивної. Для рецептивної стратегії характерно обмеження інновацій, 

використання вже перевірених управлінських рішень і методів. Адаптивна 

стратегія має на меті утриматися серед новаторських підприємств шляхом 

негайного використання нових рішень, зразків тощо [15, с. 159]. 

Дослідивши усі відомі стратегії та спираючись на актуальні тенденції 

аграрного ринку, ми пропонуємо два нові види стратегії в залежності від 

статусу сільськогосподарського підприємства, що виходить на ринок, а саме: 

1) стратегія фоловера; 

2) стратегія інноватора. 

Стратегія фоловера – це стратегія сільськогосподарського підприємства, 

яке виводить на ринок уже відомий продукт. Формування такої стратегії 

здійснюється на прикладі моделей уже створених стратегій підприємств-

конкурентів. 

В свою чергу стратегію фоловера можна поділити на: 

1) стратегію монополіста окремої території, яка характерна для 

сільськогосподарського підприємства, що виводить на ринок продукт – новий 

для окремої території: регіону, міста чи села; 

2) загальнотипову стратегію, яка характерна для сільськогосподарського 

підприємства, що виводить на ринок уже відомий продукт для даної місцевості. 

Стратегія інноватора – передбачає створення сільськогосподарським 

підприємством нового інноваційного продукту з використанням новітніх 

технологій. 

Можна виокремити два різновиди стратегії інноватора: 

1) унікальна власна стратегія – це стратегія сільськогосподарського 

підприємства, яке виводить на ринок власний унікальний продукт, аналогів 
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якого немає у світі; 

2) стратегія запозичення іноземного досвіду – це стратегія 

сільськогосподарського підприємства, яке виводить на ринок України продукт, 

створений з використанням іноземного досвіду, аналогів якого немає в Україні 

[50, с. 289]. 

Проаналізувавши поняття та суть “стратегії розвитку 

сільськогосподарських підприємств”, а також види стратегій та їхнє значення, 

ми дійшли висновку, що в умовах високого рівня нестабільності зовнішнього 

середовища, інтеграційних процесів, які відбуваються, глобалізації бізнесу, 

стратегія розвитку для аграрного сектору відіграє неабияку роль та забезпечує 

рівень конкурентоспроможності галузі і відповідно країни в цілому. 

Відсутність розробленої стратегії розвитку та комплексу заходів з її реалізації в 

теперішніх умовах гальмує розвиток сільськогосподарських підприємств, або 

взагалі призводить до кризи, що в кінцевому результаті може призвести до 

зникнення таких підприємств з ринку. Ці фактори підтверджують необхідність 

розробки стратегії розвитку для кожного окремого сільськогосподарського 

підприємства. 

 

 

1.2. Теоретичні засади стратегічного управління на 

сільськогосподарських підприємствах 

 

Розробка найбільш доцільної та продуманої стратегії є невід’ємною 

умовою досягнення підприємством довгострокових цілей. У сучасній системі 

управління стратегічними економічними цілями підприємства є не тільки 

задоволення інтересів власників капіталу, але й споживачів продукції. Адже на 

думку Р. М. Гранта: „Прибуток для бізнесу – все одно як дихання для життя. 

Без дихання життя неможливе, але воно не є ціллю життя. Прибуток – 

важливий для корпорації, але не є способом її існування” [51, с. 70]. Реалізація 

обраної стратегії передбачає здійснення певних стратегічних змін. Відповідно 
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чітке окреслення стратегічних дій забезпечує стратегічне лідерство 

підприємства на ринку. 

Як зазначає Я. С. Янишин: “Першопричиною процвітання, чи навпаки, 

занепаду як держави у цілому, так і кожної організації зокрема є, відповідно, 

майстерне чи бездарне управління” [52, с. 313]. 

Саме від того, наскільки своєчасними та комплексними є дії керівництва 

підприємства залежить ймовірність отримання позитивних результатів. 

Окреслена система керування є стратегічним управлінням, яке забезпечує 

виконання стратегії підприємства, тобто досягнення ним місії та стратегічних 

цілей. Стратегічне управління на сільськогосподарських підприємствах є 

досить складним механізмом, оскільки відомо, що існує залежність системи 

управління від етапів життєвого циклу підприємства. Тому українським 

аграріям, виходячи з нестабільності та цілковитої невизначеності зовнішнього 

середовища, необхідно якомога більше уваги приділяти еволюції систем 

внутрішньофірмового стратегічного управління. 

Термін “стратегічне управління” введено у вжиток на межі 60-70-х рр. 

XX ст. для підкреслення різниці між поточним управлінням на рівні 

виробництва і управлінням, здійснюваним на вищому рівні з метою 

передбачення майбутнього [53]. З того моменту активно почав розвиватись 

такий напрям управління, головною метою якого є запобігання прийняттю 

“короткозорих” управлінських рішень та забезпечення досягнення стратегічних 

цілей підприємства. 

У травні 1971 р. у Пітсбурзі (США) проведена розширена конференція з 

питань стратегічного управління, де були підбиті підсумки розвитку 

стратегічного підходу в управлінні компаніями, а також визначені основні 

напрями розвитку стратегічного управління. З цього часу відбувся розподіл між 

поточним та стратегічним управлінням, почали закладатися основи розвитку 

останнього. Отже, 1973 р. вважається початком регулярного теоретичного 

дослідження та практичного впровадження стратегічного управління [54, 

с. 141]. 
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Важливий внесок у розробку теорії стратегічного управління зробив 

науковець І. Ансофф. Він виділяв два види управління: стратегічне і 

оперативне. Діяльність у стратегічному управлінні пов’язана з постановкою 

цілей і завдань організації, а також з підтримкою продуктивних взаємин між 

організацією та її бізнес-середовищем, що дозволяють їй досягти своїх цілей, 

відповідають її внутрішнім можливостям і дозволяють залишатися 

сприятливою до зовнішніх викликів [1, с. 101]. Виділення в окремі складові 

оперативного та стратегічного управління дало змогу керівникам окреслювати 

правильні та чіткі завдання на кожному етапі розвитку підприємства, 

враховуючи час на їх виконання. Розуміння такої класифікації чудово ілюструє 

визначення Карла фон Клаузевіца: “Найкраща стратегія – завжди бути сильним; 

спочатку загалом, потім – у визначальних пунктах” [55]. 

З метою кращого розуміння терміну “стратегічного управління” 

необхідно розглянути генезис даного поняття, виходячи з тлумачень різних 

науковців. 

Шершньова З. Є. трактує стратегічне управління “як процес, за 

допомогою якого менеджери здійснюють довгострокове керування 

організацією, визначають специфічні цілі діяльності, розробляють стратегії для 

досягнення цих цілей, враховуючи всі релевантні (найістотніші) зовнішні та 

внутрішні умови, а також забезпечують виконання розроблених відповідних 

планів, які постійно розвиваються і змінюються” [36, с. 112]. 

На думку М. І. Небави та О. Г. Ратушняка “стратегічне управління – це 

реалізація концепції, в якій поєднуються цільовий та інтегральний підхід до 

діяльності організації, що дає можливість встановлювати цілі розвитку, 

порівнювати їх з наявними можливостями організації та приводити їх у 

відповідність шляхом розробки та реалізації системи стратегій” [56, с. 28]. 

Російський науковець О. Віханський пропонує розглядати процес 

стратегічного управління “як динамічну сукупність п’яти взаємозалежних 

управлінських процесів: аналізу середовища; визначення місії і цілей; вибору 

стратегії; виконання стратегії; оцінки і контролю виконання” [3, с. 138]. Окрім 
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того, у своїх дослідженнях він виділяє декілька найбільш відповідних 

визначень стратегічного управління, які були запропоновані одними із перших 

засновників теорії стратегічного управління. Так, Шендел і Хатен під ним 

розуміли “процес визначення і встановлення зв’язку організації з її оточенням, 

який полягає в реалізації обраних цілей і в спробах досягти бажаного стану 

взаємодії з оточенням за допомогою розподілу ресурсів, що дає змогу 

ефективно і результативно діяти організації і її підрозділам”. Згідно тлумачення 

Хігенса, “стратегічне управління – це процес управління з метою здійснення 

місії організації за допомогою управління взаємодією організації з її 

оточенням”. Пірс і Робінсон визначають стратегічне управління “як набір 

рішень і дій з формулювання і реалізації стратегій, розроблених для досягнення 

мети організації” [3, с. 12]. 

 М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі вважають, що процес стратегічного 

управління має складатися з дев’яти етапів: вибору місії; формулювання цілей; 

аналізу зовнішнього середовища; управлінського обстеження внутрішніх 

сильних і слабких сторін; аналізу стратегічних альтернатив; вибору стратегії; 

реалізації стратегії; управління і планування, реалізації стратегічного плану і 

контролю за реалізацією; оцінки стратегії [13, с. 259]. Цілком погоджуємось з 

вченими, адже послідовне виконання цих дев’яти етапів забезпечує успішність 

функціонування підприємства на ринку та досягнення ним позитивних 

результатів у роботі, зокрема кінцевої мети його існування. 

Згідно матеріалів економічного словника “стратегічне управління (англ. 

strategic management) – це підготовка і реалізація генеральної, основної 

програми, спрямованої на досягнення мети в будь-якій галузі діяльності. 

Стратегічне управління забезпечує способи та форми планування та підготовки, 

а також методи здійснення управлінського впливу на об’єкт управління для 

досягнення поставленої мети” [57, с. 132]. 

На основі опрацьованих теоретичних основ трактування стратегічного 

управління, можемо запропонувати наступне його визначення. Стратегічне 

управління – це набір рішень, що включають механізм формування, 
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впровадження та реалізації стратегій підприємства, аналіз зовнішнього та 

внутрішнього середовища, визначення сильних та слабких сторін підприємства, 

контроль та оцінку впроваджених стратегій, направлених на створення та 

утримання конкурентних переваг, що забезпечують досягнення місії 

підприємства та виконання довгострокових цілей [58, с. 160]. 

Попри різноманітну кількість визначень стратегічного управління, в 

науковій літературі виділено декілька підходів до його розуміння (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 

Підходи до визначення сутності та змісту стратегічного управління* 

Назва підходу Представники Ключові положення підходу 

Дизайнерський 

П. Селзнік, 

А. Уандлер, 

К. Ендрюс 

Побудова стратегії – це спроба досягти 

відповідності між характеристиками 

організації та її можливостями в 

зовнішньому середовищі. 

Формальний 

І. Ансофф, 

Дж. Стейнер, П. Вак, 

М. Гулд, Е. Кемпбелл 

Створення стратегії – відносно ізольований 

систематичний процес формального 

планування. 

Аналітичний 

М. Портер, 

Д. Шенделл, 

К. Хаттен 

Процес формування стратегії – це вибір 

ключової стратегічної позиції фірми, що 

ґрунтується на аналітичних розрахунках і 

залежить від галузевої структури ринку. 

Підприємницький 

Й. Шумпетер, 

А. Коул, Д. Коллінс, 

Д. Мур 

Процес формування стратегії базується на 

життєвому досвіді, інтуїції та баченні 

підприємця – керівника організації. 

Навчальний 

Ч. Ліндблом, 

Дж. Куїн, Г. Хемел, 

К. Прахалад, 

К. Аджіріс 

У сучасному складному та динамічному 

середовищі не варто дотримуватися 

заздалегідь розробленої стратегії; її слід 

створювати поступово, у міру розвитку 

організації. 

Політичний 

Г. Аллісон, 

Дж. Пфеффер, 

Г. Салансік, В. Естлі 

Розробка стратегії – це процес боротьби за 

вплив у організації та на галузевому ринку. 

Трансформаційний 

А. Чандлер, 

Г. Мінцберг, 

Д. Міллер, Р. Майлс, 

К. Смоу 

Стратегічне управління зводиться до 

адекватної реакції на зміни в зовнішньому 

оточенні за допомогою трансформації 

організації. 

**Конструкторський 
Власна розробка 

автора 

Побудова стратегії – це “творча діяльність”, 

спроба спрогнозувати майбутнє шляхом 

проектування можливих “ескізів” 

майбутнього стану підприємства, розробка 

технологічного процесу у вигляді таблиць, 

проектування діяльності підприємства. 

* Джерело: [59, с. 19]; 

**частково власна розробка автора. 
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Прихильники кожного з підходів по-різному трактують сутність та зміст 

стратегічного управління. 

З метою більш детального розуміння кожного підходу, розглянемо 

характерні особливості кожного з них. 

Вихідними положеннями дизайнерського підходу є наступні: 

1) формування стратегії має бути продуманим свідомим процесом. 

Рішення слід приймати з розумінням того, що ефективну стратегію можна 

створити лише в ході напруженого та жорстко контрольованого розумового 

процесу, добре вивчивши ситуацію; 

2) організація має сильні і слабкі сторони, а зовнішнє середовище – це 

засіб досягнення мети, джерело загроз і можливостей; 

3) головна дійова особа стратегічного процесу – керівник організації, 

“архітектор стратегії”. Керівництво оцінює та контролює стратегічний процес, 

несе відповідальність за нього; 

4) модель побудови стратегії має бути достатньо проста й неформальна, 

індивідуальна, оптимальна. Її розробка ґрунтується не на загальних для всіх 

випадків змінних, а на вимогах конкретної ситуації. 

Формальний підхід характеризується такими особливостями: 

1) процес створення стратегії має подаватись схематично у вигляді 

контрольних таблиць, розкладів, програм і бюджетів; 

2) найважливіший момент етапу реалізації стратегії – її декомпозиція, 

тобто поділ стратегії на субстратегії. Окрім цього існує також ієрархія завдань, 

бюджетів, підстратегій і програм дій; 

3) відповідальність за принциповий аспект усього стратегічного процесу 

несе вище керівництво компанії. Стратегічний курс розробляють 

висококваліфіковані фахівці, які входять до складу спеціалізованих відділів 

стратегічного планування та безпосередньо контактують із вищим 

керівництвом організації. 

Характерними рисами аналітичного підходу є такі: 

1) в кожній галузі можна застосовувати обмежену кількість ключових 
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стратегій, дотримання яких дасть компанії змогу зайняти вигідні ринкові 

позиції, захистить її від атак конкурентів і допоможе одержати прибуток, 

потрібний для розширення та зростання; 

2) головні дійові особи в доборі стратегій – аналітики. Вони виконують 

розрахунки, систематизують оброблені дані, виходячи з яких рекомендують 

оптимальну стратегію. Принципову відповідальність за реалізацію стратегії 

покладають на керівництво фірми. 

Вихідними положеннями підприємницького підходу є наступні: 

1) керівник (лідер, власник) особисто розробляє стратегію, а організація 

повністю залежить від його диктату. Підприємець робить акцент не на побудові 

стратегії, а на активному пошуку нових можливостей; 

2) створення стратегії в підприємницькому стилі відбувається стрімко 

попри невизначеність ситуації; 

3) реалізація стратегії набуває форми важливих рішень, сміливих кроків. 

Керівник здатний до енергійних дій і в умовах нестабільності; це сприяє успіху 

організації. 

Особливостями навчального підходу є наступні: 

1) складний і непередбачуваний характер зовнішнього середовища 

організації перешкоджає проведенню виваженого контролю; розробка стратегії 

має насамперед набувати форму процесу навчання; 

2) процес навчання розвивається в ході обдумування виконаних дій. 

Стратегії можуть розвиватися самі по собі чи внаслідок застосування методу 

спроб і помилок, а також набирати вигляду ініціативи. Успішні ініціативи 

формують досвід дій, які поступово можуть перерости в стратегію; 

3) найкращим учнем в організації має бути її керівник. Його роль полягає 

не в спробах заздалегідь уявити, якими будуть свідомо розроблені стратегії, а в 

тому, щоб керувати процесом стратегічного навчання колективу. 

Вихідними ідеями політичного підходу є: 

1) формування стратегій залежить від владних і політичних сил. Це 

стосується процесів як усередині організації, так і в зовнішньому середовищі; 
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2) стратегії, що виникають унаслідок відкритої боротьби за вплив у 

організації та на галузевому ринку, спонтанні. Вони набирають форми 

пропозицій, хитрощів, а не перспективних планів; 

3) мікровлада розглядає процес створення стратегії як взаємодію між 

людьми та групами всередині організації за допомогою переконання, 

переговорів, іноді прямих конфронтацій у формі політичних ігор щодо 

узгодження інтересів і створення коаліцій; 

4) макровлада розглядає розробку стратегії як інструмент, що дає змогу 

забезпечити зростання впливу організації за допомогою контролю над діями 

інших агентів ринку чи кооперації з ними. Стратегія в контексті макровлади 

полягає в умінні, по-перше, відповідати запитам суб’єктів зовнішнього 

середовища та, по-друге, використовувати останніх на користь організації. 

Характерними рисами трансформаційного підходу є такі: 

1) основний елемент процесу створення організаційної стратегії – 

зовнішнє середовище як набір сил загального характеру. Організація має 

адекватно реагувати на ці сили, щоб не “зійти зі сцени”; 

2) більшу частину часу організація може функціонувати як стійка 

конфігурація її складових елементів. На певні періоди вона набуває чітко 

визначеної структури, яка зумовлює поведінку організації та набір її стратегій; 

3) періоди стабільності час від часу переривають трансформації – зміни 

конфігурації структури. Зміна періодів стабільного стану конфігурації та 

перехідного процесу трансформації з часом утворює схематичну послідовність; 

4) головна мета стратегічного менеджменту – підтримка стабільності 

організації на відносно довгих відрізках часу; 

5) процес побудови стратегії може набирати різних форм: розробки 

концепцій, формального планування, систематичного аналізу чи реалізації 

бачення керівництва. Але його обов’язкова умова – своєчасність дій і їх 

адекватність оточенню [59, с. 28]. 

Проаналізувавши усі зазначені підходи до розуміння сутності та змісту 

стратегічного управління, які по-різному трактують організацію цього процесу 
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на підприємстві, ми пропонуємо ще один якісно новий підхід – 

конструкторський. На нашу думку, вихідними ідеями такого підходу повинні 

бути наступні: 

1) розробниками стратегії виробляються власні ідеї, а потім здійснюється 

вибір остаточного варіанту. Такі ідеї імпортуються у відповідні таблиці та 

“ескізи”, що відображають стратегію підприємства та є математично 

розрахованими. Тобто процес формування стратегії є досить складним та 

прорахованим процесом; 

2) побудова стратегії повинна здійснюватись на основі використання 

різних інструментів стратегічного аналізу: ETOP-аналізу (аналіз загроз 

зовнішнього оточення і профілю можливостей), SWOT-аналізу (аналіз сильних 

і слабких сторін, можливостей і загроз), SPACE-аналізу (оцінка стратегічної 

позиції і дій), матриці GE/McKinsey (матриця “Привабливість галузі / Позиція в 

конкуренції”), матриці Shell/DPM (матриця спрямованої політики), PIMS-

аналізу (аналіз впливу ринкової стратегії на прибутки) тощо; 

3) головні дійові особи в розробці стратегії є аналітики підприємства у 

складі окремої спеціалізованої служби. Керівник та менеджери підприємства 

здійснюють контроль та регулювання роботи служби, а також контролюють 

процес виконання стратегії; 

4) до процесу створення стратегії долучають також фахівців зовнішніх 

організацій з метою уникнення суб’єктивності у прийнятті рішень; 

5) важливим та невід’ємним елементом конструкторського підходу є 

навчання персоналу з метою поглиблення знань та нарощення виробничих 

потужностей підприємства у майбутньому; 

6) реалізація стратегії повинна здійснюватись із використанням 

інноваційних підходів та прогресивних рішень, можливим застосуванням 

новітніх технологій. Адже, як висловлюється І. Б. Яців: “Удосконалення 

технологічного та організаційного характеру вкрай необхідні для вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств, переважна більшість яких демонструє 

доволі низькі виробничі та фінансові результати функціонування” [60, с. 82]. 
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Тому, такий елемент підходу є життєво необхідним для агропідприємств у 

сучасних умовах. 

Таким чином, конструкторський підхід дозволяє максимально ефективно 

спрогнозувати майбутній стан підприємства, використовуючи всі можливі 

інструменти прогнозу та створюючи різні комбінації ймовірного перебігу 

подій. 

Стратегічне управління означає реалізацію концепції, що дає змогу 

встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями 

(потенціалом) та приводити їх у відповідність за рахунок розробки та реалізації 

системи стратегії. 

Концепція стратегічного управління покладена в основу стратегічного 

мислення і знаходить вираз у певних характерних рисах її застосування: 

1) базується на певному поєднанні теорії: системному, ситуаційному та 

цільовому підходах до діяльності організації, що трактується як відкрита 

соціально-економічна система; 

2) орієнтує на вивчення умов, у яких функціонує організація чи перебуває 

регіон, територіальна громада. Це дає змогу створювати адекватні цим умовам 

системи стратегічного управління, що будуть відрізнятись одна від одної, 

залежно від особливостей зовнішнього середовища; 

3) концентрує увагу на необхідності збирання та застосування баз 

стратегічної інформації. Аналіз, інтерпретація та застосування інформації для 

прийняття стратегічних рішень дає змогу визначити зміст та послідовність дій 

щодо впровадження змін завдяки зменшенню невизначеності ситуації; 

4) дає змогу прогнозувати наслідки рішень, що приймаються, впливаючи 

на ситуацію шляхом відповідного розподілу ресурсів, установлення ефективних 

зв’язків та формування стратегічної поведінки управлінців; 

5) передбачає застосування інструментів та методів розвитку організацій 

(“дерева цілей”, “стратегічного набору”, стратегічних планів, проектів і 

програм, стратегічного планування та контролю тощо) [61, с. 37]. 

Проаналізувавши вищенаведені твердження вчених, згідно з якими 
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процес стратегічного управління складається з послідовних та невід’ємних 

етапів, наведемо власне бачення циклу стратегічного управління (рис. 1.3). 

Відповідно керівники, менеджери підприємства та спеціалізовані служби 

здійснюють управління на кожному із зазначених етапів. Сукупність таких 

етапів ми назвали пірамідою стратегічного управління, що в кінцевому 

результаті забезпечує досягнення місії підприємства [62, с. 81]. 

 

 

Рис. 1.3. Піраміда стратегічного управління* 
* Джерело: власна розробка автора. 

 

Першопочатковим завданням стратегічного управління в зазначеній 

моделі є визначення місії підприємства. Місія підприємства – це основна мета 

діяльності підприємства, яка може корегуватися на наступних етапах 

управління, тобто протягом життєвого циклу підприємства. Окрім того, місія 

повинна забезпечувати картину того, яким підприємство хоче бути у 
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майбутньому і який продукт намагається запропонувати своїм споживачам. 

Метою окреслення місії підприємства є: 

1) внесення цільової направленості в роботу підприємства; 

2) окреслення довгострокового напрямку роботи; 

3) вміння вирішити: де ми зараз, що ми робимо і куди прямуємо? 

Місія підприємства повинна відображати; 

1) завдання підприємства з погляду її основних послуг або виробів, її 

основних ринків і основних технологій; 

2) зовнішнє середовище навколо підприємства; 

3) культуру організації: якого типу робочий клімат існує всередині 

підприємства, якого типу людей притягує цей клімат? [63, с. 294]. 

Наступним етапом стратегічного управління є встановлення 

довгострокових цілей підприємства. Цілі повинні бути чітко сформульовані, а 

також вимірювані кількісно і в часі. Наприклад, якщо довгостроковою цілю є 

захоплення нового сегменту ринку, то потрібно визначити які ресурси для 

цього потрібні і в якій кількості, а також за який час ця ціль має бути досягнута. 

Тільки в такому випадку запланована довгострокова ціль буде максимально 

ефективною і в майбутньому успішно досягнутою. 

Встановлення цілей в узагальненому вигляді передбачає проходження 

чотирьох обов’язкових етапів: 

1) виявлення та аналіз тенденцій, що можна спостерігати в оточенні; 

2) встановлення загальної мети підприємства; 

3) побудова ієрархії цілей (“дерева цілей”); 

4) встановлення індивідуальних цілей та завдань як інструменту 

забезпечення їхнього виконання [63, с. 295]. 

Наступним кроком є аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Найкращим інструментом для цього є SWOT-аналіз. Такий аналіз проводиться 

для того, щоб виявити та ліквідувати слабкі місця підприємства, нарощувати 

виробничу потужність, використовуючи усі наявні можливості та уникнути 

існуючих загроз зовнішнього середовища. 
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Провівши SWOT-аналіз діяльності підприємства, сформувавши 

відповідну інформацію про наявні слабкі місця, шляхи уникнення можливих 

загроз виробничо-фінансової діяльності підприємства, виявлення внутрішніх 

можливостей, потужностей та ресурсів підприємства, а також вплив факторів 

зовнішнього середовища, їх силу, масштабність і значущість, дана інформація 

повинна бути використана при проведенні оцінки та виборі стратегічних зон 

господарювання і стратегії розвитку конкретного підприємства [45]. 

Таким чином, ми дійшли до співставлення стратегічних напрямків 

діяльності та вибору базової стратегії. Базова стратегія встановлюється з 

врахуванням численних факторів – галузі господарювання, характеру цілей, 

внутрішньої структури тощо. Для обґрунтування базової стратегії 

використовуються також інструменти матричного аналізу, що вказують місце 

підприємства по відношенню до основних продуктів, основних ринків, 

конкурентів тощо. Далі формується конкурентна стратегія. На основі обраної 

конкурентної стратегії формуються функціональні стратегії підприємства: 

інноваційна, виробнича, маркетингова, соціальна, організаційна та фінансова 

[63, с. 296]. 

Сформувавши та обравши стратегію, необхідно спрогнозувати параметри 

розвитку підприємства. Прогноз здійснюється з метою: 

1) оцінки соціальних, економічних, наукових, технічних та екологічних 

наслідків реалізації кожного з можливих варіантів розвитку підприємства; 

2) визначення змісту заходів щодо реалізації існуючих можливостей 

підприємства та послаблення ймовірних загроз; 

3) оцінка необхідних ресурсів: трудових, фінансових, матеріальних, а 

також необхідного часу на реалізацію обраної стратегії. 

Передбачене майбутнє дає можливість підготуватися як до позитивних, 

так і до негативних тенденцій, максимізувати прибутки та мінімізувати збитки. 

Після вибору стратегії та прогнозування параметрів розвитку, 

переходимо безпосередньо до виконання стратегій. Реалізація обраної стратегії 

передбачає діяльність керівництва, що направлена на досягнення 
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довгострокових цілей, модернізацію виробництва, навчання персоналу, 

покращення умов праці, розробку інноваційних проектів, залучення інвестицій 

тощо. Як стверджує Т. С. Муляр: “Завдання реалізації стратегії полягає в 

забезпеченні створення стратегічного потенціалу успіху, з одного боку, і 

перетворення його в стратегічні фактори успіху – з іншого” [63, с. 297]. 

Відповідно перетворення стратегічного потенціалу успіху у стратегічні фактори 

і є основним завданням стратегічного управління. 

Наступним етапом стратегічного управління є синхронізація отриманих 

результатів. Цей етап проводиться для того, щоб узагальнити дані, які є 

результатом реалізованої стратегії. 

Завершальним етапом стратегічного управління є аналіз досягнення місії 

підприємства. Цей процес полягає в оцінці результатів та визначення рівня 

досягнення місії, тобто чи місія підприємства досягнута повністю чи частково. 

Контроль, корегування й регулювання здійснюється на всіх етапах 

стратегічного циклу. Важливими індикаторами стратегічного контролю 

повинні виступати своєчасність та достовірність даних, які адекватно 

відображають стан контрольованих процесів. Керівництво підприємства 

повинно також здійснювати регулювання діяльності, тобто вносити відповідні 

корективи у стратегічний план за необхідності. Контроль та регулювання 

мають дуже велике значення для підприємства, оскільки неправильно 

організована та непроконтрольована робота можуть нанести велику шкоду для 

підприємства та підірвати успіх в досягненні місії підприємства. 

За умов комплексного підходу до проведення стратегічного управління, 

що передбачає використання різних елементів, реалізація стратегії буде 

успішною та ефективною. А, як відомо, стратегія необхідна будь-якому 

підприємству, що претендує на успіх. Саме тому, керівникам та менеджерам 

підприємства необхідно формувати новий тип мислення та використовувати 

нові підходи до формування та реалізації стратегії підприємства, що лежить в 

основі стратегічного управління. 

Очевидно, що більшість українських сільськогосподарських підприємств, 
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враховуючи вплив економічної кризи, змушені застосовувати захисну 

очікувальну стратегію управління, яка направлена, в першу чергу, на 

збереження поточного місця сільськогосподарського підприємства в ринковій 

ніші, зокрема зі збуту продукції. Відсутність комплексної стратегії розвитку 

приводить до поразки керівників аграрних підприємств в конкурентній 

боротьбі за виживання. Вихід сільського господарства в Україні на передові 

позиції прямо залежить від інноваційних методів у стратегічному управлінні. 

Як стверджує А. А. Воронкова “під час вибору стратегії із 

альтернативних, менеджерам, керівникам підприємств і організацій слід брати 

до уваги значну кількість чинників щодо самого підприємства, а також 

середовища, в якому воно працює” [45]. До таких чинників належать: цілі 

підприємства, пріоритети його власників, фінансовий, виробничий кадровий, 

трудовий потенціал підприємства, розмір підприємства, на якій стадії 

життєвого циклу воно знаходиться, його конкурентні переваги, фактор часу, 

ступінь залежності від зовнішнього середовища. 

Якість стратегічного управління на сільськогосподарських підприємствах 

передбачає дотримання внутрішньофірмових стандартів ведення 

сільськогосподарської діяльності, ефективну організацію і здійснення 

професійної діяльності із стратегічного аналізу розвитку, реалізації і контролю 

розробленої стратегії розвитку, враховуючи фактори внутрішнього і 

зовнішнього середовища, що в кінцевому результаті повинно забезпечити 

досягнення місії підприємства та задоволення потреб споживачів. 

Схематично стратегічне управління на сільськогосподарському 

підприємстві можна зобразити наступним чином (рис. 1.4). 

Ключову роль у здійсненні стратегічного управління на 

сільськогосподарському підприємстві займає служба стратегічного планування. 

На підставі внутрішньофірмових стандартів ведення господарства та взаємодії 

із суб’єктами зовнішнього середовища, вона розробляє стратегію розвитку 

сільськогосподарського підприємства. За якісне виконання відповідної стратегії 

відповідають усі ланки внутрішнього середовища, що на виході безпосередньо 
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впливає на якісне задоволення потреб споживачів [64, с. 101]. 

 

 

Рис. 1.4. Схема стратегічного управління на сільськогосподарському 

підприємстві* 

* Джерело: власна розробка автора. 

 

Розробка та вибір стратегії у сільському господарстві значною мірою 

залежить від специфічних та особливих рис даної галузі, що є об’єктом 

стратегічного управління. Тому вимоги, які ставляться до стратегічного 

управління витікають із основних закономірностей характеру 

сільськогосподарського виробництва. До найбільш важливих факторів, що 

впливають на процес стратегічного управління на сільськогосподарському 

підприємстві відносять: 

1) вибір стратегії сільськогосподарських товаровиробників значно 

залежить від природно-кліматичних умов. Навіть в країнах з високою аграрною 

культурою, які застосовують високоінтенсивні технології в сільському 

господарстві, результати аграрного виробництва як і раніше залишаються 

непередбаченими. Залежність від природно-кліматичних умов обумовлює 

необхідність розгляду природної сфери як фактора, що безпосередньо впливає 

на діяльність виробників. Дана обставина є вкрай важливим елементом при 

розробці стратегії підприємства; 
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2) проведення стратегічних змін в структурі управління 

сільськогосподарського підприємства ускладнюється територіальною 

розосередженістю виробництва, віддаленістю структурних підрозділів від 

центру, що ускладнює збір і переробку інформації, веде до несвоєчасного 

коректування обраних стратегій на всіх рівнях управління, запізнюванню 

прийняття оперативних рішень. Особливе значення при реалізації стратегії 

набуває стратегічний і оперативний контроль; 

3) на вибір стратегії сільськогосподарськими товаровиробниками значний 

вплив мають зміни в демографічному і соціально-культурному середовищі, так 

як продукція сільського господарства – продовольство, забезпечує фізіологічну 

потребу населення, і складає основу в його життєзабезпеченні; 

4) реалізація обраних стратегій сільськогосподарськими 

товаровиробниками пов’язана з високим рівнем ризику, так як 

сільськогосподарське виробництво відрізняється сезонністю. Нерівномірність 

отримання продукції за сезонами року, висока залежність від надходження 

оборотних коштів у весняний період, перевищення пропозиції над попитом у 

літній та осінній періоди створюють певні труднощі з виробництвом і 

реалізацією продукції. У зв’язку з цим особливу значимість набуває вивчення 

кон’юнктури ринку, тенденцій його розвитку, вміння спрогнозувати ситуацію 

на ринку і здатність адекватно реагувати на зміни, що відбуваються; 

5) сільське господарство характеризується відсутністю вхідних бар’єрів 

на ринок готової продукції. Це посилює конкуренцію між 

сільськогосподарськими товаровиробниками, робить складним аналіз 

конкуренції, так як кількість конкурентів велика і визначити найбільш суттєвих 

з них достатньо складно. Наявність жорсткої вільної ринкової конкуренції та 

нерівномірність отримання продукції за сезонами року підвищує значимість 

маркетингу в стратегічному управлінні сільськогосподарським виробництвом; 

6) неможливість збільшення цін на продовольство пропорційно 

зростанню цін на промислову продукцію обумовлює диспаритет цін на 

продукцію сільського господарства і промислову продукцію для сільського 
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господарства. Впровадження досягнень науково-технічного прогресу і 

промисловості супроводжується різким підвищенням цін на кожний новий вид 

продукції. У сільському господарстві цього не відбувається, так як навіть 

удосконалена продукція за своїми споживчими якостями залишається 

практично незмінною, і збільшити корисність продукції для споживачів 

достатньо складно; 

7) сільське господарство характеризується різноманітністю 

організаційно-правових форм господарювання. Ця відмінність, а також 

відмінності у формах власності впливають на формування системи управління 

як в галузі в цілому, так і в окремому господарюючому суб’єкті зокрема. Також 

вони впливають і на взаємовідносини органів управління сільським 

господарством з іншими галузями народного господарства і організаціями; 

8) сільське господарство має більш низьку доходність порівняно з іншими 

галузями, високу капіталомісткість, тривалий період обороту капіталу. Це 

означає, що дана галузь буде приваблювати капітал і потоки інвестицій далеко 

не в такій мірі, як багато інших сфер народного господарства [65, с. 221].  

Всі перераховані фактори свідчать про складність процесу стратегічного 

управління на всіх його етапах. Вони також характеризують значну відмінність 

сільського господарства від інших галузей економіки, що необхідно 

враховувати при формуванні стратегії. 

Отже, ефективне та якісне стратегічне управління на 

сільськогосподарських підприємствах, вимагає від керівників і спеціалізованих 

служб стратегічного мислення, а також вміння завчасно передбачати результати 

прийнятих стратегічних рішень. Сучасним менеджерам доводиться ретельно 

аналізувати усі чинники зовнішнього та внутрішнього середовища для 

своєчасного внесення змін у обраний курс підприємства. Інакше кажучи, 

стратегічне управління є невід’ємною умовою розвитку сільськогосподарського 

підприємства. 
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1.3. Методологія формування стратегії розвитку 

сільськогосподарських підприємств для отримання конкурентних переваг 

 

Основним завданням аграрного сектору України є забезпечення стійкого 

росту виробництва сільськогосподарської продукції, що в кінцевому результаті 

є інструментом досягнення продовольчої безпеки країни. В сучасних умовах 

господарювання кожне сільськогосподарське підприємство намагається 

зайняти вигідну ринкову нішу, втримати свої позиції якомога довше та 

поступово стати лідером серед інших товаровиробників, використовуючи свої 

конкурентні переваги. Винятково важливе значення для отримання 

конкурентних переваг підприємством складає комплексне опрацювання 

основних методологічних підходів. 

Дослідження стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств є 

складним процесом наукового та практичного пізнання, оскільки даний об’єкт 

являє собою складну багатогранну систему, що поєднує в собі сукупність 

цілісних взаємопов’язаних елементів. 

Методологія формування стратегій економічного розвитку є “органічним 

поєднанням логіки розробки стратегічних планів, програм, проектів, 

специфічних методологічних принципів та підходів, системи показників, а 

також системи методів складання та обґрунтування оптимальності прогнозних і 

планових показників господарюючих суб’єктів” [66, с. 108]. 

Методологія агроекономічних досліджень – це “система принципів, 

положень, методів і моделей аналізу або прогнозування розвитку економічних 

процесів і об’єктів агропромислового комплексу, сільського господарства, 

сільської місцевості” [67, с. 7]. 

Як бачимо, методологія формування стратегії розвитку 

сільськогосподарських підприємств – це сукупність основних базових підходів 

в даному дослідженні, які являють собою системність та цілісність науково-

практичних методів пізнання. З метою забезпечення об’єктивності та 

комплексності дослідження необхідно визначити основні методологічні засади 
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формування стратегії розвитку шляхом поєднання загальновідомих принципів 

та індивідуальних підходів в умовах специфіки діяльності 

сільськогосподарських підприємств. 

Методологія наукового дослідження є “стержневою основою пізнання й 

відображає його структуру, організацію, форми та методи, використовуючи при 

цьому певні способи, методики, понятійно-категоріальну базу. Наукове 

дослідження має сенс та доцільність за умови чіткої спрямованості й 

визначеності щодо складових методологічного апарату: об’єкта, предмета, 

проблеми, мети, новизни, теоретичного та прикладного значення тощо” [68, 

с. 49]. 

Об’єктом дослідження є процес формування та впровадження стратегії 

розвитку сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області, що 

являє собою взаємопов’язаний механізм підходів та процесів, які конструюють 

ефективно-орієнтовану стратегію, що забезпечує досягнення перспективного 

розвитку та високих конкурентних переваг на аграрному ринку України. 

Проблематика вивчення даного дослідження в контексті обраного об’єкту є 

досить актуальною, оскільки вона охоплює такі проблеми і фактори, які на 

даному етапі економічного функціонування гальмують розвиток сучасних 

сільськогосподарських підприємств. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних, 

методологічних та прикладних засад стратегічного розвитку 

сільськогосподарських підприємств, що свідчить про різновекторність, 

комплексність та цілісність вивчення. Основними особливостями 

комплексності до вивчення даного предмету є орієнтація на інтеграцію та 

єдність універсальних принципів та підходів до вивчення вузлових 

фундаментальних проблем в обраному дослідженні. 

Вибір таких об’єкта та предмета наукового дослідження свідчить про 

наявність актуальних проблем в даній сфері, які мають ознаки тривалості та 

глибини вивчення. При цьому недостатньо наукових досліджень присвячено 

саме проблемі стратегічних пріоритетів сільськогосподарських підприємств, що 
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значно знижує їх потенційні можливості та загострює існуючі загрози. 

Стратегічна орієнтація відіграє істотну роль у формуванні конкурентних 

переваг сільськогосподарських підприємств. 

З усієї сукупності науково-методологічних основ забезпечення 

формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств для 

отримання конкурентних переваг на сучасному етапі виділено наступні 

найважливіші принципи: 

1) стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств є комплексним 

планом досягнення конкурентних переваг в галузі як єдиної цілісної системи; 

2) системність та цілісність стратегічного планування; 

3) циклічність та постійність розробки стратегічних планів; 

4) використання інноваційних підходів до формування стратегії розвитку 

з метою отримання унікальних можливостей розвитку (рис. 1.5). 

 

 

Рис. 1.5. Система принципів методології формування стратегії розвитку 

сільськогосподарських підприємств* 

*Джерело: власна розробка автора. 
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Стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств є комплексним 

планом досягнення конкурентних переваг в галузі як єдиної цілісної системи. 

Плануючи свою діяльність, кожне підприємство, в тому числі 

сільськогосподарське, визначає для себе певні орієнтири – вектори руху, які є 

вихідними точками для подальшого розвитку. Стратегія відрізняється від 

орієнтира тим, що орієнтир є метою, а стратегія – способом досягнення цієї 

мети. З метою ефективного функціонування та досягнення конкурентних 

переваг в галузі сільськогосподарські підприємства повинні перейти на новий 

рівень управління, а саме стратегічну цілеспрямованість.  

Перш за все стратегія підприємства формується вищим керівництвом, 

проте в її реалізації та досягненні беруть участь усі ланки управління. 

Проведені фундаментальні дослідження та зібрані фактичні дані повинні стати 

каркасом стратегічного планування. Плануючи довгострокову діяльність, 

керівництву слід обробляти та аналізувати величезну кількість інформації, а 

саме: ефективність внутрішнього середовища, виявляючи при цьому потенційні 

можливості та стан зовнішнього середовища, готуючись до можливих викликів 

і загроз.  

Стратегічний план є фундатором визначеності, унікальності та постійної 

готовності підприємства до функціонування у зовнішньому середовищі. Він 

визначає перспективи діяльності, формує напрямок руху для персоналу 

підприємства, відкриває нові можливості та захищає підприємство від раптових 

загроз. Усі підприємства, включаючи сільськогосподарські, повинні розробляти 

стратегічний план таким чином, щоб можна було при необхідності його 

модифікувати та регулювати, тобто він має бути максимально гнучким та 

еластичним. 

Проведення комплексного, результативного дослідження процесу 

становлення агроформувань передбачає окреслення чіткої стратегічної мети та 

критеріїв її досягнення. На цій основі виділяють більш конкретизовані завдання 

– тактичні цілі, їх орієнтири та індикатори виконання [68, с. 54]. Для 

досягнення цієї мети, нами запропоновано універсальний алгоритм досягнення 
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стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств як єдиної цілісної 

системи у вигляді блок-схеми (рис. 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Алгоритм досягнення стратегії розвитку сільськогосподарських 

підприємств як єдиної цілісної системи* 

*Джерело: власна розробка автора. 

 

З рис. 1.6. видно, що стратегічний план сільськогосподарського 



69 

підприємства є комплексним планом, що охоплює різні підсистеми зовнішнього 

та внутрішнього середовища, а також всі послідовні та зворотні процеси його 

формування та реалізації. 

Системність та цілісність стратегічного планування є одним із важливих 

методологічних елементів у процесі наукового пізнання, оскільки 

налагодження формування стратегії розвитку сільськогосподарських 

підприємств є складноструктурованим та багатогранним процесом. 

Принцип системності планування означає, що основні елементи системи 

планування і взаємозв’язку між ними повинні забезпечувати цілісність і 

комплексність процесу планування. Сутність комплексної системи планування 

полягає в єдності і логічній послідовності процесу формування планів. Система 

планування і прогнозування містить передбачення і сценарії розвитку, які 

повинні створювати варіанти його перспектив залежно від розвитку 

зовнішнього і внутрішнього середовищ компаній. На основі прогнозів за 

кожним сценарієм розвитку слід формувати стратегічні плани, таких планів не 

повинно бути менше, ніж сценаріїв розвитку [69, с. 275]. 

Процес реалізації стратегічного плану потребує системності та логічної 

послідовності. На рис. 1.6. ми бачимо ряд послідовних та взаємозалежних 

етапів досягнення стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств. 

Елементи такої системи доповнюють один одного та складають єдину цілісну 

модель стратегічного розвитку. 

Принцип єдності, цілісності і взаємозв’язку довгострокового, 

середньострокового і короткострокового видів планування. Цей принцип 

ґрунтується на ієрархічній трансформації планів – стратегічних – у тактичні, 

тактичних – у оперативні (рис. 1.7). Плани залежать один від одного, повинні 

утворювати єдине ціле і не суперечити один одному. Цей принцип часто 

порушується, так як застосовують не усі види планів, відсутні зв’язки між 

довгостроковими і середньостроковими планами, а менеджери часто 

обмежуються взагалі тільки оперативними планами. У результаті стратегія 

компанії стає невизначеною і не забезпеченою механізмом реалізації. 
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Стратегічні, тактичні і оперативні плани повинні спиратися на альтернативні 

плани дій в умовах відхилень, а також на цільові програми, що забезпечують 

проекти, адміністративні плани і індивідуальні комплекси цілей, що пов’язує 

цілі компанії з цілями кожного працівника [69, с. 275]. 

 

Рис. 1.7. Цілісність стратегічного планування* 

*Джерело: власна розробка автора. 
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Як наголошує Л. А. Швайка “процес стратегічного планування має 

циклічний характер, завдяки цьому постійно забезпечується адаптація 

підприємства до зміни умов зовнішнього та внутрішнього середовища” [70, 

с. 45]. 

На рис. 1.8. зазначено основні етапи стратегічного планування, які 

повинні постійно повторюватись впродовж всього життєвого циклу 

сільськогосподарського підприємства, тим самим забезпечуючи досягнення 

його місії. 

 

 

Рис. 1.8. Постійність основних етапів стратегічного планування* 

*Джерело: власна розробка автора. 
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готовність до змін зовнішнього середовища, швидка адаптація внутрішнього 

середовища, використання нових інноваційних підходів та інструментів в 

управлінні, застосування сучасних агротехнологій тощо. 

 

Рис. 1.9. Циклічність стратегічного планування* 

*Джерело: власна розробка автора. 

 

Забезпечення циклічності та постійності стратегічного планування 

можливе шляхом каскадування місії сільськогосподарського підприємства на 

відповідні стратегії, які у свою чергу включають тактичні та оперативні плани. 

Використання інноваційних підходів до формування стратегії розвитку 

сільськогосподарських підприємств повинно стати якісно новим етапом в 

процесі управління. Керівникам сільськогосподарських підприємств необхідно 

виходити за рамки традиційних методів стратегічного планування для того, 

щоб розширювати потенційні можливості та створювати конкурентні переваги 

[71]. 

Цікавий новаторський та інноваційний підхід до розробки стратегії було 

запропоновано В. Хан Кімом та Р. Мауборном. Їхню концепцію називають 

“стратегією блакитного океану”, що суттєво відрізняється від широко відомих 

традиційних стратегій та забезпечує використання нового ринкового простору. 

Стратегія1 

Стратегія2 

Стратегіяn 

… 
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Стратегія “блакитного океану” сформульована достатньо загально, спира-

ючись на шість принципів, які діють як обмеження (нейтралізація) на окремі 

чинники ризику. З формулюванням стратегії пов’язані чотири з них, а саме: 

1) реконструкція границь ринку, що означає формування вільного 

ринкового простору у різних галузевих сферах, послаблюючи в цей спосіб 

ризик пошуків; 

2) концентрація при побудові стратегії на широкому баченні, а не на 

конкретних числах, що дає змогу оволодіти ризиком планування; 

3) вихід за межі наявного попиту та залучення цілком нових клієнтів 

повинно мінімізувати ризик масштабу; 

4) збереження відповідної послідовності елементів, які створюють бізнес-

модель, що зменшує ризик відсутності її результативності.  

Інші два принципи стосуються впровадження стратегії, її організаційних 

та управлінських аспектів. Перший з них, завдяки відповідному лідерству, 

повинен нейтралізувати організаційний ризик, другий через застосування 

відповідної мотиваційної системи робить меншим ризик управління, 

пов’язаний з поведінкою і позиціями людей [72, с. 31]. 

Проінноваційний напрямок формування стратегії розвитку 

сільськогосподарських підприємств є основою побудови високотехнологічного 

виробництва, спрямованого на створення та реалізацію інноваційної продукції 

для внутрішніх користувачів та досягнення широкомасштабного експорту. 

Таким чином, обґрунтовані вище чотири елементи методології 

формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств створюють 

фундамент для досягнення високої конкурентоспроможності в галузі. 

Здобуття конкурентних переваг є стратегічно важливим фактором, що 

забезпечує досягнення успіху ведення бізнесу на ринковому полі. Відповідно 

досягнення таких конкурентних переваг можливе шляхом використання 

наявного внутрішнього потенціалу підприємства та за допомогою своєчасної 

реалізації зовнішніх можливостей. В умовах жорсткої конкуренції сільськогос-

подарські підприємства шукають шляхи підвищення попиту на їхню про-
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дукцію, тим самим покращуючи її якість. Саме конкурентні переваги формують 

конкурентоспроможність підприємства серед інших “гравців бізнесу”, яка 

виступає індикатором рівня ефективності функціонування на ринку.  

Починаючи від зародження перших форм товарного виробництва в 

Стародавньому світі, постало й питання “Яку продукцію виготовляти і в якій 

кількості, щоб вона користувалась попитом та могла реалізуватись?”. 

Відповідаючи на поставлене питання, кожен товаровиробник, сам того не 

усвідомлюючи, формував для своєї продукції певний набір конкурентних 

переваг, щоб завоювати прихильність споживачів. Так і зародилась 

конкурентоспроможність підприємства, яка лежить в основі конкурентної 

боротьби серед виробників. 

Поняття “конкуренція” та “конкурентоспроможність” у користуванні 

вітчизняних вчених-економістів з’явилися з переходом економіки до ринкових 

відносин, хоча дослідження цієї проблематики велися ще з 1970-х років. 

Вивчення й оцінка конкурентоспроможності є частиною теорії конкуренції і 

займає важливе місце в сучасній економічній науці. Так, поняття 

“конкурентоспроможність” вперше було використано наприкінці 1970-х років 

М. Портером [73, с. 161].  

Поняття “конкурентна перевага” і “конкурентоспроможність” не є 

тотожними поняттями, а швидше взаємодоповнюючими. Існуючі та потенційні 

конкурентні переваги підприємства складають основу для формування 

конкурентоспроможності, тобто здатності підприємства конкурувати серед 

інших на ринку. Аналіз наукової літератури показав, що різні науковці по-

різному трактують поняття “конкурентна перевага”, використовуючи різні 

підходи до його розуміння (табл. 1.3). Проведена нами систематизація наявних 

дефініцій, дає змогу виділити щонайменше шість підходів, що розкривають 

сутність досліджуваного терміну, а саме: 

1) якісний підхід, де акцент зроблено на основних якісних особливостях 

та властивостях підприємства, а також на характеристиках товару чи послуги, 

що надає підприємство; 
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2) ресурсний підхід, у якому увага сконцентрована на наявних ресурсах 

підприємства, що складають основу конкурентних переваг та забезпечують 

конкурентоспроможність; 

3) ексклюзивний підхід, що передбачає наявність у підприємства так 

званих “козирів”, які становлять ексклюзивну цінність для кінцевих 

споживачів, підкреслюючи їхню індивідуальність; 

4) адміністративний підхід, де конкурентні переваги розглядають як 

сукупність певних заходів та способів впливу з боку керівництва підприємства 

на кінцеві результати в конкурентній боротьбі; 

5) просторовий підхід, в якому переваги підприємства оцінюються з 

точки зору займаної конкурентної позиції на ринку, що є основою для 

залучення споживачів; 

6) домінантний підхід, де увага акцентується безпосередньо на всіх 

наявних перевагах підприємства та існуючих можливостях, що свідчать про 

його лідерство по відношенню до підприємств-конкурентів. 

Таблиця 1.3 

Трактування дефініції “конкурентна перевага” різними науковцями* 

№ 

п/п 

Прізвище та 

ініціали авторів 
Дефініція 

Якісний підхід 

1. 

А. В. Войчак, 

Р. П. Камишніков 

[74, с. 50] 

Конкурентні переваги – це характеристики або властивості, 

що забезпечують підприємству перевагу над прямими 

конкурентами. 

2. 
С. П. Гаврилюк 

[75, с. 77] 

Конкурентні переваги – це ті активи і сфери діяльності, які 

стратегічно важливі для підприємства і дозволяють йому 

перемагати у конкурентній боротьбі. 

3. 
Ж.-Ж. Ламбен 

[76, с. 369] 

Конкурентні переваги – це характеристики, властивості 

товару чи марки, котрі створюють для підприємства певну 

перевагу над його прямими конкурентами. Ці характеристики 

(атрибути) можуть бути найрізноманітнішими і стосуватися 

як самого товару (базової послуги), так і додаткових послуг, 

що супроводжують базову форму виробництва чи збуту. 

4. 

А. Томпсон, 

А. Дж. Стрікленд 

[77, с. 564] 

Конкурентні переваги – це споживчі властивості товару, 

досвід і знання, успіх у ринковому середовищі й узагалі все, 

що забезпечує прибутковість підприємства. 
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Продовж. табл. 1.3 

Ресурсний підхід 

5. 

І. З. Должанський, 

Т. О. Загорна 

[78, с. 34] 

Конкурентні переваги – це рівень ефективного використання 

наявних у розпорядженні фірми видів ресурсів. Розрізняють 

зовнішні (базуються на відмінних якостях товару, що 

утворюють цінність для покупця) та внутрішні (основані на 

перевазі фірми щодо витрат виробництва, які менші, ніж у 

конкурентів) конкурентні переваги. 

6. 
А. О. Левицька 

[79, с. 52] 

Конкурентні переваги – це сукупність комбінацій наявних у 

нього ресурсів (сировинних, просторових, трудових, 

управлінських, технологічних, інформаційних, 

маркетингових та ін.) та способів їх використання, які 

забезпечують йому ширші можливості виробництва і 

реалізації продукції порівняно з його конкурентами. 

7. 

Н. С. Мандро, 

В. С. Кудлай  

[80, с. 2] 

Конкурентні переваги – це наявність у підприємства певних 

ресурсів, властивостей, які роблять його більш 

конкурентоспроможним порівняно з іншими підприємствами, 

що функціонують у тій самій сфері. 

Ексклюзивний підхід 

8. 
О. С. Голоднюк 

[81, с. 199] 

Конкурентні переваги – це динамічна система ресурсів, яка 

гарантує підприємству стратегічну стійкість шляхом 

створення ексклюзивної цінності для споживача і тим самим 

забезпечуючи отримання переваги перед прямими та 

непрямими конкурентами, базуючись на інноваційному типі 

розвитку. 

9. 
А. П. Наливайко  

[82, с. 139] 

Конкурентні переваги – це оцінені та підтверджені ринком 

“козирі”, що формуються, виходячи з основних аналітичних 

характеристик конкурентного контексту, і зводяться до 

розміщення ресурсів підприємства в такий спосіб, щоб різні 

етапи виробничо-комерційного ланцюга формування вартості 

були збалансовані та ефективно доповнювали один одного, 

забезпечуючи загальний синергійний ефект. 

10. 
Р. А. Фатхутдінов 

[83, с. 200] 

Конкурентна перевага – це будь-яка ексклюзивна цінність, 

якою володіє система і яка діє їй перевагу над конкурентами. 

Адміністративний підхід 

11. 
А. Зозульов 

[84, с. 33] 

Конкурентні переваги – це сукупність заходів, спрямованих 

на вдосконалення власної діяльності, безпосереднє 

послаблення конкурентів і вплив на зміну ринкового 

середовища. 

12. 

Н. Г. Міценко, 

Р. Л. Лупак 

[85, с. 34] 

Конкурентні переваги – це відображення ступеня 

розвиненості елементів конкурентного потенціалу 

підприємства, напрямів впливу й ефективності використання 

підприємством умов конкурентного середовища. 

13. 
Є. О. Полтавська 

[86, с. 5] 

Конкурентна перевага – це результат більш ефективного за 

конкурентів управління процесами формування і розвитку 

таких якісних і кількісних властивостей продукту, які 

представляють цінність для покупця. 
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Продовж. табл. 1.3 

Просторовий підхід 

14. 

В. Д. Маркова, 

С. А. Кузнєцова  

[12, с. 172] 

Конкурентна перевага – це положення підприємства на 

ринку, яке дозволяє йому переборювати сили конкуренції та 

приваблювати покупців. 

15. 
П. С. Смоленюк 

[87, с. 92] 

Конкурентна перевага – це здатність підприємства 

зміцнювати конкурентну позицію, пристосовувати види 

діяльності до обраної стратегії, обирати ефективну політику 

відносин до конкурентів, швидкої реакції на зміни у 

конкурентному середовищі діяльності.  

16. 

Ю. В. Соболєв, 

В. Л. Дикань, 

А. Г. Дейнека, 

Л. А. Позднякова 

[88, с. 173] 

Конкурентні переваги – це позиції підприємства на ринку, які 

дозволяють йому долати конкурентні сили і залучати 

покупців. 

Домінантний підхід 

17. 
Л. В. Балабанова  

[89, с. 241] 

Конкурентні переваги – це сильні сторони підприємства, які 

забезпечують перевагу над конкурентами і є важливими для 

цільового ринку. 

18. 
В. В. Голік  

[90, с. 27] 

Конкурентна перевага – це концентрований прояв переваги 

над конкурентами в різних сферах (видах) діяльності 

підприємства. 

19. 
А. М. Ніколаєва  

[91, с. 112] 

Конкурентні переваги – це сукупність внутрішніх і зовнішніх 

можливостей, компетенцій та динамічної спроможності, що 

забезпечують домінування підприємства з певною часткою 

відповідного релевантного ринку над конкурентами й 

унеможливлюють перерозподіл ринку на користь інших 

підприємств. 

20. 

В. Г. Шинкаренко, 

А. С. Бондаренко 

[92, с. 67] 

Конкурентні переваги – це переваги, висока компетентність 

підприємства порівняно зі своїми конкурентами, заснована на 

досягнутому рівні конкурентного статусу, достатності й 

ефективності використання конкурентного потенціалу. 

* Джерело: розроблено автором на основі [12; 74-92]. 

 

Проаналізувавши усі наведені визначення поняття “конкурентна 

перевага” в межах систематизованих підходів, пропонуємо розглядати даний 

термін в наступній інтерпретації. Конкурентні переваги – це унікальні сильні 

сторони підприємства по відношенню до існуючих підприємств-конкурентів, 

що поєднують в собі кращі елементи ведення бізнесу, такі як сприятливий 

ринковий клімат, вдало продуманий маркетинг, застосування новітніх 

технологій, сучасних девайсів, організацію діяльності на інноваційній плат-

формі, тобто це все те, що робить підприємство ексклюзивним, забезпечуючи 

йому лідерство, конкурентоспроможність та популярність серед споживачів. 
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Формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств 

визначає їх конкурентну позицію на ринку та формує конкурентоспроможність, 

що є індикатором успішності підприємства серед інших. Враховуючи 

специфічні особливості ведення аграрного бізнесу, поняття 

конкурентоспроможності таких підприємств є набагато складнішим та 

неоднозначним.  

З. В. Герасимчук та Л. Л. Ковальська трактують конкурентоспроможність 

сільськогосподарських підприємств “як спроможність зберігати або 

розширювати конкурентні позиції на цільовому ринку в процесі адаптації до 

мінливого конкурентного середовища функціонування через співвідношення 

ціна / якість продукції як точки перетину інтересів виробника і споживача, що 

показує момент узгодженості між пропозицією і попитом. Забезпечення 

узгодженості сприяє максимізації прибутку за рахунок виробництва безпечної і 

якісної сільськогосподарської продукції та досягнення конкурентних переваг 

сільськогосподарських підприємств” [93, с. 121]. 

На думку М. Й. Маліка та О. А. Нужної “конкурентоспроможність 

сільськогосподарських підприємств – це здатність суб’єктів економічної 

діяльності аграрної сфери пристосовуватись до нових умов господарювання 

використовувати свої конкурентні переваги і перемагати в конкурентній 

боротьбі на ринках сільськогосподарської продукції та послуг, максимально 

ефективно використовувати земельні ресурси, якомога повніше задовольняти 

потреби покупця шляхом аналізу структури ринку і гнучко реагувати на зміну 

його кон’юнктури” [94, с. 157].  

Як стверджує В. В. Зіновчук “в основі конкурентоспроможності 

сільськогосподарського підприємства лежить низька собівартість, приваблива 

ціна і стандартизована висока якість продукції”. З метою зміцнення 

конкурентних переваг сільськогосподарським підприємствам слід оптимізувати 

напрями реалізації продукції, виходячи із обсягів виробництва та її виду, за 

умови мінімізації посередників із маркетингового ланцюга [95, с. 80]. 
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Узагальнюючи різні погляди та підходи до розуміння конкурентних 

переваг та враховуючи специфіку роботи аграрних підприємств, під 

конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства у сучасних 

умовах розуміємо здатність підприємства змагатися за частину споживчого 

ринку з існуючими та потенційними підприємствами-конкурентами, 

намагаючись не тільки втримати наявні конкурентні позиції, а й розширити їх 

шляхом підвищення якості сільськогосподарської продукції, проведення 

наукових досліджень та технологічних розробок (“intelligent programs”), 

використання сучасних систем інформаційних агротехнологій, залучення нових 

інвесторів, в тому числі іноземних та в умовах євроінтеграції, застосування 

інноваційних підходів в управлінні якістю роботи персоналу (“Total Quality 

Management”), тобто в цілому забезпечення роботи сільськогосподарського 

підприємства на основі вдало розробленої інноваційної стратегії в сучасних 

умовах, що направлена на високу ефективну діяльність в напрямку задоволення 

потреб споживачів. 

Запропоноване визначення комплексно та різнобічно характеризує вихід 

сільськогосподарських підприємств на новий етап формування конкурентних 

переваг та досягнення конкурентоспроможності в сучасних умовах (рис. 1.10). 

Таким чином, основними елементами конкурентоспроможності 

сільськогосподарських підприємств, враховуючи стрімкий розвиток сучасного 

ринку, повинні бути наступні: 

1) формування нової філософії якості сільськогосподарської продукції та 

підвищення ділової досконалості. В Україні питаннями в сфері якості 

займається Українська Асоціація Якості, яка поклала початок громадському 

руху за якість і стала його лідером; 

2) проведення наукових досліджень та технологічних розробок, за які 

відповідають, так звані, розумні програми (“intelligent programs”). Вони 

передбачають використання на сільськогосподарських підприємствах сучасних 

технологій, таких як “mini-till”, “no-till”, “strip-till”, селекції, мікрозрошення, 

нанотехнологій тощо; 
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Рис. 1.10. Елементи конкурентоспроможності сільськогосподарського 

підприємства в сучасних умовах* 

* Джерело: власна розробка автора. 

 

3) використання сучасних систем інформаційних агротехнологій, таких як 

Global Positioning System (GPS), CORINE Land Cover (Coordination of 

Information on the Environment); 

4) залучення нових інвесторів, виведення сільськогосподарської 

продукції на міжнародні ринки, а також сприяння інтеграції до СОТ і ЄС; 

5) застосування нових інноваційних підходів в управлінні якістю роботи 

персоналу. Широко відомий підхід – “Total Quality Management”, головна 

ідеологія якого ґрунтується на принципі – поліпшенню немає меж, або іншими 

словами – постійне поліпшення якості. 

Д. Г. Легеза для порівняльного дослідження конкурентоспроможності 

сільськогосподарських підприємств використовує інтегральний показник. 

Результати таких досліджень ґрунтуються на аналізі показників ефективності 
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реалізації продукції підприємствами на регіональному рівні [96, с. 166]. 

У різні періоди часу правила ведення бізнесу змінювались і продовжують 

змінюватись під впливом зміни умов зовнішнього та внутрішнього середовища, 

а також зі зміною вимог до споживчих потреб. Відповідно до цього змінюються 

й основні джерела формування конкурентних переваг. Взявши за основу 

особливості розвитку конкуренції в економічно розвинених країнах, можна 

виділити шість етапів еволюції джерел формування конкурентних переваг із 

кінця XIX ст. і до сьогодні (рис. 1.11). 

 

Рис. 1.11. Етапи джерел формування конкурентних переваг* 

* Джерело: розроблено автором на основі [97, с. 242]. 

 

Як бачимо з рис. 3.2., джерела формування конкурентних переваг 

еволюціонують швидкими темпами. Слід зазначити, що з появою нових джерел 

інші не зникають, а поступово нарощуються. Так вимоги споживачів до якості, 

унікальності, інноваційності і при цьому відповідної ціни на продукцію щороку 
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збільшуються. Тому сільськогосподарським підприємствам необхідно якомога 

ефективніше використовувати свої наявні конкурентні переваги, а також 

створювати нові з метою покращення конкурентоспроможності та успішності 

ведення бізнесу [98, с. 11]. 

Таким чином, кожному сільськогосподарському підприємству в умовах 

мінливого зовнішнього середовища необхідно покращувати та нарощувати свої 

конкурентні переваги шляхом використання наявного внутрішнього потенціалу 

та за допомогою своєчасної реалізації зовнішніх можливостей. Саме 

конкурентні переваги формують конкурентоспроможність підприємства серед 

інших “гравців бізнесу”, яка виступає індикатором рівня ефективності 

функціонування на ринку. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Економічний розвиток аграрної галузі України в сучасному бізнес-

середовищі характеризується нестабільністю внутрішніх та зовнішніх умов 

господарювання, посиленням конкуренції, наростанням економічних 

диспропорцій, нераціональним використанням земельних ресурсів, 

зменшенням кількості державних програм підтримки сільськогосподарських 

підприємств, а також відсутністю стратегічної спрямованості бізнесу. Одним із 

перспективних рішень для здійснення господарської діяльності в умовах, що 

склалися є розробка та впровадження стратегії розвитку, що дає змогу 

своєчасно оцінити внутрішнє та зовнішнє середовище, раціоналізувати 

землекористування та використання інших ресурсів, збільшити конкурентні 

переваги, забезпечити фінансову стабільність та результативну діяльність в 

довгостроковій перспективі. 

2. В процесі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних вчених щодо 

окресленої тематики, автором сформовано власне трактування поняття 

“стратегія”, що визначається як “довгостроковий комплексний план розвитку 

підприємства, який включає в себе сукупність послідовних дій та рішень з 
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метою досягнення поставлених цілей та зміцнення конкурентних переваг на 

ринку. Йдеться про певний набір правил, які в ідеалі повинні забезпечувати 

успішне досягнення основних довгострокових цілей та завдань підприємства, 

що в сукупності складають місію компанії. Стратегія відображає довгострокову 

концепцію розвитку підприємства, яка направлена на забезпечення 

конкурентних переваг в досягненні цілей та своєчасне реагування на виклики 

зовнішнього та внутрішнього середовища”. Проаналізувавши різні підходи до 

терміну “розвиток підприємства”, “стратегія розвитку підприємства” та, 

враховуючи специфіку діяльності сільськогосподарських підприємств, автором 

подано власну інтерпретацію визначення “стратегія розвитку 

сільськогосподарського підприємства”, що являє собою “цілеспрямований, 

детальний, впорядкований та довгостроковий план дій, що інтегрує в собі 

певний набір орієнтирів, які формують чітку лінію поведінки 

сільськогосподарського підприємства в напрямку поетапного досягнення 

поставлених цілей, задоволення потреб споживачів, отримання економічного і 

соціального ефекту та забезпечення сільськогосподарського зростання в країні 

в цілому”. 

3. Враховуючи багатоплановий характер суб’єкта господарювання, існує 

система різних видів стратегій, що є так званим стратегічним набором. В 

сучасних умовах стратегічний набір сільськогосподарських підприємств 

повинен бути конкурентоздатним, тобто забезпечувати успішну реалізацію 

конкурентних переваг та стабільний розвиток у мінливому та 

непередбачуваному середовищі. Автором проаналізовано та систематизовано 

розгалужену систему класифікації стратегій, а також, спираючись на актуальні 

тенденції аграрного ринку, доповнено систему класифікації двома новими 

видами стратегії в залежності від статусу сільськогосподарського підприємства, 

що виходить на ринок. За такою ознакою автор виділив стратегію фоловера, що 

виводить на ринок уже відомий продукт та стратегію інноватора, що 

передбачає розробку сільськогосподарським підприємством нового 

інноваційного продукту з використанням сучасних технологій. Стратегія 
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фоловера в свою чергу поділяється на стратегію монополіста окремої території 

та загальнотипову стратегію. Серед стратегій інноватора автор виділяє 

унікальну власну стратегію та стратегію запозичення іноземного досвіду. 

4. Побудова найбільш ефективної та продуманої стратегії розвитку є 

вадливою умовою досягнення сільськогосподарським підприємством 

перспективних цілей. Від того настільки своєчасними та різносторонніми є дії 

керівництва підприємства, залежить одержання позитивних результатів 

діяльності. Тому важливим механізмом в даному контексті є стратегічне 

управління, що забезпечує реалізацію побудованої стратегії підприємства, 

тобто досягнення ним місії та довгострокових цілей. Проаналізувавши різні 

трактування сутності поняття “стратегічне управління”, було запропоновано 

власне його визначення, що являє собою “набір рішень, що включають 

механізм формування, впровадження та реалізації стратегій підприємства, 

аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, визначення сильних та 

слабких сторін підприємства, контроль та оцінку впроваджених стратегій, 

направлених на створення та утримання конкурентних переваг, що 

забезпечують досягнення місії підприємства та виконання довгострокових 

цілей”. Окрім того, автором сформовано та охарактеризовано якісно новий 

підхід до розуміння сутності та змісту стратегічного управління – 

конструкторський. Даний підхід дозволяє максимально ефективно 

спрогнозувати майбутню діяльність підприємства, використовуючи всі наявні 

інструменти стратегічного планування та формуючи різні комбінації 

ймовірного перебігу подій. 

5. Процес стратегічного планування складається з ряду послідовних та 

невід’ємних етапів, що мають циклічний характер. Автором наведено власне 

бачення процесу стратегічного управління у вигляді піраміди. Дана піраміда 

складається із восьми послідовних етапів, останнім з яких є аналіз досягнення 

місії підприємства. Він полягає в оцінці отриманих результатів та визначенні 

ступеня досягнення місії підприємства. 
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6. Важливе значення для отримання конкурентних переваг на 

сільськогосподарських підприємствах посідають методологічні підходи, що 

являють собою системність та цілісність науково-практичних методів пізнання. 

Дослідивши усю сукупність науково-методологічних основ забезпечення 

формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств з метою 

отримання конкурентних переваг, було виділено такі найважливіші принципи 

як комплексність досягнення конкурентних переваг, системність та цілісність 

стратегічного планування, циклічність та постійність розробки стратегічних 

планів та використання інноваційних підходів до формування стратегії з метою 

отримання унікальних можливостей розвитку. 

7. Забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського 

підприємства є стратегічно важливим фактором досягнення успіху в ринковому 

середовищі. Здобуття конкурентних переваг можливе за допомогою 

використання внутрішнього потенціалу підприємства та шляхом своєчасної 

реалізації зовнішніх можливостей. В процесі аналізу різних дефініцій 

вітчизняних та зарубіжних вчених, автором сформульовано власне визначення 

терміну “конкурентні переваги” у сучасних умовах, під яким він розуміє 

“унікальні сильні сторони підприємства по відношенню до існуючих 

підприємств-конкурентів, що поєднують в собі кращі елементи ведення бізнесу, 

такі як сприятливий ринковий клімат, вдало продуманий маркетинг, 

застосування новітніх технологій, сучасних девайсів, організацію діяльності на 

інноваційній платформі, тобто це все те, що робить підприємство 

ексклюзивним, забезпечуючи йому лідерство, конкурентоспроможність та 

популярність серед споживачів”. Виходячи з даного трактування, було 

окреслено основні елементи конкурентоспроможності сільськогосподарських 

підприємств, серед яких виділено наступні: якість сільськогосподарської 

продукції, використання “розумних програм”, сучасних ІТ-технологій, 

розширення ринкових позицій та застосування нових інноваційних підходів до 

управління якістю роботи персоналу (Total Quality Management). 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

2.1. Оцінка тенденцій стратегічного розвитку сільськогосподарських 

підприємств 

 

Сільське господарство – це складна та багатогранна структура, важливе 

джерело розвитку економіки України, що забезпечує продуктами споживання, 

додатковими робочими місцями для несільськогосподарських галузей та є 

ресурсною складовою виробництва різних галузей національного господарства. 

Воно відіграє важливу роль у зміцненні економічного потенціалу країни, 

підвищенні добробуту населення та вирішенні соціально-економічних проблем. 

У даній частині дисертаційної роботи досліджено окремі аспекти аналізу 

діяльності сільськогосподарських підприємств України та Івано-Франківської 

області, проаналізовано основні тенденції їх стратегічного розвитку.  

Івано-Франківська область характеризується особливо сприятливим 

кліматом для розвитку сільського господарства, оскільки розташована у 

передгір’ї Карпат та має у своєму фонді родючі ґрунти, що забезпечують 

високу продуктивність сільськогосподарських угідь. 

Станом на 2016 р. в Івано-Франківській області функціонувало 97 

сільськогосподарських підприємств, які звітуються за формою 50-сг. У 

динаміці протягом 2012-2016 рр. спостерігається чимале зменшення їх кількості 

(рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Динаміка сільськогосподарських підприємств в  

Івано-Франківській області протягом 2012-2016 рр., од.* 

*Джерело: розроблено автором на основі [99]. 

**Дані за 2017 р. відсутні у зв’язку із скороченням форми 50-сг. 

 

В Івано-Франківській області серед усіх зареєстрованих 

сільськогосподарських підприємств найбільшу кількість становлять 

господарські товариства та приватні підприємства, включаючи фермерські 

господарства. Станом на 2016 р. налічується 52 господарських товариств, 33 

приватних підприємств, з них фермерських господарств – 5, 7 

сільськогосподарських кооперативів, 4 інших недержавних підприємств і 

тільки 1 – державне (табл. 2.1). 

Господарські товариства (акціонерні товариства, товариства з обмеженою 

відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства 

і командитні товариства) та приватні підприємства є найбільш поширеними 

організаційно-правовими формами в секторі малого та середнього бізнесу. 

Серед господарських товариств особливо популярними є акціонерні товариства 

та товариства з обмеженою відповідальністю, причому мінімальний статутний 

фонд останніх згідно чинного законодавства України може бути відносно 

невеликим. 

103 
102 

109 

103 

97 

95

97

99

101

103

105

107

109

111

2012 2013 2014 2015 2016

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 с
іл

ь
сь

к
о
го

сп
о
д

а
р

сь
к

и
х
 

п
ід

п
р

и
єм

ст
в

 



88 
 

Таблиця 2.1 

Кількість сільськогосподарських підприємств в Івано-Франківській 

області за організаційно-правовими формами господарювання  

протягом 2012-2016 рр., од.* 

№ 

п/п 

Організаційна форма 

господарювання 

Кількість підприємств за роками, од. Відхилення 

2016/2012 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Господарські товариства 44 44 52 53 52 +8 

2. Приватні підприємства 40 41 38 37 33 -7 

 

з них фермерські 

господарства 
8 8 5 5 5 -3 

3. 
Сільськогосподарські 

кооперативи 
8 7 7 8 7 -1 

4. 
Інші недержавні 

підприємства 
6 6 6 4 4 -2 

5. Державні підприємства 5 4 6 1 1 -4 

 
Разом: 103 102 109 103 97 -6 

*Джерело: розроблено автором на основі [100]. 

**Дані за 2017 р. відсутні у зв’язку із скороченням форми 50-сг. 

 

З табл. 2.1 видно, що в цілому кількість сільськогосподарських 

підприємств в Івано-Франківській області у 2016 р. у порівнянні з 2012 р. 

зменшилась на 6 підприємств. Зокрема, відбулись зміни у структурі. Так, 

кількість господарських товариств збільшилась на 8 одиниць, проте кількість 

всіх інших підприємств зменшилась: приватних підприємств – на 7 одиниць, 

сільськогосподарських кооперативів – на 1 одинцю, інших недержавних 

підприємств – на 2 одиниці та державних підприємств – на 4 одиниці. Частково 

це було зумовлено запровадженням з 1 липня 2015 р. “вихідних” чи 

“стартових” умов системи електронного адміністрування податку на додану 

вартість. Серед інших причин можна виділити зниження рівня цін на світових 

аграрних ринках та нестабільність фінансово-економічної ситуації в країні. 

Окрім того, коливання курсу національної валюти зумовило стрімке 

підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, засоби для захисту рослин та 

мінеральні добрива. Проте, найвагоміші причини зменшення кількості 

сільськогосподарських підприємств стосуються експорту вітчизняної 

сільськогосподарської продукції, що пов’язані з окремими заборонами на 
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поставки молочної та м’ясної продукції, змінами правил та процедур митного 

оформлення.  

З метою визначення тенденцій стратегічного розвитку 

сільськогосподарських підприємств необхідно здійснити комплексний аналіз 

системи факторів, що впливають на діяльність суб’єкта господарювання та 

створюють позитивні або негативні передумови для побудови стратегії 

розвитку (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Система факторів впливу на побудову стратегії розвитку 

сільськогосподарського підприємства* 

*Джерело: власна розробка автора. 

 

Результати сільськогосподарської діяльності тісно залежать від природно-

кліматичних умов та ґрунтового покриву. Для того, щоб спрогнозувати 
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розвиток сільськогосподарського підприємства та побудувати відповідну 

стратегію, необхідно враховувати вплив даних факторів. Виробництво 

сільськогосподарської продукції певного регіону обумовлюється природними 

умовами, в яких воно ведеться. Зокрема, розміщення сільськогосподарського 

підприємства та вид його діяльності залежить від родючості та складу ґрунтів, 

суми активних температур, вологості, кількості атмосферних опадів тощо. 

На розробку стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства 

вагомий вплив мають економічні фактори, зокрема, внутрішні та зовнішні. 

Внутрішні економічні фактори безпосередньо випливають із середовища 

підприємства і цілком піддаються його впливу. Від того настільки ефективно 

керівництво підприємства використовує внутрішні ресурси залежить і 

стратегічна орієнтованість та критична далекоглядність підприємства. Зовнішні 

економічні фактори формуються певною ситуацією на ринку, рівнем 

привабливості галузі, інвестиційним кліматом та державною підтримкою 

аграрного сектору. Окреме сільськогосподарське підприємство має 

опосередкований вплив на зовнішні економічні фактори. 

У сучасному середовищі важливе значення для розвитку 

сільськогосподарського підприємства має розвиток наукових досліджень та 

розробок, зокрема використання новітніх технологій. Розвиток науково-

технічного прогресу може істотно знизити вплив природніх факторів, 

підвищити ефективність використання внутрішніх ресурсів, розширити простір 

для зовнішніх економічних можливостей. Окрім того, впровадження 

“кліматично-оптимізованих” методів ведення сільського господарства та 

сучасних природозберігаючих технологій підготують сільськогосподарські 

підприємства до частіших змін клімату та інтенсивніших посух в Україні [101, 

с. 58]. 

Природно-кліматичні умови. В Івано-Франківській області переважає 

помірно-континентальний клімат, що характеризується помірно-високою 

вологістю та відсутністю різких перепадів температур. У регіоні присутній 

різноманітний земельний фонд, що у сукупності з помірним та вологим 
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кліматом сприяє високій продуктивності вирощування сільськогосподарських 

культур. Великі площі пасовищ та площ, які відведені під заготівлю сіна 

сприяють розвитку виробництва у галузі тваринництва. Всі перелічені фактори 

свідчать про сприятливість умов даного регіону до вирощування зернових 

культур, технічних культур, овочів, кормових культур та картоплі, розведенню 

великої рогатої худоби, свиней, птиці тощо. 

Територія складається із трьох частин відповідно до характеру рельєфу: 

рівнинної, передгірської та гірської. Майже половину області охоплюють 

Карпати, які включають Горгани і Чорногори. Також на території Івано-

Франківської області виділяють чотири кліматичні райони (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Характеристика кліматичних районів Івано-Франківської області* 

Кліматичний район Адміністративні райони 
Сума активних 

температур 

Річна кількість 

опадів, мм 

Наддністрянський 

район 

лівобережний 

підрайон 

Рогатинський 

та Галицький 

райони  

2300-2400
о
 660-700 мм 

правобережний 

підрайон 

Калуський, 

Тисменицький 

та Тлумацький 

райони 

2400-2500
о
 610-750 мм 

Південно-східний 

район 

Городенківський, Коломийський 

та Снятинський райони 
2500-2600

о
 550-720 мм 

Передгірський 

район 

Долинський район, північна 

частина Рожнятівського, 

Богородчанського та 

Надвірнянського районів 

2200-2500
о
 630-900 мм 

Гірський район 

південна частина 

Рожнятівського, 

Богородчанського та 

Надвірнянського районів, 

Верховинський район 

1600-2200
о
 760-1000 мм 

*Джерело: розроблено автором на основі [102, с. 4]. 

 

Сума активних температур є показником наявних ресурсів тепла, що 

забезпечує можливість повного достигання теплолюбних культур. Як бачимо з 

табл. 2.2., найвища сума активних температур (2500-2600
о
) притаманна 
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південно-східному кліматичному району, що включає Городенківський, 

Коломийський та Снятинський райони. Це свідчить про значні можливості для 

розвитку сільськогосподарських культур в даних районах. Сприятливим для 

здійснення сільськогосподарських робіт є достатня кількість опадів. Найбільша 

їх річна кількість випадає у гірському кліматичному районі (760-1000 мм), що 

охоплює південну частину Рожнятівського, Богородчанського та 

Надвірнянського районів, а також Верховинський район. 

Ґрунтовий покрив. На території Івано-Франківської області ґрунтовий 

покрив є дуже різноманітним. Зустрічаються практично всі види ґрунтів, які 

характерні для лісостепової зони, передгір’я та гірської частини Карпатського 

регіону. В цілому в області налічується 25 різновидів ґрунтів (рис. 2.3).  

 

Дерново-підзолисті ґрунти: 

 
Опідзолені ґрунти: 

 
Чорноземи: 

 
Лучні ґрунти: 

 
Болотні ґрунти, торфовища: 

 
Дернові ґрунти: 

 
Буроземно-підзолисті ґрунти: 

 
Бурі гірсько-лісові ґрунти: 

 
Дерново-буроземні ґрунти: 

 
 

Рис. 2.3. Ґрунтовий покрив Івано-Франківської області* 

*Джерело: сформовано автором на основі [103]. 
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Найбільш поширеними є бурі гірсько-лісові ґрунти, на яких зростають 

лісові масиви. Передгірська зона багата на буроземно-підзолисті поверхнево 

оглеєні ґрунти. В долинах річок також зустрічаються болотні, дернові та торфо-

болотні ґрунти. У лісостеповій зоні переважають світло-сірі, сірі та темно-сірі 

ґрунти. На південному сході Івано-Франківської області (Городенківський, 

Снятинський і частково Тлумацький райони) зустрічаються великі масиви 

чорноземів вилугованих та чорноземів опідзолених. Ґрунти області, в цілому, є 

родючими та забезпечують високу продуктивність сільськогосподарських і 

лісових угідь. 

Якість ґрунтового покриву Івано-Франківської області є сприятливою для 

ведення сільськогосподарської діяльності, забезпечує високу рентабельність, 

що в свою чергу створює перспективи в напрямку розробки стратегії розвитку 

сільськогосподарських підприємств. 

В цілому, Івано-Франківська область характеризується сприятливими для 

ведення сільського господарства природно-кліматичними умовами. Клімат тут 

помірно-континентальний, вологий, зазвичай з теплим літом та м’якою зимою. 

Річна кількість опадів коливається від 550 мм у південно-східному 

кліматичному районі до 1000 мм – у гірському районі. Область має багатий 

природно-ресурсний потенціал, різноманітний рослинний та тваринний світ, 

родючі ґрунти та джерельні води річок. Окрім того, ресурсною особливістю 

Івано-Франківської області є наявність майже всіх агровиробничих ґрунтів та 

великих масивів чорноземів на південному сході, що сприяють вирощуванню 

сільськогосподарських культур, зокрема ріпаку, картоплі, овочів, соняшнику, 

сої тощо. 

Серед внутрішніх економічних факторів, що, на нашу думку, впливають 

на розробку стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства виділяємо 

наступні: використання земельних ресурсів, фінансових ресурсів, трудових 

ресурсів, матеріально-технічних ресурсів та рентабельність виробництва за 

видами продукції. 

Використання земельних ресурсів. Земельний фонд Івано-Франківської 
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області вміщує території різного функціонального призначення. На кінець 

2017 р. площа земель загального призначення становила 1392,7 га, у тому числі: 

630,5 га – сільськогосподарські угіддя, 635,7 га – ліси та інші лісовкриті площі, 

63,1 га – забудовані землі, 2,7 га – відкриті заболочені землі, 22,4 га – відкриті 

землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом, 38,3 га – 

інші землі (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Структура земельного фонду Івано-Франківської області станом 

на 31.12.2017 р., %* 

*Джерело: розроблено автором на основі [102, с. 18]. 

 

Як бачимо, з рис. 2.4 сільськогосподарські угіддя у Івано-Франківській 

області складають 45,3 % від загального земельного фонду. Це свідчить про 

помірний рівень забезпеченості земельними ресурсами для потреб 

сільськогосподарського виробництва як основного засобу. В структурі усіх 
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сільськогосподарських угідь велику частку займає рілля – 28,5 %, трохи менше 

сіножаті і пасовища – 15,1 та зовсім невелику частину займають багаторічні 

насадження – 1,2 % і перелоги – 0,5 %. 

Розглянемо рівень освоєння сільськогосподарськими підприємствами 

Івано-Франківської області сільськогосподарських угідь, зокрема ріллі у 

табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Освоєння сільськогосподарських угідь підприємствами Івано-

Франківської області протягом 2012-2016 рр.* 

Розподіл 

сільськогосподарських 

угідь 

Сільськогосподарські 

угіддя, у тому числі 
рілля 

2012   

Усього 

сільськогосподарських угідь, 

тис. га. 
631,7 380,1 

Землекористування 

сільськогосподарськими 

підприємствами, тис. га. 

121,0 117,5 

Рівень освоєності, % 19,2 30,9 

2013   

Усього 

сільськогосподарських угідь, 

тис. га. 

631,5 383,6 

Землекористування 

сільськогосподарськими 

підприємствами, тис. га. 

131,4 128,4 

Рівень освоєності, % 20,8 33,5 

2014   

Усього 

сільськогосподарських угідь, 

тис. га. 
630,8 395,9 

Землекористування 

сільськогосподарськими 

підприємствами, тис. га. 

147,5 142,9 

Рівень освоєності, % 23,38 36,1 

2015   

Усього 

сільськогосподарських угідь, 

тис. га. 
630,4 396,1 

Землекористування 

сільськогосподарськими 

підприємствами, тис. га. 

134,6 132,5 

Рівень освоєності, % 21,4 33,5 
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Продовж. табл. 2.3 

2016   

Усього 

сільськогосподарських угідь, 

тис. га. 
630,5 397,2 

Землекористування 

сільськогосподарськими 

підприємствами, тис. га. 

172,4 166,3 

Рівень освоєності, % 27,3 41,9 

*Джерело: розроблено автором на основі [99; 102, с. 25; 104, с. 20; 105, с. 19]. Дані за 

2017 р. відсутні. 

 

З табл. 2.3. видно, що рівень освоєності сільськогосподарських угідь 

коливається від 19,2 % у 2012 р. до 27,3 % – у 2016, тобто в цілому 

спостерігається позитивна тенденція до збільшення використання земельних 

ресурсів, придатних для ведення сільськогосподарської діяльності. Щодо ріллі, 

то тут також простежується позитивна тенденція, а ступінь освоєності є значно 

вищим і становить 30,9 % у 2012 р. і 41,9 % – у 2016. Це зумовлено ринковими 

потребами та викликами сучасного середовища. При збереженні такої тенденції 

розвиток аграрної галузі в Івано-Франківській області досягне максимально 

високого рівня, що значно покращить економічний стан регіону. 

Використання фінансових ресурсів. Згідно твердження М. М. Кальченко 

“формування та використання фінансових ресурсів на підприємствах – це 

процес утворення грошових фондів для фінансового забезпечення операційної 

та інвестиційної діяльності виконання фінансових зобов’язань перед державою 

та іншими суб’єктами господарювання” [106, с. 68]. Динамічний розвиток 

аграрного сектору на інноваційній основі вимагає від сільськогосподарських 

підприємств раціоналізації системи управління фінансовими ресурсами. 

Найпоширенішим способом їх мобілізації є внутрішні джерела, тобто 

використання власних коштів. Часто спостерігається ситуація, коли 

підприємства не в змозі задовольнити потреби господарської діяльності в 

цілому, тому фінансуються тільки окремі підрозділи чи певні види діяльності. 

Особливістю аграрної галузі в контексті цього питання є залежність кінцевих 
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результатів виробництва від природно-кліматичних умов, які є не стабільними 

та можуть спричинити цілковиту або часткову втрату врожаю.  

Динаміку зміни кількості прибуткових та збиткових 

сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області наведено на 

рис. 2.5 

 

Рис. 2.5. Динаміка кількості прибуткових та збиткових 

сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області  

протягом 2012-2016 рр.* 

*Джерело: розроблено автором на основі [99]. 

**Дані за 2017 р. відсутні у зв’язку із скороченням форми 50-сг. 

 

З рис. 2.5. можна зробити висновок, що за аналізований період найбільш 

прибуткових та найменш збиткових сільськогосподарських підприємств Івано-

Франківської області було у 2015 р., а саме 87 – прибуткових підприємств і 10 – 

збиткових. Найзбитковішим був 2013 р., за результатами діяльності якого було 

65 – прибуткових підприємств і 33 – збиткових. З 2016 р. кількість прибуткових 

підприємств знизилась і дорівнювала 74 одиницям, водночас кількість 

збиткових підприємств зросла і становила уже 18 одиниць. Відповідно до 

статистичних даних у 2016 р. найбільш рентабельними були Тисменицький та 

Рогатинський райони, а збитковим був Долинський район (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Рівень рентабельності (збитковості) сільськогосподарських 

підприємств Івано-Франківської області по районах у 2016 р.* 

*Джерело: розроблено автором на основі [99]. 

**Дані за 2017 р. відсутні у зв’язку із скороченням форми 50-сг. 

 

Зменшення кількості прибуткових підприємств і, водночас, збільшення 

кількості збиткових підприємств в Івано-Франківській області зумовлено 

певною низкою причин, а саме: 

1) загострення конкуренції та проблеми зі збутом продукції через низькі 

закупівельні ціни та відсутність стабільних каналів збуту сільськогосподарської 

продукції; 

2)  підвищення цін на сільськогосподарську техніку, енергоресурси, 

добрива та корми; 

3) використання застарілої техніки та відсутність коштів для технічного 

переоснащення та оновлення; 

4) недостатність державної підтримки та брак фінансової незалежності; 

5) відплив працездатного населення із сільської місцевості та скорочення 

чисельності осіб, зайнятих в особистих селянських господарствах.  
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не зможуть фінансувати свою господарську діяльність через відсутність 

прибутку, а їх кількість у регіоні буде зменшуватись. Така ситуація негативно 

впливатиме на розробку стратегії розвитку подальшої діяльності. 

Отже, можемо зробити висновки, що попри наявність збиткових 

підприємств в Івано-Франківській області, в цілому рентабельність по районах 

є задовільною і свідчить про наявність потенційних ресурсів для побудови 

стратегії розвитку. 

Використання трудових ресурсів. Процес розробки ефективної стратегії 

розвитку сільськогосподарського підприємства, в першу чергу, залежить від 

трудових ресурсів. З метою простеження тенденцій ефективності забезпечення 

трудовими ресурсами сільськогосподарських підприємств проаналізуємо 

чисельність працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві та 

ступінь їх задоволеності  через визначення середнього рівня місячної заробітної 

плати одного зайнятого працівника. Результати дослідження висвітлені у 

табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Забезпеченість сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської 

області трудовими ресурсами та середній розмір місячної заробітної плати  

протягом 2012-2016 рр.* 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 

Середньооблікова 

чисельність 

працівників, зайнятих у 

сільськогосподарському 

виробництві, осіб 

3422 3178 3197 3018 3708 

Середня чисельність 

працівників одного 

підприємства, осіб 

34 32 32 30 39 

Витрати на оплату 

праці за рік, тис. грн. 
76988,1 76760,8 80834,7 94299,9 159207,9 

Середня місячна 

заробітна плата одного 

працівника, грн. 

1875 2013 1926 2604 3578 

*Джерело: розраховано автором на основі [99]. 

**Дані за 2017 р. відсутні у зв’язку із скороченням форми 50-сг. 
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Як бачимо з табл. 2.4., середньооблікова чисельність працівників, 

зайнятих у сільськогосподарському виробництві Івано-Франківської області, 

починаючи з 2012 р. зменшувалась, проте з 2016 р. спостерігається її 

збільшення і кількість осіб становить  3708.  Витрати на оплату праці 

працівників, зайнятих виробництвом продукції сільського господарства, 

починаючи з 2014 р., стрімко збільшуються. Тенденції середньої місячної 

заробітної плати одного працівника сільськогосподарського підприємства є 

позитивними і щороку величина оплати праці збільшується. Так, у 2016 р. 

розмір середньої заробітної плати працівника, зайнятого у виробництві 

сільськогосподарської продукції становив 3578 грн., в той час як її мінімальний 

розмір наприкінці року був лише 1550 грн. В цілому дані тенденції свідчать про 

привабливість сільськогосподарської галузі для працівників та високий рівень 

їх вмотивованості. 

Про ефективність використання трудових ресурсів свідчить показник 

продуктивності праці одного працівника в сфері виробництва 

сільськогосподарської продукції. Сумарна продуктивність праці усіх 

працівників є індикатором продуктивності всього сільськогосподарського 

підприємства. 

На основі даних Головного управління статистики в Івано-Франківській 

області за період з 2012-2016 рр. побудуємо графік річної продуктивності праці 

одного працівника в середньому по сільськогосподарських підприємствах та 

окремо по підгалузі рослинництва і тваринництва (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7. Динаміка річної продуктивності праці одного працівника, 

зайнятого у сільському господарстві Івано-Франківської області 

протягом 2012-2016 рр.* 

*Джерело: розроблено автором на основі [99]. 

**Дані за 2017 р. відсутні у зв’язку із скороченням форми 50-сг. 

 

З рис. 2.7. видно, що в цілому протягом 2012-2016 рр. спостерігається 

позитивна тенденція до збільшення показника продуктивності праці одного 

працівника, зайнятого у сільському господарстві підприємств Івано-

Франківської області. Проте у підгалузі рослинництва з 2015 р. відбувся різкий 

спад величини даного показника. Причиною цього може бути недостатня 

забезпеченість усіма необхідними засобами (технікою, добривами і т.д.) для 

ведення господарської діяльності, або зниження рівня вмотивованості 

працівників, зайнятих у виробництві продукції рослинництва. У підгалузі 

тваринництва простежується позитивна динаміка у напрямку збільшення 

річного показника продуктивності праці одного працівника протягом 2012-

2016 рр. Найвищий середній показник продуктивності праці по 

сільськогосподарських підприємствах Івано-Франківської області за 

аналізований період був у 2015 р. і становив 709 744,2 грн./р., у рослинництві – 

у 2015 р. (737 604,8 грн./р.), у тваринництві – у 2016 р. (724 042,7 грн./р.). 
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Продуктивність праці є основним чинником, який веде до збільшення 

обсягів виробництва продукції, зниження собівартості та підвищення 

рентабельності підприємства. Саме тому, з метою збільшення величини даного 

показника керівникам сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської 

області необхідно покращувати умови праці працівників та підвищувати рівень 

забезпеченості необхідними ресурсами для виробництва. Стабільна 

рентабельність сільськогосподарського підприємства є підґрунтям для 

розробки успішної стратегії розвитку, оскільки дає можливість спрогнозувати 

стан підприємства у майбутньому. 

Використання матеріально-технічних ресурсів. Одним із основних 

елементів організації виробництва на сільськогосподарських підприємствах є їх 

матеріально-технічне забезпечення. Технічне оновлення кожного підприємства 

та сільського господарства загалом є провідним напрямком підвищення 

ефективності використання земельних, фінансових, трудових ресурсів, 

забезпечення механізації та автоматизації технологічних процесів, підвищення 

урожайності сільськогосподарських культур, продуктивності тварин, 

збільшення обсягів та покращення якості продукції, підвищення рентабельності 

та прибутковості виробництва [107, с. 115]. 

Матеріально-технічне забезпечення складає сукупність 

сільськогосподарської техніки, підтримання техніки у належному робочому 

стані, забезпечення достатньої кількості енергоносіїв для виробничих потреб 

сільськогосподарських підприємств. 

Для багатьох сільськогосподарських підприємств складним є питання 

придбання новітньої техніки у зв’язку з нестачею фінансових коштів, а тому 

часто наявні основні засоби є морально та фізично застарілими. 

Динаміка наявності основних видів сільськогосподарської техніки у 

сільськогосподарських підприємствах Івано-Франківської області наведена у 

табл. 2.5. 
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Таблиця 2.5 

Основні види сільськогосподарської техніки у сільськогосподарських 

підприємствах Івано-Франківської області протягом 2012-2016 рр.* 

Різновид техніки 2012 2013 2014 2015 2016 

Техніка для рослинництва 

Трактори всіх марок, включаючи 

трактори, на яких змонтовані машини, 

од. 

2004 1289 1121 1649 1664 

Техніка для 

обробітку 

ґрунту, од. 

плуги 587 423 374 478 502 

культиватори 650 439 377 548 544 

борони 1176 914 657 799 910 

Техніка для 

посіву і садіння, 

од. 

сівалки 685 474 414 552 563 

картоплесаджалки 46 37 39 25 33 

інші машини 13 17 12 11 11 

Техніка для внесення добрив, од. 345 232 223 295 306 

Іригаційне 

обладнання, од. 

стаціонарне 34 36 42 41 31 

пересувне 40 41 55 60 55 

Комбайни та 

збиральні 

машини, од. 

зернозбиральні 372 275 255 332 316 

кукурудзозбиральні 12 19 10 28 26 

кормозбиральні 85 61 50 60 76 

льонозбиральні 9 7 5 2 7 

картоплезбиральні 29 25 23 21 21 

бурякозбиральні 28 23 15 19 21 

для збирання плодів, 

ягід, винограду 
1 1 1 1 1 

Інша збиральна 

техніка, од. 

сінокосарки 207 134 122 192 161 

жатки валкові 105 109 73 82 108 

прес-пакувальники 113 49 44 97 115 

Техніка для післяурожайних робіт, од. 177 167 161 185 196 

Техніка для тваринництва 

Доїльні установки та апарати, од. 90 85 96 100 109 

Очищувачі-охолоджувачі молока, од. 16 19 21 20 25 

Молочні сепаратори, од. 2 4 4 3 3 

Інкубатори, од. 5 7 17 20 14 

Машини і механізми для приготування 

кормів, од. 
16 16 16 30 57 

Роздавачі 

кормів, шт. 

для великої рогатої 

худоби 
37 37 39 61 76 

для свиней 50 51 51 51 46 

Транспортери для прибирання гною, од. 130 129 125 110 106 

*Джерело: сформовано автором на основі [108, с. 21; 109, с. 20; 110, с. 21; 111, с. 21; 112, 

с. 20]. Дані за 2017 р. відсутні. 
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Тенденція оновлення технічного парку на сільськогосподарських 

підприємствах для вирощування продукції рослинництва до 2015 р. була 

негативною. Так, наприклад, кількість тракторів у 2014 р. знизилась на 883 

одиниці, або 44, 1 % у порівнянні з 2012 р., тобто майже у 2 рази. Проте у 

2015 р. кількість техніки, що використовується у рослинництві, збільшилась, 

що є позитивним. У підгалузі тваринництва ситуація щодо технічного 

забезпечення є дещо кращою. Протягом аналізованого періоду кількість 

техніки, що використовувалась в цілому залишалась стабільною. У 2016 р. її 

кількість по деяких категоріях суттєво збільшилась, а саме: кількість доїльних 

установок та апаратів збільшилась на 9 одиниць, кількість очищувачів-

охолоджувачів молока – на 5 одиниць, кількість машин і механізмів для 

приготування кормів – на 27 одиниць, або на 47, 4 % (майже у 2 рази) та 

кількість роздавачів кормів для великої рогатої худоби – на 15 одиниць, або на 

19,7 % у порівнянні з попереднім роком. Проте, кількість інкубаторів 

зменшилась на 6 одиниць, або на 30 %, кількість роздавачів кормів для свиней – 

на 5 одиниць, а транспортерів для прибирання гною – на 4 одиниці по 

відношенню до 2015 р. 

Важливим фактором розвитку сільськогосподарського підприємства є 

також збільшення його енергетичних потужностей. В Івано-Франківській 

області досить довгий час спостерігалась негативна тенденція до зменшення 

даного показника (рис. 2.8). За період з 2012-2017 рр. величина енергетичних 

потужностей була на низькому рівні у 2014 р. і становила всього лиш 

280 тис. кВт. У 2015 р. спостерігається стрімке збільшення аналізованого 

показника і його величина складає 453 тис. кВт., що на 173 тис. кВт., або на 

38,2 % більше, ніж у попередньому році. Проте, у 2017 р. величина 

енергетичних потужностей досягнула найменшого рівня і склала 279 тис. кВт. 
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Рис. 2.8. Динаміка енергетичних потужностей сільськогосподарських 

підприємств Івано-Франківської області протягом 2012-2017 рр.* 

*Джерело: розроблено автором на основі [108, с. 39; 109, с. 38; 110, с. 42; 111, с. 42; 112, 

с. 41; 113, с. 86]. 

 

Основну частину потужностей складають двигуни тракторів, автомобілів, 

комбайнів та самохідних машин. 

Вітчизняна сільськогосподарська техніка відстає від світових аналогів на 

2-3 покоління через вищі витрати пального на одиницю потужності та на 

одиницю роботи. Окрім того, параметри продуктивності є нижчими на 20-40%, 

а по окремих машинах – у декілька разів. Вітчизняні машини вимагають 

більших трудовитрат на обслуговування, в них вищі експлуатаційні витрати на 

одиницю роботи, вони більш матеріаломісткі. Умови праці на вітчизняних 

тракторах і комбайнах менш комфортні й безпечні, ніж на зарубіжних аналогах 

[114, с. 72]. 

Саме тому, вітчизняним сільськогосподарським підприємствам слід 

закуповувати імпортне обладнання, що є потужнішим та якіснішим. 

У 2016 р. Міністерство економічного розвитку України прийняло рішення 

про відмову від сертифікації імпортної техніки. Відповідно до оцінки 

шведського Väderstad, процедура сертифікації раніше коштувала 5 тисяч євро 

плюс оплата візитів на завод представників органу сертифікації, а щорічний 
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аудит обходився в 3 тисячі євро за кожний візит. Сертифікацію замінила 

процедура підтвердження декларації відповідності технічним регламентам. Вся 

відповідальність за неякісну техніку покладена на виробника. Внаслідок таких 

змін за перші 6 місяців 2016 р. в Україну було імпортовано тракторів на суму 

233 млн. дол. США та ґрунтообробних машин на суму 123 млн. дол. США, що 

перевищує аналогічні показники попереднього року у 2,7 та 2 рази відповідно 

[114, с. 73]. 

Рентабельність виробництва за видами продукції. Показник 

рентабельності є індикатором економічної ефективності сільськогосподарських 

підприємств і відображає їх прибутковість. Аналіз рівня рентабельності 

виробництва за видами продукції дає можливість визначити ефективність 

виробництва окремих видів продукції та поліпшити структуру 

сільськогосподарського підприємства. Проте, існують такі види 

сільськогосподарської продукції, виробництво яких може бути 

низькорентабельним чи нерентабельним зовсім, але які є важливими для 

суспільства та потребують державної підтримки. 

У табл. 2.6. наведені показники рентабельності (збитковості) виробництва 

за окремими видами сільськогосподарської продукції у рослинництві та у 

тваринництві. 

Таблиця 2.6 

Рентабельність (збитковість) виробництва основних видів продукції в 

сільськогосподарських підприємствах Івано-Франківської області 

протягом 2012-2016 рр.* 

Різновид продукції 2012 2013 2014 2015 2016 

Продукція сільського 

господарства 
38,0 26,2 52,6 47,9 34,9 

Рослинництво 17,4 -4,5 30,7 38,2 45,9 

зернові культури 13,9 -12,3 36,3 33,1 43,4 

соняшник 19,9 16,5 23,3 49,9 22,3 

цукрові буряки (фабричні) -8,0 -2,1 -26,4 93,3 67,5 

картопля 7,2 101,3 440,9 32,9 39,1 

овочі (всього) 7,3 19,1 37,1 23,9 11,4 

плоди і ягоди -15,8 -17,8 -4,3 10,2 60,6 
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Продовж. табл. 2.6 

Тваринництво 52,8 53,8 82,0 61,3 19,3 

велика рогата худоба на м’ясо -43,9 -8,8 11,7 15,4 -26,4 

свині на м’ясо 50,5 39,7 79,0 68,6 25,1 

вівці та кози на м’ясо -34,4 -5,7 6,3 2,5 44,4 

птиця на м’ясо 2,8 -14,5 -18,9 7,7 -20,5 

молоко 15,7 17,2 12,2 19,4 15,0 

яйця курячі 85,5 125,4 157,6 120,2 0,9 

мед 97,3 27,1 65,5 38,1 26,5 

*Джерело: сформовано автором на основі [99]. 

**Дані за 2017 р. відсутні у зв’язку із скороченням форми 50-сг. 

 

За аналізований період в цілому по підгалузі рослинництва Івано-

Франківської області спостерігається поступове збільшення рентабельності 

виробництва. У 2016 р. показники рентабельності основних видів продукції 

рослинництва є досить високими. Так, найбільш рентабельними виявились 

цукрові буряки (фабричні) та плоди і ягоди, які у 2016 р. склали 67,5 і 60,6 % 

відповідно. 

Щодо підгалузі тваринництва, то тут, навпаки, простежується різке 

зниження рентабельності виробництва. Найвищий показник рентабельності у 

даній підгалузі був у 2014 р. і становив 82,0 %, а найменший – у 2016 р. склав 

19,3 %, що на 62,7 %, або більш, ніж у 4 рази менший за найвищий показник. У 

2016 р. найбільш рентабельними виявилась реалізація овець та кіз на м’ясо, 

свиней на м’ясо та меду. Їх показники склали 44,4 25,1 та 26,5 % відповідно. 

Основною причиною зниження рентабельності виробництва є суттєве 

зростання собівартості більшості видів продукції та значно повільніше 

зростання цін реалізації сільськогосподарської продукції, особливо у підгалузі 

тваринництва. 

На основі даних табл. 2.6. побудуємо графік середньої рентабельності 

сільськогосподарської продукції, зокрема окремо по рослинництві і 

тваринництві у динаміці за аналізований період (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Динаміка рентабельності виробництва сільськогосподарської 

продукції Івано-Франківської області протягом 2012-2016 рр.* 

*Джерело: розроблено автором на основі даних табл. 2.6. 

**Дані за 2017 р. відсутні у зв’язку із скороченням форми 50-сг. 

 

Як бачимо з рис. 2.9., починаючи з 2014 р. спостерігається зниження 

рівня рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції загалом. Це 

спричинено різким зниженням показників рентабельності підгалузі 

тваринництва, які у 2016 р. досягнули найнижчого рівня за аналізований період. 

Щодо підгалузі рослинництва, то тут простежується позитивна динаміка до 

збільшення рентабельності виробництва, починаючи з 2013 р. 

Основними напрямами підвищення рівня рентабельності виробництва 

продукції є величина виручки від реалізації продукції та повна собівартість 

продукції, що включає обсяг виробничих витрат, витрат на збут, 

адміністративних витрат тощо. Саме тому, резервами підвищення рівня 

рентабельності є збільшення виручки від реалізації продукції та (або) зниження 

рівня собівартості продукції. 

Зовнішні економічні фактори також здійснюють суттєвий вплив на 

формування стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства. Серед 

них виділяємо: привабливість галузі, інвестиційний клімат та державну 

підтримку сільського господарства. 
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Аналіз привабливості галузі та інвестиційного клімату. Сьогодні 

інвестиції посідають важливе місце як в будь-якому підприємстві, так і в 

економіці країни загалом. Вони є фундаментом для постійного оновлення та 

розширення виробничого капіталу, покращення якості виготовленої продукції, 

прискорення науково-технічного прогресу, збереження стійкого стану 

підприємства на ринку. Виробництво нових видів продукції, технічне та 

технологічне “омолодження” підприємства, використання сучасних матеріалів, 

забезпечення енергозбереження та багато іншого потребують вкладання 

інвестицій. Саме завдяки прогресивному розвитку спрямованості інвестицій в 

основний капітал забезпечується постійний економічний та соціальний 

розвиток країни. 

У сучасному ринковому середовищі поняття “інвестиції” розглядають під 

новим кутом, виділяючи їх певні характерні риси. Основними із них можна 

виділити наступні: 

1) отримання доходу є мотивом інвестиційної діяльності; 

2) інвестиції розглядаються як єдність двох сторін: ресурсів і витрат; 

3) до складу інвестицій включаються будь-які вкладення, що приносять 

економічний ефект. 

Джерелами інвестування можуть бути як внутрішні (реінвестування), так 

і зовнішні, які в свою чергу поділяються на вітчизняні та іноземні інвестиції. 

Вкладання капіталовкладень в сільськогосподарські підприємства Івано-

Франківської області прямо пропорційно залежить від їх інвестиційної 

привабливості. Першим кроком на шляху до прийняття рішення про процес 

інвестування є оцінка привабливості галузі. 

Провести оцінку інвестиційної привабливості галузі можна, здійснивши 

аналіз прямих іноземних інвестицій в економіку Івано-Франківської області за 

видами економічної діяльності (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Відносний розподіл іноземних інвестицій в економіці Івано-

Франківської області станом на 31.12.2016 р.  

за видами економічної діяльності* 

*Джерело: розроблено автором на основі даних [115, с. 192; 116, с. 188; 117, с. 175; 118, 

с. 365; 119, с. 350]. Дані за 2017 р. відсутні. 

 

Як бачимо з рис. 2.10. у 2016 р. сільськогосподарська галузь (включаючи 

лісове та рибне господарство) Івано-Франківської області посідала третє місце 

по залученню іноземних інвестицій після промисловості і оптової та роздрібної 

торгівлі, що складає 7,8 % від загального обсягу іноземних інвестицій у 

розвиток економіки області. Це є свідченням того, що сільське господарство є 

помірно привабливою галуззю, проте потребує ще значних інвестицій для 

розвитку. Найбільшу частку інвестицій в Івано-Франківську область було 

здійснено Нідерландами та Кіпром, а саме 221,7 та 172,6 млн. доларів 

відповідно [119, с. 352]. 

З метою аналізу розподілу іноземних інвестицій за видами економічної 

діяльності у динаміці побудуємо табл. 2.7. 
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Таблиця 2.7 

Динаміка прямих іноземних інвестицій в Івано-Франківській області за 

видами економічної діяльності за 2012-2016 рр., тис. дол. США* 

Вид економічної 

діяльності 
2012 2013 2014 2015 2016 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 
95988,8 100403,3 78473,5 65596,4 63900,7 

Промисловість 485933,8 641547,3 697470,8 626736,1 603614,4 

Будівництво 8459,3 29344,1 23462,4 23510,9 23667,4 

Оптова та роздрібна 

торгівля, ремонт 

автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

18624,1 18596,9 104642,2 97926,1 108768,0 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 

1174,5 1437,8 2645,5 7972,0 6804,5 

Інше 32290,0 22149,9 19206,2 14836,6 11422,7 

Усього 642470,9 813479,3 925900,6 836578,1 818177,7 

*Джерело: розроблено автором на основі даних [115, с. 192; 116, с. 188; 117, с. 175; 118, 

с. 365; 119, с. 350]. Дані за 2017 р. відсутні. 

 

З табл. 2.7. видно, що за аналізований період, починаючи з 2012 р. і до 

2013 р. спостерігається зростання величини прямих іноземних інвестицій у 

сільському господарстві (включаючи лісове та рибне господарство) Івано-

Франківської області. Зокрема, у 2013 р. їх обсяг був максимальним і становив 

100403,3 тис. дол. США. Із 2014 р. спостерігається негативна тенденція у 

напрямку зменшення величини іноземних інвестицій і у 2016 р. їх обсяг 

становив 63900,7  тис. дол. США, що на 36,4 % менше у порівнянні з 

найбільшою величиною надходжень. Це є наслідком зменшення прибутковості 

сільськогосподарського виробництва та погіршення умов доступу до кредитних 

ресурсів. 

Вагомою причиною такого негативного стану також є очевидний вплив 

військово-політичної та макроекономічної ситуації. Окрім того, вагомий вплив 

на думку інвестора складають перманентні пропозиції Міністерства фінансів 

України у напрямку перегляду системи оподаткування в сільськогосподарській 
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галузі, а також випадки продовження тиску на реальний бізнес з боку силових 

інстанцій. 

Державна підтримка сільського господарства. Тенденції стратегічного 

розвитку сільськогосподарських підприємств значно залежать від рівня їх 

державної підтримки. Довгий період часу для аграрної галузі в Україні існувала 

система податкових пільг, що характеризувалася низькою ефективністю. У 

2015 р. механізм оподаткування дещо змінився, а з 2016 р. велику частину 

податкових пільг для підприємств сільського господарства переглянули, 

скоротили, а деякі зовсім скасували.  

На даний час стратегічні напрямки розвитку в контексті державної 

підтримки сільськогосподарських підприємств зорієнтовані на досвід 

розвинених країн світу. В Європейському Союзі цінова підтримка сільського 

господарства становить до 91 % від усієї суми бюджетного фінансування, у 

США – 48 %, в Канаді – 53 %. Значна частка доходу фермера формується за 

рахунок державних джерел, а саме: у країнах Європейського Союзу – 3 %, 

США – 27-40 %, Фінляндії – 72 %, Японії – 72 %. Державна підтримка 

сільського господарства в Україні, яка є непрямою (через спеціальні податкові 

пільги), ледь сягає 40 євро на гектар. У країнах Європейського Союзу величина 

такої підтримки становить від 175 до 1343 євро на гектар [120, с. 48]. 

З метою покращення тенденцій стратегічного розвитку  

сільськогосподарських підприємств у лютому 2018 р. Кабінет Міністрів 

України ухвалив програми підтримки аграрного сектору в рамках державного 

бюджету. Загальний обсяг державної підтримки становитиме 6,3 млрд. грн. 

(рис. 2.11), що на 0,8 млрд. грн. більше у порівнянні з попереднім роком. 
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Рис. 2.11. Напрямки державної підтримки аграрного сектору України  

у 2018 р., млн. грн.* 

*Джерело: [121]. 

 

Як бачимо з рис. 2.11. найбільший обсяг державної підтримки отримує 

тваринництво, а саме 4000 млн. грн., проте передбачені і наступні заходи 

державної підтримки: 

1) компенсація 25 % вартості придбання нової сільськогосподарської 

техніки та обладнання вітчизняного виробництва; 

2) здешевлення на 80 % вартості посадкового матеріалу в садівництві і 

ягідництві; 

3) відшкодування 100 % вартості закупленого українського насіння та 

90 % вартості дорадчих послуг малим та середнім фермерським господарствам. 

Окрім цього, їм надається доступ до дешевого кредитного ресурсу, а 

компенсація з купівлі української сільськогосподарської техніки становить не 

25 %, а 40 % та ін. 

Такі урядові програми державної підтримки сільського господарства 

свідчать про зацікавленість держави у розвитку аграрного сектору України 
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через наявний величезний потенціал, що сприятиме розвитку економіки 

України загалом. 

Наукові дослідження та розробки. Незважаючи на нестабільність 

інноваційної активності, сільське господарство України інтегрує сучасні 

науково-технічні розробки та адаптує їх у власне виробництво. Зокрема, 

передові сільськогосподарські підприємства використовують новітні технології 

у землеробстві, рослинництві та тваринництві. Наукові дослідження та 

розробки сільськогосподарських наук відіграють винятково важливе значення у 

напрямку стратегічного розвитку підприємств сільського господарства. Так, 

внутрішні витрати на виконання наукових досліджень та розробок 

сільськогосподарських наук в Івано-Франківській області у 2016 р. становили 

7707,5 тис. грн. або 38 % від загального обсягу витрат (рис. 2.12). 

 

 

Рис. 2.12. Структура внутрішніх витрат на виконання наукових 

досліджень і розробок за галузями наук в Івано-Франківській області  

у 2016 р., %* 

*Джерело: розроблено автором на основі даних [119, с. 409]. Дані за 2017 р. відсутні. 

16,2 

43,4 

1,8 
0,6 

3,2 

30,5 

4,3 

38 

Природничі науки (крім медичних і 

сільськогосподарських) 

Технічні науки 

Медичні науки 

Суспільні науки 

Сільськогосподарські науки 

виконання фундаментальних 

наукових досліджень 

прикладні наукові дослідження 

науково-технічні розробки 



115 
 

З рис. 2.12. видно, що сільськогосподарські науки посідають друге місце 

у структурі внутрішніх витрат в напрямку наукових досліджень та розробок 

після технічних наук і складають 38 %. З них 30,5 % займають прикладні 

наукові дослідження, 4,3 % – науково-технічні розробки і 3,2 – виконання 

фундаментальних наукових досліджень. Така ситуація свідчить про важливість 

проведення наукових досліджень в сільськогосподарській галузі, що у свою 

чергу сприяє покращенню її розвитку. 

Отже, проведений ґрунтовний аналіз основних факторів, що впливають 

на діяльність сільськогосподарських підприємств виявив, що кожен із них 

створює або позитивні, або негативні передумови для прогнозування 

майбутньої діяльності та побудови стратегії розвитку. Таким чином, нами було 

проаналізовано три групи факторів, а саме: природні, економічні (внутрішні та 

зовнішні), а також наукові дослідження та розробки. Івано-Франківська область 

характеризується сприятливими природно-кліматичними умовами з помірно-

континентальним кліматом та різноманітним земельним фондом, що сприяє 

високій продуктивності у підгалузі рослинництва та вирощування кормів для 

підгалузі тваринництва. Сільськогосподарські угіддя в області складають 

45,3 % у структурі загального земельного фонду, а також спостерігається 

позитивна динаміка використання земельних ресурсів, що придатні для ведення 

сільськогосподарської діяльності. Незважаючи на наявність збиткових 

сільськогосподарських підприємств в Івано-Франківській області, 

рентабельність підприємств по районах є задовільною, що свідчить про 

достатню ресурсозабезпеченість для побудови стратегії розвитку. 

Середньооблікова чисельність працівників та розмір середньої заробітної плати 

в останні роки стрімко збільшуються. Зокрема, спостерігається позитивна 

тенденція до збільшення показника середньорічної продуктивності праці 

одного працівника. Це свідчить про високий рівень вмотивованості 

працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві. Матеріально-

технічне забезпечення та енергетичні потужності сільськогосподарських 

підприємств є задовільними та спостерігається їх позитивна динаміка у 
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напрямку збільшення. Окрім того, у 2016 р. відбулася закупівля великої 

кількості імпортного обладнання, що є якіснішим та потужнішим. Щодо 

рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції загалом, то 

спостерігається зниження його рівня через різке зниження показників 

рентабельності підгалузі тваринництва. Це у свою чергу створює негативні 

передумови для стратегічного розвитку низькорентабельних підприємств. В 

динаміці залучення прямих іноземних інвестицій в сільськогосподарську галузь 

простежується негативна тенденція, що спричинено впливом військово-

політичної, макроекономічної ситуації та неефективною податковою 

політикою. Проте, розроблені Кабінетом Міністрів України програми 

підтримки аграрного сектору у 2018 р. сприятимуть стратегічному та 

стабільному розвитку сільськогосподарських підприємств. Також підприємства 

сільського господарства інтегрують сучасні науково-технічні розробки, що 

відіграють важливе значення в напрямку стратегічної орієнтованості. 

В цілому, можна стверджувати, що сукупність досліджуваних факторів 

формують помірно сприятливий клімат та створюють позитивні передумови 

для побудови стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств. 

 

 

2.2. Дослідження особливостей формування та впровадження 

стратегії на сільськогосподарських підприємствах 

 

У сучасному економічному середовищі, що характеризується 

нестабільністю та динамічністю соціально-економічних процесів, важливого 

значення для сільськогосподарських підприємств набуває процес формування 

та впровадження стратегії, зокрема вибір таких стратегічних напрямів, які 

забезпечують досягнення ними поставленої мети та сприяють адаптації до 

нових умов. Сформована стратегія залежить від потреб підприємства та 

розробляється під впливом зовнішнього та внутрішнього середовища, що 

постійно змінюється. Зокрема, виникають нові умови, на які керівництво 
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сільськогосподарських підприємств повинно вчасно реагувати, приймаючи 

ефективні управлінські рішення. 

Для будь-якого сільськогосподарського підприємства важливим є 

забезпечення стійкого економічного зростання в довгостроковій перспективі. 

Саме тому, все більш необхідним є стратегічна орієнтованість підприємства, а 

управління господарською діяльністю не може обмежуватись лише ухваленням 

тактичних управлінських рішень. За словами І. Бланка “на сучасному етапі все 

більше число підприємств усвідомлює необхідність перспективного управління 

господарською діяльністю на основі наукової методології передбачення її 

напрямів і форм, адаптації до загальних цілей розвитку підприємства і вимогам 

зовнішнього середовища, що змінюються” [122, с. 625]. 

Завідуючий сектором сільського господарства та земельних реформ 

Європейської комісії Енцо Даміані вважає, що “стратегія є дієвою дорожньою 

картою реформування аграрного сектору в Україні, яка поєднує сукупність 

взаємного бачення модернізації галузі з коротко- та середньостроковими 

планами дій, а також комплексом щоденних завдань для міністерства” [123]. 

Генеральний директор Асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” у 

статті “Навіщо фермеру стратегія та як її сформувати?” зазначає, що “маючи 

розроблену стратегію та дотримуючись її, врешті-решт можна позбутись цілої 

низки зайвих клопотів, яких в аграрному виробництві вистачає” [124]. Розробка 

стратегії залежить від потреб або проблем, які потрібно вирішити. Наприклад, 

“якщо є потреба мінімізувати валютні та інфляційні ризики, то саме такою і 

повинна бути стратегія. Фермер робитиме все можливе, щоб заздалегідь 

купувати мінеральні добрива, дизельне паливо, насіння та інші засоби 

виробництва, які необхідні для вирощування врожаю. Використовуючи таку 

стратегію, проблеми цінових коливань будуть нівелюватися, оскільки 

сільськогосподарський виробник просто рахує еквівалентне співвідношення 

обсягів зібраного врожаю та потрібних засобів виробництва” [124]. 

З метою визначення зв’язку між успішністю сільськогосподарських 

підприємств та наявністю у них розробленої стратегії розвитку розглянемо 
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найефективніші агрокомпанії в Україні в контексті стратегічної орієнтованості. 

Журнал “Forbes” ранжував сільськогосподарські підприємства за показником 

ефективності EBITDA на гектар та склав рейтинг 20 найефективніших 

агрокомпаній України. 

EBITDA (скороч. від англ. – Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization) – аналітичний показник, який дорівнює обсягу прибутку до 

вирахування витрат з виплати відсотків, податків і нарахованої амортизації. Він 

розраховується на основі фінансової звітності підприємства без урахування 

амортизаційних відрахувань [125]. 

Для рейтингу аналітиками журналу “Forbes” було обрано агрокомпанії із 

земельним банком від 40 000 га землі. Оцінку було здійснено тільки щодо 

ефективності рослинництва шляхом виокремлення із фінансових даних 

диверсифікованих підприємств, які окрім землеробства, займаються 

тваринництвом, переробленням і трейдингом, показники рослинницького 

підрозділу. Отриманий показник EBITDA ділили на площу земель, яку 

обробляє підприємство. 

Головними факторами, які впливають на EBITDA рослинницьких 

підприємств є урожайність, витрати на один гектар і превалювання у структурі 

посівів найрентабельніших сільськогосподарських культур. Прийнято вважати, 

що підприємство ефективно здатне обробляти 100 000 га землі, впроваджуючи 

при цьому інновації та оперативно виправляючи виникаючі проблеми. Проте 

керівники великих агрокомпаній вважають, що по факту ця цифра є значно 

меншою. Генеральний директор компанії “Grain Alliance” Євген Радовенюк, яка 

посідає друге місце в зазначеному рейтингу, зазначає, що у планах їхньої 

компанії не передбачається обробка великої кількості землі, оскільки в такому 

разі “економіка масштабу починає працювати у зворотний бік і ефективність 

компанії знижується” [126]. Так, компанія “Grain Alliance” орендує 50 000 га 

землі, з яких обробляє лише – 45 000. 

Інформацію про наявність розробленої стратегії найефективніших 

агрокомпаній взято на їх офіційних сайтах та встановлено зв’язок залежності 
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успішності підприємств з їх стратегічною орієнтованістю (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Стратегічна орієнтованість найефективніших агрокомпаній України* 

№ 

п/п 
Назва підприємства 

Показник 

EBITDA на 

гектар, $ 

Наявність 

офіційного 

сайту, +/- 

Адреса офіційного сайту 

Наявність 

стратегії, 

+/- 

1. “Сварог Вест Груп” 700 $ + 
http://svarog-

agro.com/uk/home 
+ 

2. “Grain Alliance” 560 $ + 
http://www.grainalliance.c

om/ua/ 
+ 

3. “Агроспецсервіс” 520 $ - - ** 

4. “Чиста криниця” 500 $ - - ** 

5. 
“Індустріальна 

молочна компанія” 
420 $ + 

http://www.imcagro.com.u

a/ua/ 
+ 

6. 
“Вінницька агро-

промислова група” 
347 $ + http://vapg.com.ua/ + 

7. 
“Agromino” 

(“Trigon Agri”) 
336 $ + http://www.agromino.com/ + 

8. “UkrLandFarming” 311 $ + http://www.ulf.com.ua/ua/ + 

9. 
“Агрейн Холдинг 

Лімітед” 
300 $ - Ліквідоване з 2017 р. - 

10. “Росток-Холдинг” 297 $ + 
https://rostokholding.com/

ua/ 
+ 

11. “AgroGeneration” 244 $ + 
http://www.agrogeneration

.com/ua/ 
+ 

12. 
“Укрпромінвест-

Агро” 
237 $ + 

http://www.upi-

agro.com.ua/ 
** 

13. “Агропросперіс” 231,5 $ + 
https://www.agroprosperis.

com/ 
** 

14. 
“Миронівський 

хлібопродукт” 
231 $ + 

https://www.mhp.com.ua/

uk/home 
+ 

15. “Нібулон” 225 $ + http://www.nibulon.com/ ** 

16. “KSG Agro” 200 $ + 
http://www.ksgagro.com/

Ua/ 
+ 

17. “АПК-Інвест” 190 $ + 
http://apk-

invest.com.ua/uk/home 
+ 

18. 
“Українські аграрні 

інвестиції” 
179 $ + 

http://www.uai.kiev.ua/uk/

home 
+ 

19. 
“Агро Інвест 

Україна” 
156 $ - - ** 

20. “Астарта” 124 $ + 
http://www.astartaholding.

com/ 
+ 

*Джерело: розроблено автором на основі [127-142]. 

** інформація відсутня. 
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Як бачимо, з табл. 2.8. практично всі найефективніші агрокомпанії 

України мають офіційний власний сайт (рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13. Наявність офіційного сайту в найефективніших агрокомпаній 

України* 

*Джерело: власні дослідження автора. 

 

Згідно власних досліджень 13 агрокомпаній із 16 досліджуваних, що 

володіють офіційним сайтом, мають розроблену місію, бачення компанії, 

стратегії розвитку (рис. 2.14). Зокрема, на сайтах зазначені основні стратегічні 

напрямки розвитку підприємства (додаток А). 

 

Рис. 2.14. Розміщення інформації про стратегічні напрямки на власному 

офіційному сайті* 

*Джерело: власні дослідження автора. 

16 

3 
1 

Підприємства, які мають 

офіційний сайт 

Підприємства, які не мають 

офіційного сайту 

Ліквідоване з 2017 року 

13 

3 

Стратегічно-орієнтовані 

підприємства 

Інформація про наявність 

стратегії відсутня 
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Загалом, дослідивши 20 найефективніших агрокомпаній України за 

версією журналу “Forbes”, можна зробити висновок, що практично усі із них є 

стратегічно-орієнтованими та мають розроблені власні стратегії розвитку. Це 

свідчить про важливість розробки стратегій розвитку для 

сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах ведення бізнесу. 

Ірина Наконечна, PR-директор компанії “AgroGeneration” у статті 

“Навіщо бізнесу місія?” стверджує, що “компанії, які мають чітко 

сформульовану та прописану місію, – успішніші, ніж ті, котрі розвиваються “в 

ручному режимі керування” й живуть одним днем… Місія – це саме те, що 

наділяє змістом роботу компанії і робить працівників цілеспрямованими. А 

бачення допомагає усім прагнути до цілі” [143]. Більшість підприємств, 

окресливши стратегічні цілі: місію (Mission), бачення (Vision), цінності 

(Values), прописують їх на власному корпоративному сайті, проте не кожне із 

них досягає успіху. Основна причина невдачі – формальне ставлення до обраної 

місії та бачення. Місія стосується теперішнього і має чітко пояснити чому 

підприємство існує, що воно робить та для кого. Бачення відтворює уявну 

картину місії в середньостроковій перспективі, це дороговказ, на який потрібно 

орієнтуватися, ухвалюючи рішення. Так, у компанії “AgroGeneration” 

дороговкази прописані до 2020 р. В основному це напрямки, що пов’язані із 

запровадженням нових технологій, оптимізацією процесів, підвищенням 

ефективності покращення роботи з фахівцями і побудова комунікацій з 

пайовиками. 

Сільське господарство є первинною ланкою агропромислового комплексу 

і разом з харчовою та деякими галузями легкої промисловості (текстильної, 

шкіряної, хутрової) складає його основу. Навіть в умовах кризи 

агропромисловий комплекс продовжує приносити прибуток та сприяє припливу 

іноземних інвестицій [144, с. 115].  

Для вивчення ситуації щодо наявності розробленої місії та здійснення 

стратегічного планування на сільськогосподарських підприємствах було 

проведене анкетування керівництва сільськогосподарських підприємств різних 
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організаційно-правових форм господарювання Івано-Франківської області 

(додаток Б). В процесі дослідження опрацьовано 62 анкети. Серед опитаних 

респондентів 67,7 % – фермерські господарства, 19,4 % – товариства з 

обмеженою відповідальністю і 12,9 % – приватні підприємства. Було опитано 

як “молоді” підприємства, так і з великим багаторічним досвідом (рис. 2.15). 

 

Рис. 2.15. Структура часу існування опитаних сільськогосподарських 

підприємств* 

*Джерело: сформовано на основі опрацьованих анкет. 

 

Як бачимо з рис. 2.15. найбільшу кількість респондентів (38,7 %) склали 

підприємства, час існування яких становить 11-20 років, 22,6 % склали 

сільськогосподарські підприємства із часом існування 6-10 років і таку саму 

частку (22,6 %) склали підприємства із часом існування 21-30 років, і лише 

16,1 % серед респондентів – це “молоді” підприємства, час існування яких 

становить до 5 років. 

Як стверджує А. Г. Харченко “стратегічне планування є невід’ємною 

частиною ведення успішного бізнесу підприємств, що займаються 

виробництвом і реалізацією сільськогосподарської продукції” [145, с. 59]. 

Підтвердженням цього є те, що в 67,7 % респондентів стратегічне планування 

проводиться від початку заснування підприємства, в 6,5 % – останні 10 років  

існування підприємства, в 12,9 % – останні 5 років, в 3,2 % – останнім часом і 
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лише в 9,7 % респондентів стратегічне планування не проводиться. 

Також ми проаналізували вік керівника сільськогосподарського 

підприємства (рис. 2.16) для того, щоб визначити його вплив на процес 

здійснення стратегічного планування. 

 

Рис. 2.16. Вік керівника опитаних сільськогосподарських підприємств* 

*Джерело: сформовано на основі опрацьованих анкет. 

 

Рис. 2.16. відображає наявність різної вікової категорії у керівників 

опитаних респондентів. Так, найбільшу частку (32,3 %) склали керівники із 

віком 51-60 років, друге місце із часткою 29 % зайняли керівники із віком 41-50 

років, третє місце із часткою 25,8 % посіли керівники із віком 31-40 років і 

найменшу частку серед респондентів склали керівники до 30 років і більше 60 

років, а саме 3,2 % і 9,7 % відповідно. 

На запитання “Чи здійснює керівництво Вашим підприємством 

стратегічне планування?” 35,5 % респондентів відповіли “Так”, 9,7 % – “Ні” і 

найбільша частка опитаних (54,8 %) відповіли “Частково”. Причому “Так” 

сказали 45,5 % респондентів із віком 41-50 років, 27,2 % – із віком 51-60 років і 

по 9,1 % респондентів із віком до 30 років, 31-40 років та більше 60 років.  

Відповідь “Ні” дали порівну респонденти із віком керівника 31-40 років, 51-60 

років та більше 60 років.  
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Як бачимо, вік керівника сільськогосподарського підприємства все-таки 

впливає на здійснення процесу стратегічного планування. Зокрема, найбільш 

схильні до стратегічного управління більш досвідчені керівники із віком від 41 

до 50 років. В той же час, практично не проводять стратегічне планування 

керівники віком від 31 до 40 років, а також більше 51 року. 

Хоча, наукою поки-що не доведено залежність між віком та ефективною 

діяльністю керівників. Наприклад, засновнику і багаторічному керівнику 

японської компанії “Sony Corporation” Акіо Моріті у день її заснування було 

всього 25 років. Арманд Хаммер – засновник американської нафтової компанії 

“Occidental Petroleum” свій перший мільйон заробив у 21 рік, очолюючи 

невелику фармацевтичну фірму без відриву від навчання в університеті. У той 

же час Лі Якокка, ставши в 36-річному віці віце-президентом, а потім 

президентом компанії “Ford Motor Company”, через чверть століття привів до 

тріумфу корпорацію “Chrysler”, яка була практично на межі банкрутства [146, 

с. 155]. 

Результативність стратегічного управління залежить від дотримання 

відповідних етапів його здійснення. Першим, найбільш важливим та 

визначальним етапом, є розробка місії підприємства. Згідно твердження 

Н. Сіренко та І. Баришевської “у загальному вигляді місія 

сільськогосподарських підприємств полягає у задоволенні продовольчих 

потреб країни (з метою внутрішнього споживання та експорту) якісною 

продукцією сільського господарства, що має вартісні і достатні параметри для 

забезпечення підприємству розширеного відтворення” [147, с. 17]. 

З усіх опитаних респондентів 67,7 % відповіли, що сільськогосподарське 

підприємство має сформовану місію, 12,9 % – не має сформованої місії і 19,4 % 

респондентів не знають чи розроблена місія на підприємстві. Цікавим є той 

факт, що із 67,7 % підприємств, які мають сформовану місію, лише у 38,7 % 

розроблені стратегічні плани відповідають сформованій місії. Така ситуація 

може свідчити про формальну розробку місії, не розуміння її значення або 

значне відхилення підприємства від генеральної мети впродовж його існування. 
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Особливості формування стратегії сільськогосподарських підприємств 

тісно пов’язані із обраними для її побудови методами. Метод стратегічного 

планування – це певний конкретний технічний прийом, який використовується 

для побудови прогнозів, стратегічних програм та планів, а також вирішення 

можливих проблем планування. 

Серед методів стратегічного планування розрізняють наступні: ресурсний 

метод, цільовий метод, метод екстраполяції, інтерполятивний метод, пробно-

статистичний метод, критеріальний метод, нормативний метод, балансовий 

метод, матричний метод та побудова стратегічного плану. 

Ресурсний метод планування полягає у врахуванні ресурсів, що належать 

підприємству та оцінці ринкових умов господарювання. Такий метод 

найчастіше застосовується при малій конкуренції або у випадку монопольного 

ринкового становища підприємства. 

Цільовий метод стратегічного планування, навпаки, використовується 

підприємствами за наявності сильної конкуренції. В таких умовах початковим 

моментом планування виступають попит на продукцію та потреби ринку [148, 

с. 264]. 

Метод екстраполяції полягає в розробці припущень того, що темпи і 

пропорції, які досягнуті на момент формування плану, зберігатимуться у 

майбутньому. При цьому враховується динаміка показників минулих років, що 

є основою для подальшого стратегічного планування.  

Інтерполятивний метод, навпаки, здійснюється у зворотному напрямку – 

від кінцевого значення планових показників та визначеної мети із обчисленням 

проміжних величин до теперішнього стану підприємства. 

Пробно-статистичний метод полягає у використанні фактичних 

статистичних даних попередніх років та розрахунку на їх основі середніх 

величин, які лягають в основу планових показників. 

Метод екстраполяції, інтерполятвний та пробно-статистичний методи 

застосовуються, в основному, на підприємствах, в яких показники 

господарської діяльності є стабільними [149, с. 100]. 
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Згідно критеріального методу планові значення показників визначають на 

основі розрахунку впливу найбільш важливих факторів, що обумовлюють 

зміни цих показників. Даний метод використовується під час планування 

ефективності виробництва. 

Найбільш поширеним і точним методом, що використовується для потреб 

стратегічного планування, є нормативний метод. Відповідно до даного методу 

планові показники розраховують, беручи за основу прогресивні норми 

використання ресурсів, враховуючи при цьому зміни в результаті впровадження 

організаційно-технічних заходів у плановому періоді. Відповідно нормативний 

метод передбачає створення на підприємстві певної нормативної бази, 

виходячи із сучасних ринкових умов господарювання. Така база розробляється 

підприємствами самостійно і формується у вигляді автоматизованої системи 

нормативів [148, с. 264]. 

Балансовий метод стратегічного планування – це сукупність прийомів, які 

використовуються для забезпечення узгодженості взаємозалежних показників: 

планування потреб та необхідних ресурсів для їх задоволення. Такий метод 

передбачає розробку балансів для різних ресурсів. Його метою є досягнення 

рівноваги між показниками [150, с. 102]. 

Матричний метод застосовується при плануванні багатофакторних 

моделей і передбачає побудову моделей взаємозв’язків між виробничими 

показниками та підрозділами. Головною перевагою балансового та матричного 

методів є запобігання та усунення диспропорцій, а також встановлення 

ефективних пропорцій [149, с. 101]. 

Б. Є. Грабовецький та О. В. Пітик зазначають, що “стратегічний план – це 

система відповідних письмових документів, в яких формалізовані зусилля 

усього колективу підприємства та спрямовані на організацію виконання 

поставлених стратегічних завдань з описом конкретних цілей, термінів та 

відповідальних осіб за їх здійснення” [151, с. 48]. Зокрема побудова 

стратегічних планів – це послідовний процес, що складається із певних етапів: 
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1) формування місії підприємства та визначення основних цілей його 

діяльності; 

2) встановлення набору альтернативних стратегій та визначення заходів 

необхідних для їх реалізації; 

3) розробка механізму послідовності виконання окремих дій в напрямку 

реалізації стратегії протягом обумовленого періоду часу; 

4) здійснення обліку, контролю та проведення аналізу процесу виконання 

стратегічного плану. 

За результатами проведеного анкетування, можна зробити висновок, що 

більшість опитаних респондентів користуються одразу декількома методами 

стратегічного планування (рис. 2.17). 

 

Рис. 2.17. Методи стратегічного планування, які використовують опитані 

респонденти* 

*Джерело: сформовано на основі опрацьованих анкет. 

 

Як бачимо з рис. 2.17. найбільш популярними методами є ресурсний 

метод (51,6 %), який передбачає врахування наявних ресурсів 

сільськогосподарського підприємства та існуючих ринкових умов 

господарювання та цільовий метод (32,3 %), що випливає із потреб ринку та 

попиту споживачів. На третьому місці за використанням знаходиться 

балансовий метод, яким користуються 22,6 % респондентів. Четверте місце 

розділили пробно-статистичний та нормативний методи, які використовують у 
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стратегічному плануванні по 19,4 % респондентів. І до методів стратегічного 

планування, які користуються найменшою популярністю належать метод 

екстраполяції, матричний метод та побудова стратегічного плану – 6,5 %, 6,5 % 

та 3,2 % відповідно. Щодо інтерполятивного та критеріального методів, то 

серед опитаних респондентів вони не використовуються взагалі. Причинами 

цього, очевидно, являється нестабільність умов ринкового аграрного 

середовища та нездатність керівництва сільськогосподарських підприємств в 

таких умовах окреслити кінцеві цілі діяльності підприємства із розрахунком 

проміжних показників. 

На запитання “Як формуються стратегічні заходи на Вашому 

підприємстві?” найбільша кількість респондентів, а саме 61,3 % відповіли, що 

на основі досвіду та знань керівників, 22,6 % – на основі інтуїції та 

передбачення і лише 25,8 %, тобто четверта частина, опитаних респондентів 

відповіли, що за результатами діагностики процесу стратегічного управління 

(рис. 2.18). 

 

Рис. 2.18. Принцип формування стратегічних заходів серед опитаних 

респондентів* 

*Джерело: сформовано на основі опрацьованих анкет. 

 

Такі результати свідчать про орієнтацію керівництва 

сільськогосподарських підприємств на поточну діяльність, або не розуміння 

користі чи не використання результатів стратегічного планування, оскільки як 
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зазначалось вище, 35,5 % опитаних респондентів здійснюють стратегічне 

планування, а 54,8 % – проводять його частково. Тобто відсоток проведення 

процесу стратегічного планування є вищим від самого процесу формування 

стратегічних заходів за результатами діагностики процесу стратегічного 

управління. 

25,8 % респондентів, які формують стратегічні заходи за результатами 

діагностики процесу стратегічного управління виступають індикаторами 

стратегічної орієнтованості сільськогосподарських підприємств. Цікавим є той 

факт, що на усіх цих підприємствах стратегічне планування проводиться від 

початку їх заснування. Окрім того, 50 % із них – це підприємства, час існування 

яких до 5 років, 37,5 % – підприємства, час існування яких 11-20 років і лише 

12,5 % – підприємства із часом існування 21-30 років. Таким чином, можна 

зробити висновок, що стратегічно орієнтованими є більш “молоді” 

сільськогосподарські підприємства, які розуміють всю необхідність та 

результативність стратегічного планування в умовах, що склались. 

У даний час різні вчені та практики використовують різні методологічні 

підходи до стратегічного планування. Так, Н. Рідлер, М. Вовчук, Б. Робінсон, 

К. Баррінгтон, Т. Шопен, С. Робінсон, Ф. Пейдж, Г. Рейд, М. Семерда, 

Дж. Сьюстер та С. Бойн-Трэвис використовують сценарний метод аналізу та 

моделювання методів для визначення потенціалу стратегічного розвитку 

канадських господарств [152, с. 102]. 

Чи-Лін Ян, Мін-Ссінь Чіан, Чіен-Вей Чен у своїй роботі проаналізували 

вплив фінансового важеля на процес стратегічного планування за допомогою 

методів внутрішнього стратегічного аналізу [153]. 

Асгар Афшар Джаханшахі та Олександр Брем використовували метод 

SWOT-аналізу на основі аналізу груп топ-менеджменту у своєму дослідженні з 

формування стратегії корпоративного підприємництва [154, с. 530]. 

Дара Г. Шнідерянс досліджував зв’язок із послідовним інноваційним 

процесом бізнес-процесів між SQM та продуктивністю ланцюга поставок за 

методом причинних зв’язків [155, с. 638]. 
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Шаомин Лі, Сеун Хо Парк, Девід Дуден Селєров, досліджуючи 

перспективи крос-культурних змін у країнах, що розвиваються, 

використовували метод аналізу PEST [156, с. 596]. 

Найбільш поширеними інструментами стратегічного аналізу є SWOT- та 

PEST-аналіз. SWOT-аналіз передбачає дослідження внутрішнього середовища 

підприємства, а також оцінку ближнього та дальнього зовнішнього середовища. 

Зокрема здійснюється виокремлення в окрему таблицю сильних та слабких 

сторін підприємства та існуючих можливостей і загроз зовнішнього 

середовища. На основі сформованої таблиці будується матриця стратегічних 

напрямків для подальшої господарської діяльності на перетині відповідних 

полів. PEST-аналіз передбачає дослідження факторів тільки дальнього 

зовнішнього середовища, а саме політичних, економічних, соціокультурних та 

технологічних чинників, які здійснюють влив на діяльність підприємства. При 

проведенні такого аналізу залучаються експерти, які оцінюють вплив даних 

факторів на підприємство за 5-бальною шкалою. За результатами оцінювання 

здійснюється ранжування визначених факторів та формуються стратегічні 

заходи, які необхідно проводити підприємству з метою забезпечення його 

ефективної діяльності. 

Серед усієї сукупності опитаних респондентів 22,6 % проводять 

стратегічний аналіз із використанням інструментів SWOT- та PEST-аналізу, 

48,4 % опитаних використовують дані інструменти частково і 29 % – не 

проводять стратегічний аналіз на підприємстві, а, отже, і не використовують 

вищезазначені стратегічні інструменти для аналізу. Це може свідчити про 

відсутність спеціальних знань для використання стратегічних інструментів 

аналізу, або про нерозуміння ефективності від використання результатів такого 

аналізу чи неспроможність застосувати їх на практиці. 

Для того, щоб стратегічне планування було результативним, а також щоб 

уникнути відхилень фактичної діяльності сільськогосподарських підприємств 

від розроблених стратегічних планів, керівництву підприємства необхідно 

здійснювати контроль за виконанням цих планів. Стратегічний контроль 
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вносить певні корективи в управлінську діяльність, визначає перспективи 

розвитку та сприяє досягненню позитивного результату. 

Е. О. Юрій розглядає стратегічний контроль як “вид управлінської 

діяльності, що полягає в спостереженні та оцінюванні проходження процесу 

стратегічного управління, який забезпечує досягнення поставлених цілей та 

виконання обраних стратегій через встановлення стійкого зворотного зв’язку” 

[157, с. 192]. 

На запитання “Чи здійснюється контроль за виконанням планів?” усі 

опитані респонденти дали позитивну відповідь, проте 71 % із них здійснюють 

контроль систематично, а 29 % – не систематично (рис. 2.19). 

 

Рис. 2.19. Відповіді респондентів “Чи здійснюється контроль за 

виконанням планів?”* 

*Джерело: сформовано на основі опрацьованих анкет. 

 

Рис. 2.19. демонструє той факт, що серед опитаних респондентів не має 

таких, які б не здійснювали контролю, що є позитивним показником. 

У сучасних умовах господарювання менеджери більшості 

сільськогосподарських підприємств все ж починають усвідомлювати усі 

переваги здійснення стратегічного планування. Серед основних переваг, які 

отримує сільськогосподарське підприємство від наявності стратегічного плану 

ми виділили наступні: 
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1) зменшення факторів “невизначеності майбутнього”; 

2) своєчасність реагування на внутрішні та зовнішні чинники 

середовища; 

3) наявність необхідної бази для прийняття стратегічних і тактичних 

управлінських рішень; 

4) можливість оцінити альтернативні варіанти капіталовкладень; 

5) здатність об’єднати рішення керівників усіх рівнів управління. 

За результатами проведеного опитування можемо проаналізувати, які 

переваги від здійснення стратегічного планування важливі для керівників 

сільськогосподарських підприємств у сучасному ринковому середовищі 

(рис. 2.20). 

 

 

Рис. 2.20. Структурний аналіз переваг, які отримують 

сільськогосподарські підприємства від наявності стратегічного плану* 

*Джерело: сформовано на основі опрацьованих анкет. 

 

Як бачимо з рис. 2.20, опитані респонденти у структурі переваг, які 

отримують сільськогосподарські підприємства від наявності стратегічного 

плану, найбільше відзначили своєчасність реагування на внутрішні та зовнішні 

чинники середовища, а також наявність необхідної бази для прийняття 

стратегічних і тактичних управлінських рішень – по 35,5 %. 29 % респондентів 

вважають, що важливою перевагою є зменшення факторів “невизначеності 
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майбутнього”, 19,4 % – можливість оцінити альтернативні варіанти 

капіталовкладень і лише 9,7 % вважають перевагою здатність об’єднати 

рішення керівників усіх рівнів управління. Така структура розподілу випливає 

із мінливості та нестабільності зовнішнього і, відповідно, внутрішнього 

середовища, що ще раз засвідчує про важливість побудови стратегічних планів 

для сільськогосподарських підприємств у теперішніх ринкових умовах. 

Як впливає стратегічне планування на покращення діяльності 

сільськогосподарського підприємства можна побачити на рис. 2.21. 

 

Рис. 2.21. Оцінка впливу стратегічного планування на покращення 

діяльності сільськогосподарського підприємства  

(0 – вплив відсутній, 5 – максимальний)* 

*Джерело: сформовано на основі опрацьованих анкет. 

 

Рис. 2.21. демонструє високий вплив від здійснення стратегічного 

планування на покращення діяльності сільськогосподарського підприємства. 

Зокрема, 19,4 % опитаних респондентів оцінити такий вплив як максимальний 

(оцінка 5), найбільша частка серед опитаних, а саме 54,8 % – менше 

максимального (оцінка 4 /5), 12,9 % респондентів оцінили вплив як середній 

(оцінка 3/5), 9,7 % респондентів – менше середнього (оцінка 2/5) і лише 

незначний відсоток опитаних (3,2 %) відзначили вплив від стратегічного 

управління як низький (оцінка 1/5). Позитивним є те, що жоден із опитаних не 

відзначив відсутність впливу стратегічного планування на покращення 
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діяльності сільськогосподарського підприємства. Респонденти, які оцінили 

наведену взаємозалежність на середньому та низькому рівні (1-3 бали) 

відносяться до тих, які або не проводять стратегічне планування і не мають 

розробленої місії, або проводять стратегічне планування лише частково, 

зокрема, частка опитаних, які оцінили вплив в 1 бал не проводять стратегічного 

планування взагалі. 

Можна зробити висновок, що керівництво сільськогосподарських 

підприємств, яке здійснює стратегічне планування високо оцінює його вплив на 

покращення діяльності, і, очевидним є той факт, що керівництво тих 

підприємств, на яких не проводиться стратегічне планування оцінює такий 

вплив як низький або середній. 

На запитання “Чи потрібне на Вашому підприємстві стратегічне 

планування?” 77,4 % опитаних респондентів відповіли, що потрібне, 19,4 % – 

можливо потрібне і лише 3,2 % – не потрібне. 

Отже, проаналізувавши 20 найуспішніших сільськогосподарських 

підприємств України за версією журналу “Forbes”, практично усі із них мають 

сформовані місії та розроблені власні стратегії розвитку. Результати 

проведеного опитування серед сільськогосподарських підприємств Івано-

Франківської області також підтверджують необхідність формування та 

впровадження стратегії, яка у свою чергу, позитивно впливає на покращення 

діяльності підприємства в цілому. 

 

 

2.3. Комплексний стратегічний аналіз перспектив розвитку 

сільськогосподарських підприємств 

 

Сільськогосподарська галузь є важливою стратегічною нішою 

національної економіки України, яка формує продовольчу безпеку країни, 

створює нові робочі місця та забезпечує зростання економічного потенціалу 

загалом. Окрім того, вона відіграє важливу роль у створенні валового 
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внутрішнього продукту. Досліджуючи сучасний стан сільськогосподарських 

підприємств, слід зазначити, що підприємства даної галузі необхідно 

розглядати у контексті відкритої системи взаємодії із зовнішніми факторами. За 

таких умов сільськогосподарські підприємства повинні застосовувати 

оптимальні новітні методи управління з метою подальшого пристосування до 

всіх зовнішніх чинників, які постійно змінюються. Саме тому необхідно 

провести комплексний стратегічний аналіз перспектив розвитку для оцінки 

теперішнього стану сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської 

області та прогнозування необхідних дій подальшого ефективного розвитку. 

Згідно твердження Т. І. Дьолог “стратегічний аналіз – це аналіз складної і 

динамічної сукупності факторів, які в узагальненому вигляді можна поділити 

на внутрішні основні і другорядні, зовнішні загальні, зовнішні безпосередні 

фактори, що в комплексній єдності здійснюють вплив на ефективність 

діяльності підприємства” [158, с. 47]. 

Л. В. Носонова трактує стратегічний аналіз як “дослідження позитивних і 

негативних факторів, які впливають чи можуть вплинути на економічне 

становище підприємства в майбутньому” [159, с. 548]. 

В межах стратегічного аналізу проводиться оцінка зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Зовнішнє середовище – це сукупність політичних, 

економічних, соціальних, культурних, етнічних факторів та особливості 

взаємодії підприємства із партнерами, конкурентами, споживачами, органами 

державної влади, засобами масової інформації тощо. На зовнішнє середовище 

підприємство не може впливати, або має незначний вплив. Внутрішнє 

середовище, навпаки, перебуває під безпосереднім впливом керівництва 

підприємства. 

В економічній літературі розрізняють різні інструменти стратегічного 

аналізу: PEST-аналіз (аналіз чотирьох груп факторів макросередовища: 

політичних, економічних, соціально-культурних і технологічних), SWOT-аналіз 

(аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз), карта стратегічних 

груп (графічне відображення конкуренції в галузі), матриця GE/McKinsey 
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(матриця “Привабливість галузі / Позиція в конкуренції”), матриця Shell/DPM 

(матриця спрямованої політики), PIMS-аналіз (аналіз впливу ринкової стратегії 

на прибутки) тощо. 

Для аналізу основних факторів зовнішнього середовища у світовій 

практиці використовують технологію PEST-аналізу. PEST-аналіз (інколи 

позначають – STEP) – це один із інструментів стратегічного аналізу, який 

призначений для виявлення політичних (P – political: урядова стабільність, 

законодавство і регулювання ринків, фіскальна політика, трудове право), 

економічних (E – economical: розробки продуктів, процентні ставки, темпи 

інфляції, рівень безробіття, рівень заробітної плати, ціни на енергоносії та інші 

фактори виробництва), соціальних (S – social-cultural: демографічні тенденції, 

споживчі звички, спосіб життя, розподіл доходів, система освіти) та 

технологічних (T – technological: державні та приватні інвестиції в інновації та 

розвиток, патентний захист, швидкість передачі технологій) аспектів 

зовнішнього середовища, що впливають на діяльність підприємства [160, 

с. 142]. Кожен із цих факторів знаходиться поза межами прямого контролю 

компанії. Проводячи аналіз, необхідно виявити фактори, які найбільше 

впливають на підприємство та здійснити їх оцінку. Так, можуть бути виявлені 

зовнішні можливості, якими підприємству слід скористатись та ймовірні 

загрози, яких слід уникати. 

Здійснюючи PEST-аналіз необхідно пам’ятати, що: 

1) аналіз стратегічних чинників кожного з елементів повинен бути 

достатньо системним, тому що в житті всі компоненти між собою 

взаємопов’язані; 

2) діяльність будь-якого підприємства у зовнішньому середовищі також 

залежить від власного набору основних факторів, які мають найбільший вплив 

на його розвиток. 

Процес проведення PEST-аналізу умовно можна поділити на декілька 

етапів: 

1. Визначення факторів для аналізу, які можуть вплинути на продажі і 
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прибуток підприємства в перспективі на 3-5 років. 

2. Оцінка ймовірності зміни фактора. 

3. Визначення ступеня впливу фактора. 

4. Визначення зваженої оцінки реальної значущості факторів. 

5. Складання зведеної таблиці PEST-аналізу. 

6. Складання фінальної таблиці PEST-аналізу. 

Кожен наступний етап нерозривно пов’язаний із попереднім та є його 

доповненням. 

Для оцінки ймовірності настання факторів PEST-аналізу та визначення 

ступеня їх впливу, було проведено експертне опитування серед керівників 

сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області та науковців, 

що досліджують питання розвитку сільськогосподарських підприємств 

(Додаток В). 

Системний аналіз факторів зовнішнього середовища 

сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області, ступінь їх 

впливу та експертна оцінка ймовірності зміни фактора узагальнені в табл. 2.9. 

Таблиця 2.9 

PEST-аналіз перспектив розвитку сільськогосподарських підприємств 

Івано-Франківської області* 

 Опис факторів 
Ймовірність 

здійснення 
(в сумі = 1) 

Ступінь 

впливу 
(від 1 до 5, де 1 
– мінімальний 

ступінь впливу, 

5 – 
максимальний) 

Зважена 

оцінка 

1 2 3 4 5 6 

P
o
li

ti
ca

l 

1. 
Стійкість політичної влади та існуючого 

уряду 
0,06 4 0,24 

2. 

Позитивні зміни в законодавстві з питань 

регулювання діяльності 

сільськогосподарських підприємств 

0,1 5 0,5 

3. 
Позитивні зміни в законодавстві з охорони 

навколишнього середовища 
0,09 4 0,36 

4. 
Позитивні зміни в антимонопольному і 

трудовому законодавстві 
0,09 3 0,27 

5. 

Позитивні зміни в законодавстві у сфері 

технологічного оснащення 

сільськогосподарської галузі 

0,07 4 0,28 
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6. 
Посилення державної підтримки галузі 

сільського господарства 
0,2 5 1,0 

7. 
Кількісні та якісні обмеження на імпорт 

готової продукції (реформа митної системи) 
0,07 4 0,28 

8. 
Реформування податкової політики 

(послаблення тарифів та збільшення пільг) 
0,07 5 0,35 

9. 
Усунення бюрократичних перешкод ведення 

бізнесу 
0,1 4 0,4 

10. Припинення військової ситуації в країні 0,15 5 0,75 

  Ступінь впливу політичних факторів 1,0 Х 4,43 

E
co

n
o
m

ic
a
l 

1. Покращення бізнес-клімату в країні 0,12 5 0,6 

2. 
Активізація підприємницької співпраці з 

іноземними партнерами 
0,11 4 0,44 

3. 
Зростання інвестиційної привабливості 

країни 
0,07 4 0,28 

4. Зростання інвестиційної привабливості галузі 0,12 5 0,6 

5. 
Посилення конкурентних переваг та 

послаблення тиску з боку конкурентів 
0,09 5 0,45 

6. Стабілізація курсів основних валют 0,08 4 0,32 

7. 

Недопущення інфляційних процесів, що 

ускладнює товарообмінні операції з 

іноземними партнерами 

0,07 4 0,28 

8. 
Зниження відсоткових ставок на кредити в 

національній валюті 
0,06 3 0,18 

9. 
Збільшення обсягу залучення інвестицій у 

сільськогосподарську галузь 
0,13 5 0,65 

10. 
Посилення експортно-імпортних операцій з 

європейськими країнами 
0,15 4 0,6 

  Ступінь впливу економічних факторів 1,0 Х 4,4 

S
o
ci

o
-c

u
lt

u
ra

l 

1. 
Підвищення рівня доходів населення  

(купівельної спроможності) 
0,1 4 0,4 

2. Збільшення приросту населення 0,1 3 0,3 

3. 
Послаблення міграційних процесів, в т.ч. 

щодо міграції висококваліфікованих кадрів 
0,08 5 0,4 

4. 
Підвищення вимог до якості продукції та 

рівня сервісу 
0,2 4 0,8 

5. 
Підвищення уваги до натуральних та 

екологічно-чистих продуктів 
0,19 4 0,76 

6. 

Наявність потужного кадрового та наукового 

потенціалу для розвитку сільського 

господарства 

0,16 5 0,8 

7. 
Позитивні зміни способу життя та звичок 

споживання 
0,17 4 0,68 

  
Ступінь впливу соціально-культурних 

факторів 
1,0 Х 4,14 

T
ec

h
n

o
l

o
g
ic

a
l 1. 

Наявність техніко-технологічних виробничих 

потужностей 
0,25 5 1,25 

2. 
Наявність винаходів, патентів на інноваційні 

розробки 
0,1 3 0,3 
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3. 
Активізація розвитку високотехнологічного 

виробництва 
0,2 4 0,8 

4. 
Активізація діяльності науково-

технологічних парків 
0,25 4 1,0 

5. 
Розвиток наукових досліджень та технічних 

розробок 
0,2 5 1,0 

  Ступінь впливу технологічних факторів 1,0 Х 4,35 

*Джерело: власні дослідження автора. 

 

Проведений аналіз показав, що перспективи розвитку 

сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області залежать, 

насамперед, від політичних факторів (коефіцієнт впливу 4,43) та економічних 

чинників (коефіцієнт впливу 4,4). Технологічні та соціально-культурні фактори 

відіграють дещо меншу роль (коефіцієнти впливу 4,35 та 4,14 відповідно). 

Узагальнимо найбільш значущі фактори за спадним рейтингом у зведену 

таблицю (табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 

Зведена таблиця PEST-аналізу розвитку сільськогосподарських 

підприємств Івано-Франківської області* 

Фактори Фактори 

Політичні фактори Вплив Економічні фактори Вплив 

Посилення державної підтримки 

галузі сільського господарства 
1,0 

Збільшення обсягу залучення 

інвестицій у сільськогосподарську 

галузь 

0,65 

Припинення військової ситуації в 

країні 
0,75 Покращення бізнес-клімату в країні 0,6 

Позитивні зміни в законодавстві з 

питань регулювання діяльності 

сільськогосподарських підприємств 

0,5 
Зростання інвестиційної 

привабливості галузі 
0,6 

Усунення бюрократичних 

перешкод ведення бізнесу 
0,4 

Посилення експортно-імпортних 

операцій з європейськими країнами 
0,6 

Позитивні зміни в законодавстві з 

охорони навколишнього 

середовища 

0,36 

Посилення конкурентних переваг та 

послаблення тиску з боку 

конкурентів 

0,45 

Соціально-культурні фактори  Технологічні фактори  

Підвищення вимог до якості 

продукції та рівня сервісу 
0,8 

Наявність техніко-технологічних 

виробничих потужностей 
1,25 

Наявність потужного кадрового та 

наукового потенціалу для розвитку 

сільського господарства 

0,8 
Активізація діяльності науково-

технологічних парків 
1,0 
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Підвищення уваги до натуральних 

та екологічно-чистих продуктів 
0,76 

Розвиток наукових досліджень та 

технічних розробок 
1,0 

Позитивні зміни способу життя та 

звичок споживання 
0,68 

Активізація розвитку 

високотехнологічного виробництва 
0,8 

Підвищення рівня доходів 

населення  (купівельної 

спроможності) 

0,4 
Наявність винаходів, патентів на 

інноваційні розробки 
0,3 

*Джерело: власні дослідження автора. 

 

Завершальним кроком аналізу є приведення всіх розрахунків в матричний 

вигляд. Всі фактори в порядку зменшення своєї важливості розміщуємо у 

фінальній таблиці PEST-аналізу (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Фінальна таблиця PEST-аналізу перспектив розвитку 

сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області* 

Фактори Зміни в галузі Стратегічні дії 

Політичні фактори 

Посилення державної 

підтримки галузі сільського 

господарства 

Зростання прибутковості 

бізнесу, можливе збільшення 

кількості підприємств 

Забезпечення зростання 

виробництва за рахунок 

використання різних 

урядових програм та 

субсидій 

Припинення військової 

ситуації в країні 

Стабілізація ведення бізнесу, 

посилення міжнародної 

співпраці 

Пошук міжнародних 

партнерів та вихід на 

міжнародний ринок 

Позитивні зміни в 

законодавстві з питань 

регулювання діяльності 

сільськогосподарських 

підприємств 

Збільшення прибутковості 

галузі, зростання обсягів 

виробництва продукції 

Підвищення рівня соціальної 

відповідальності підприємств 

(в тому числі, щодо сплати 

податків), збільшення 

розміру заробітної плати 

Усунення бюрократичних 

перешкод ведення бізнесу 

Спрощення умов ведення 

сільськогосподарської 

діяльності 

Дотримання умов ведення 

чесного бізнесу 

Позитивні зміни в 

законодавстві з охорони 

навколишнього середовища 

Покращення рівня охорони 

навколишнього середовища 

Будівництво та експлуатація 

очисних споруд, розвиток 

маловідходних і 

безвідходних технологій, 

боротьба з ерозією ґрунтів 

Економічні фактори 

Збільшення обсягу залучення 

інвестицій у 

сільськогосподарську галузь 

Нарощення обсягів 

виробництва та збільшення 

виробничих потужностей 

Зосередження уваги на 

якості, виробництво 

високотехнологічної 

продукції 
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Покращення бізнес-клімату в 

країні 

Збільшення кількості 

сільськогосподарських 

підприємств 

Інноваційний напрямок 

розвитку, залучення 

внутрішніх та іноземних 

інвестицій 

Зростання інвестиційної 

привабливості галузі 

Збільшення величини 

надходження інвестицій в 

галузь 

Підвищення якості продукції, 

нарощення конкурентних 

переваг задля залучення 

інвестицій  

Посилення експортно-

імпортних операцій з 

європейськими країнами 

Поява нових можливостей 

для сільськогосподарських 

підприємств 

Покращення якості 

продукції, розробка нової 

програми просування товару 

Посилення конкурентних 

переваг та послаблення тиску 

з боку конкурентів 

Розвиток «здорової» 

конкуренції в галузі 

Пошук шляхів закріплення 

високих позицій в галузі 

Соціально-культурні фактори 

Підвищення вимог до якості 

продукції та рівня сервісу 

Збільшення кількості 

конкурентоспроможних 

підприємств 

Покращення якості продукції 

та рівня сервісу, нарощення 

конкурентних переваг 

Наявність потужного 

кадрового та наукового 

потенціалу для розвитку 

сільського господарства 

Збільшення кількості 

інноваційних підприємств 

Стимулювання інноваційної 

діяльності 

Підвищення уваги до 

натуральних та екологічно-

чистих продуктів 

Збільшення кількості 

екологічно орієнтованих 

підприємств 

Зосередження уваги на 

органічній продукції, 

використання виключно 

натуральних добрив 

Позитивні зміни способу 

життя та звичок споживання 

Збільшення уваги до 

органічної продукції 

Покращення якості 

виробництва екологічно-

чистої продукції 

Підвищення рівня доходів 

населення  (купівельної 

спроможності) 

Збільшення прибутковості 

галузі 

Збільшення обсягів 

виробництва продукції, 

розширення асортименту 

Технологічні фактори 

Наявність техніко-

технологічних виробничих 

потужностей 

Збільшення виробничої 

потужності галузі 

Використання техніко-

технологічних потужностей 

для досягнення максимально 

можливого випуску продукції 

Активізація діяльності 

науково-технологічних 

парків 

Активізація інноваційної 

діяльності в галузі 

Продукування науково-

технічних ідей для 

підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємств 

Розвиток наукових 

досліджень та технічних 

розробок 

Модернізація галузі 

Використання нових 

“розумних програм”, 

сучасних ІТ-технологій 

Активізація розвитку 

високотехнологічного 

виробництва 

Позитивні тенденції розвитку 

галузі 

Оновлення виробничого 

обладнання, удосконалення 

технологій виробництва 
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Продовж. табл. 2.11 

Наявність винаходів, патентів 

на інноваційні розробки 
Модернізація галузі 

Розробка та впровадження 

інноваційних розробок в 

діяльність підприємства 

*Джерело: власні дослідження автора. 

 

Проведений PEST-аналіз свідчить про різний ступінь впливу 

аналізованих факторів на перспективи розвитку сільськогосподарських 

підприємств Івано-Франківської області. Керівникам підприємств в першу 

чергу слід звертати увагу на ті фактори, що мають найбільший вплив. Таким 

чином, було встановлено зміни, які відбуваються в галузі під впливом різних 

важливих чинників та окреслено стратегічні дії, які повинні реалізовувати 

сільськогосподарські підприємства даного регіону. 

Найкращим інструментом для аналізу внутрішнього та зовнішнього 

середовища є SWOT-аналіз. Він проводиться для того, щоб виявити та 

ліквідувати слабкі місця підприємства, нарощувати виробничу потужність, 

оцінити стан інвестиційного розвитку, використовуючи усі наявні можливості 

та уникнути існуючих загроз зовнішнього середовища. Окрім того, 

привабливість даного методу пов’язана з його простотою, універсальністю та 

доступністю, а також з можливістю комплексного аналізу перспектив розвитку 

сільськогосподарських підприємств.  

За допомогою методики SWOT-аналізу є змога здійснювати оцінку та 

контроль діяльності підприємства в напрямку уникнення загроз, а також 

виявляти конкурентні переваги та використовувати наявні можливості. 

З 1960-х років і до сьогодні SWOT-аналіз широко застосовується в 

процесі стратегічного аналізу. Наочно процес SWOT-аналізу 

сільськогосподарських підприємств можна відобразити у вигляді схеми 

(рис. 2.22). 
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Рис. 2.22. Процес SWOT-аналізу сільськогосподарських підприємств* 

*Джерело: розроблено автором на основі [161, с. 126]. 

 

Технологія проведення SWOT-аналізу складається із трьох послідовних 

етапів: 

1. Визначення факторів для аналізу: формування переліку сильних та 

слабких сторін роботи підприємства, можливостей та загроз, що його очікують. 

2. Ранжування можливостей та загроз, виявлених у процесі аналізу на три 

групи за ступенем впливу на підприємство та вірогідністю впливу. 

3. Формування фінальної таблиці – матриці стратегічного аналізу та 

визначення стратегічних заходів підприємства. 

На основі опрацьованої методики проведемо SWOT-аналіз перспектив 

розвитку сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області. У 

табл. 2.12. наводимо перелік сильних та слабких сторін підприємств, існуючих 

можливостей та загроз [162, с. 18]. 

 

 

SWOT-аналіз 

Аналіз зовнішніх чинників Аналіз внутрішніх чинників 

Виявлення можливостей і 

загроз 
Виявлення сильних і слабких 

сторін 

Можливості ринку Загрози ринку 
Ресурсні 

можливості 

Можливі 

структурні зміни 

Визначення напрямів подолання 

слабкостей і загроз 

Визначення ринкових конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств та 

пріоритетних можливостей їх структурних змін 
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Таблиця 2.12 

Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища сільськогосподарських 

підприємств Івано-Франківської області* 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Сприятливі природно-кліматичні умови: 

помірно-континентальний клімат, достатня 

кількість опадів. 

2. Різноманітний ґрунтовий покрив та 

родючість ґрунтів, зокрема наявність майже 

всіх агровиробничих ґрунтів та великих 

масивів чорноземів. 

3. Висока забезпеченість земельними 

ресурсами сільськогосподарського 

призначення: сільськогосподарські угіддя 

складають 45,3 % від загального земельного 

фонду. 

4. Висока рентабельність цукрових буряків та 

плодів і ягід у підгалузі рослинництва, а 

також реалізація овець, кіз і свиней на м’ясо 

та меду – у підгалузі тваринництва. 

5. Висока продуктивність праці одного 

працівника, зайнятого у сільському 

господарстві. 

6. Високий розмір заробітної плати 

працівників, зайнятих у виробництві 

сільськогосподарської продукції. 

7. Високий рівень внутрішніх витрат на 

виконання наукових досліджень і розробок в 

сільськогосподарських науках. 

8. Стабільний попит на продукцію. 

9. Наявність висококваліфікованого 

адміністративного персоналу. 

1. Висока залежність сільськогосподарського 

виробництва від погодніх умов. 

2. Висока собівартість більшості видів 

сільськогосподарської продукції. 

3. Низькі закупівельні ціни на 

сільськогосподарську продукцію. 

4. Відсутність стабільних каналів збуту 

сільськогосподарської продукції. 

5. Високий рівень експорту сировини, а не 

готової продукції. 

6. Велика енерго- та матеріаломісткість 

виробництва сільськогосподарської 

продукції. 

7. Використання застарілої техніки та 

відсутність достатніх коштів для технічного 

переоснащення та оновлення. 

8. Відтік працездатного населення із 

сільської місцевості. 

9. Недостатній рівень державної підтримки 

та брак фінансової незалежності. 

10. Неефективна система оподаткування для 

сільськогосподарської галузі. 

11. Часткове здійснення стратегічного 

планування та відсутність чіткої стратегії 

розвитку в більшості сільськогосподарських 

підприємств регіону. 

Можливості Загрози 

1. Можливості збільшення виробництва 

аграрної продукції. 

2. Збільшення величини освоєння 

сільськогосподарських угідь. 

3. Зниження рівня собівартості та збільшення 

виручки від реалізації сільськогосподарської 

продукції. 

4. Використання нових сортів рослин та порід 

тварин з високим генетичним потенціалом. 

5. Виробництво екологічно чистої аграрної 

продукції на світовому продовольчому ринку. 

6. Закупівля імпортного обладнання та 

технічне оновлення сільськогосподарських 

підприємств. 

7. Впровадження ефективних програм 

підтримки аграрного сектору в рамках 

1. Загострення військової ситуації в країні. 

2. Нестабільність фінансово-економічної 

ситуації в країні. 

3. Поява нових сільськогосподарських 

підприємств (зокрема іноземних), що 

загострить конкурентну боротьбу в регіоні. 

4. Нестабільність погодних умов (посуха, 

вимерзання посівів тощо). 

5. Скорочення чисельності осіб, зайнятих в 

особистих селянських господарствах. 

6. Підвищення цін на сільськогосподарську 

техніку, енергоресурси, добрива та корми. 

7. Низький рівень конкурентоспроможності 

на світовому ринку. 

8. Погіршення системи кредитної політики 

(підвищення відсоткових ставок, 
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державного бюджету. 

8. Політична підтримка 

сільськогосподарських підприємств. 

9. Залучення нових інвесторів для розвитку 

сільськогосподарських підприємств. 

10. Покращення виробничої інфраструктури, 

зокрема ремонт доріг. 

11. Удосконалення організаційної структури 

управління. 

12. Формування та впровадження 

ефективного механізму стратегії розвитку на 

кожному сільськогосподарському 

підприємстві. 

неефективні умови кредитування тощо). 

 

*Джерело: власні дослідження автора. 

 

Наступним кроком SWOT-аналізу є поділ можливостей та загроз на три 

групи за ступенем впливу на сільськогосподарські підприємства та вірогідністю 

впливу. Таким чином, ми отримаємо чітку картину, які з факторів мають 

найбільший вплив на сільськогосподарські підприємства Івано-Франківської 

області та яка вірогідність настання перелічених факторів.  

Для можливостей параметри оцінки є наступними: 

1) вірогідність використання можливостей – висока середня, низька; 

2) вплив можливостей – сильний, поміркований, малий. 

Ранжування можливостей відповідним чином наводимо у табл. 2.13. 

Таблиця 2.13 

Матриця вірогідність – вплив можливостей* 

 Вплив можливостей 

Сильний Поміркований Малий 

В
ір

о
гі

д
н

іс
ть

 в
и

к
о
р
и

ст
ан

н
я
 

м
о
ж

л
и

в
о
ст

ей
 

Висока 

1. Можливості збільшення 

виробництва аграрної 

продукції. 

6. Закупівля імпортного 

обладнання та технічне 

оновлення 

сільськогосподарських 

підприємств. 

7. Впровадження 

ефективних програм 

підтримки аграрного 

сектору в рамках 

державного бюджету. 

2. Збільшення величини 

освоєння 

сільськогосподарських 

угідь. 

11. Удосконалення 

організаційної 

структури 

управління. 
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12. Формування та 

впровадження ефективного 

механізму стратегії 

розвитку на кожному 

сільськогосподарському 

підприємстві. 

Середня 

3. Зниження рівня 

собівартості та збільшення 

виручки від реалізації 

сільськогосподарської 

продукції. 

5. Виробництво 

екологічно чистої 

аграрної продукції на 

світовому 

продовольчому ринку. 

8. Політична підтримка 

сільськогосподарських 

підприємств. 

10. Покращення 

виробничої 

інфраструктури, 

зокрема ремонт 

доріг. 

Низька 

9. Залучення нових 

інвесторів для розвитку 

сільськогосподарських 

підприємств. 

 

4. Використання 

нових сортів 

рослин та порід 

тварин з високим 

генетичним 

потенціалом. 

*Джерело: власні дослідження автора. 

 

Як бачимо з табл. 2.13. сильний вплив та високу вірогідність 

використання можливостей мають наступні фактори: можливості збільшення 

виробництва аграрної продукції, закупівля імпортного обладнання та технічне 

оновлення сільськогосподарських підприємств, впровадження ефективних 

програм підтримки аграрного сектору в рамках державного бюджету, а також 

формування та впровадження ефективного механізму стратегії розвитку на 

кожному сільськогосподарському підприємстві. 

Параметри оцінки для загроз є наступними: 

1) вірогідність реалізації загроз – висока, середня, низька; 

2) наслідки впливу загроз – руйнівні, тяжкі, легкі. 

Ранжування загроз відповідним чином наводимо у табл. 2.14. 

Дані табл. 2.14. свідчать, що руйнівні наслідки та високу вірогідність 

реалізації загроз мають наступні фактори: нестабільність фінансово-

економічної ситуації в країні та нестабільність погодних умов (посуха, 

вимерзання посівів тощо). 
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Таблиця 2.14 

Матриця вірогідність – наслідки загроз* 

 Наслідки загроз 

Руйнівні Тяжкі Легкі 

В
ір

о
гі

д
н

іс
ть

 р
еа

л
із

ац
ії

 з
аг

р
о
з 

Висока 

2. Нестабільність 

фінансово-економіч-

ної ситуації в країні. 

4. Нестабільність 

погодних умов 

(посуха, вимерзання 

посівів тощо). 

5. Скорочення чисельності 

осіб, зайнятих в особистих 

селянських господарствах. 

6. Підвищення цін на 

сільськогосподарську 

техніку, енергоресурси, 

добрива та корми. 

 

Середня  

3. Поява нових 

сільськогосподарських 

підприємств (зокрема 

іноземних), що загострить 

конкурентну боротьбу в 

регіоні. 

8. Погіршення системи 

кредитної політики 

(підвищення відсоткових 

ставок, неефективні умови 

кредитування тощо). 

7. Низький рівень 

конкурентоспромож

ності на світовому 

ринку. 

Низька 

1. Загострення 

військової ситуації в 

країні. 

  

*Джерело: власні дослідження автора. 

 

Розширеним та більш детальним варіантом SWOT-аналізу є модель 

TELESCOPIC OBSERVATIONS (“Телескопічний огляд” або скорочено ТО), що 

була запропонована у 2003 р. George Panagiotou.  

Дана модель стратегічного аналізу дає можливість проаналізувати 

важливі аспекти навколишнього середовища, забезпечуючи більш детальний та 

структурований контекст для формування стратегії розвитку чи її оптимізації. 

Структура моделі ТО забезпечує керівника, який приймає рішення, можливістю 

системно оцінити вплив організаційного середовища на діяльність 

підприємства, концентруючи увагу на важливих аспектах аналізу. 

Модель TELESCOPIC OBSERVATIONS поєднує у собі аналіз за моделлю 

п’яти конкурентних сил Майкла Портера, SWOT-аналіз, PESTEL-аналіз, 

портфельний аналіз, аналіз ланцюжка цінностей та концепцію комплексного 
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керування якістю [163, с. 12]. Структура аналізу складається з двох матриць, 

яка поєднує у собі різні фактори внутрішнього та зовнішнього середовища 

(табл. 2.15-2.16). 

Таблиця 2.15 

Матриця TELESCOPIC* 
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*Джерело: узагальнено автором на основі [164, с. 9]. 

 

Фактори, наведені у табл. 2.15. трактуються наступним чином: 

1) technological advancements – технологічні удосконалення та ступінь 

впровадження технологічних інновацій у виробництво; 

2) economic considerations – економічна ефективність діяльності, в тому 

числі, аналіз економічної та фінансової стійкості, ефективності інвестицій; 

3) legal and regulatory requirements – ступінь легальності бізнесу, а також 

дотримання всіх законних і нормативних обмежень; 

4) ecological and environmental issues – екологічні проблеми та проблеми 

навколишнього середовища; 

5) sociological trends – соціологічні тенденції розвитку: розвиток 

суспільства загалом та сільської громади зокрема; 

6) competition – напруженість конкуренції у різних сегментах ринку; 

7) organizational culture – організаційна культура; 

8) portfolio analysis – портфельний аналіз; 

9) international issues – аналіз міжнародних факторів; 
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10) cost efficiencies and cost structures – економічна ефективність та 

структура витрат. 

Таблиця 2.16 

Матриця OBSERVATIONS* 
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*Джерело: узагальнено автором на основі [164, с. 9]. 

 

Трактування факторів, наведених у табл. 2.16. має наступний вигляд: 

1) organizational core – ефективність менеджменту підприємства, 

управлінських потенціал; 

2) buyers – аналіз тиску з боку покупців; 

3) suppliers – аналіз тиску з боку постачальників; 

4) electronic commerce – електронна комерція та ступінь її освоєності 

підприємством; 

5) resource audit – аудит земельних, фінансових, трудових, інформаційних 

та інших видів ресурсів; 

6) value chain – ланцюжок створення вартості (цінності), що передбачає 

послідовність операцій зі створення продукту (цінності): дослідження та 

розробки, виробництво, маркетинг, збут, після продажне обслуговування. 

7) alliances including partnerships, networks&joint ventures – альянси, в т.ч. 

партнерство, мережні та сумісні підприємства. Можливість створення різних 

видів об’єднань, співробітництва та кооперації; 

8) total quality management (TQM) – комплексне керування якістю, що 
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передбачає участь усіх працівників підприємства у підвищенні якості 

продукції, оптимізації процесів виробництва, управління тощо; 

9) industry key factors for success – промислові ключові фактори успіху 

сільськогосподарського підприємства; 

10) organizational structure – ефективність організаційної структури; 

11) new entrants – загроза появи нових гравців на ринку; 

12) substitute products and services – загроза появи продуктів субститутів. 

Дослідивши модель TELESCOPIC OBSERVATIONS, ми здійснили 

стратегічний аналіз сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської 

області за даною методикою (Додатки Д та Е). 

За результатами додатків В і Д можна зробити висновок про те, що 

модель TELESCOPIC OBSERVATIONS охоплює значно більшу кількість 

аналізованих факторів у порівнянні із SWOT-аналізом. Така розширена та 

деталізована модель стратегічного аналізу виступає дуже важливим 

інструментом у процесі прийняття рішень керівництвом сільськогосподарських 

підприємств Івано-Франківської області та дає змогу виявляти подальші 

перспективи та резерви для розвитку, а також зміцнення власних позицій на 

аграрному ринку України. 

Результати SWOT-аналізу та моделі TELESCOPIC OBSERVATIONS 

використовуємо для окреслення стратегічних напрямків сільськогосподарських 

підприємств Івано-Франківської області. 

Останнім етапом SWOT-аналізу є побудова фінальної таблиці та 

встановлення ланцюгів зв’язків між компонентами матриці, які в подальшому 

можуть бути використані при формуванні стратегії. Цей крок є найважливішим, 

оскільки вимагає пильності та зосередженості на окремих компонентах.  

На підставі виділених сильних та слабких сторін внутрішнього 

середовища та можливостей і загроз зовнішнього середовища, побудуємо 

матрицю SWOT, у якій наведемо альтернативні варіанти стратегічних заходів 

для сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області залежно від 

комбінації факторів внутрішнього та зовнішнього середовища (табл. 2.17). 
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Таблиця 2.17 

Фінальна матриця SWOT-аналізу сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє середовище 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє середовище 

Можливості Загрози 

1. Можливості збільшення виробництва 

аграрної продукції. 

2. Закупівля імпортного обладнання та 

технічне оновлення сільськогосподарських 

підприємств. 

3. Впровадження ефективних програм 

підтримки аграрного сектору в рамках 

державного бюджету. 

4. Формування та впровадження ефективного 

механізму стратегії розвитку на кожному 

сільськогосподарському підприємстві. 

5. Збільшення величини освоєння 

сільськогосподарських угідь. 

6. Зниження рівня собівартості та збільшення 

виручки від реалізації сільськогосподарської 

продукції. 

7. Виробництво екологічно чистої аграрної 

продукції на світовому продовольчому ринку. 

8. Політична підтримка сільськогосподарських 

підприємств. 

9. Залучення нових інвесторів для розвитку 

сільськогосподарських підприємств. 

10. Удосконалення організаційної структури 

управління. 

11. Покращення виробничої інфраструктури, 

зокрема ремонт доріг. 

12. Використання нових сортів рослин та порід 

тварин з високим генетичним потенціалом. 

1. Нестабільність фінансово-економічної 

ситуації в країні. 

2. Нестабільність погодних умов (посуха, 

вимерзання посівів тощо). 

3. Скорочення чисельності осіб, зайнятих в 

особистих селянських господарствах. 

4. Підвищення цін на сільськогосподарську 

техніку, енергоресурси, добрива та корми. 

5. Поява нових сільськогосподарських 

підприємств (зокрема іноземних), що 

загострить конкурентну боротьбу в регіоні. 

6. Погіршення системи кредитної політики 

(підвищення відсоткових ставок, неефективні 

умови кредитування тощо). 

7. Загострення військової ситуації в країні. 

8. Низький рівень конкурентоспроможності 

на світовому ринку. 
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Продовж. табл. 2.17 

Сильні сторони СіМ СіЗ 

1. Сприятливі природно-кліматичні умови: 

помірно-континентальний клімат, достатня 

кількість опадів. 

2. Різноманітний ґрунтовий покрив та 

родючість ґрунтів, зокрема наявність майже 

всіх агровиробничих ґрунтів та великих 

масивів чорноземів. 

3. Висока забезпеченість земельними 

ресурсами сільськогосподарського 

призначення: сільськогосподарські угіддя 

складають 45,3 % від загального земельного 

фонду. 

4. Висока рентабельність цукрових буряків 

та плодів і ягід у підгалузі рослинництва, а 

також реалізація овець, кіз і свиней на м’ясо 

та меду – у підгалузі тваринництва. 

5. Висока продуктивність праці одного 

працівника, зайнятого у сільському 

господарстві. 

6. Високий розмір заробітної плати 

працівників, зайнятих у виробництві 

сільськогосподарської продукції. 

7. Високий рівень внутрішніх витрат на 

виконання наукових досліджень і розробок 

в сільськогосподарських науках. 

8. Стабільний попит на продукцію. 

9. Наявність висококваліфікованого 

адміністративного персоналу. 

1. Сприятливі природно-кліматичні умови та 

різноманітний ґрунтовий покрив і родючі 

ґрунти дають змогу збільшити виробництво 

аграрної продукції. 

2. Висока забезпеченість земельними 

ресурсами сільськогосподарського 

призначення дає змогу збільшити величину 

освоєння сільськогосподарських угідь. 

3. Висока рентабельність деяких видів 

сільськогосподарської продукції дає підстави 

залучення нових інвесторів для розвитку 

сільськогосподарських підприємств, а також 

можливості для закупівлі імпортного 

обладнання. 

4. Висока продуктивність праці одного 

працівника, зайнятого у сільському 

господарстві дає змогу знизити рівень 

собівартості та збільшити виручку від 

реалізації сільськогосподарської продукції. 

5. Високий рівень внутрішніх витрат на 

виконання наукових досліджень і розробок в 

сільськогосподарських науках дає можливості 

для виробництва екологічно чистої аграрної 

продукції на світовому продовольчому ринку, 

а також до використання нових сортів рослин 

та порід тварин з високим генетичним 

потенціалом. 

6. Стабільний попит на продукцію є основою 

для впровадження ефективних програм 

підтримки аграрного сектору в рамках 

державного бюджету та політичної підтримки. 

1. За рахунок високого розміру заробітної 

плати залучати більшу кількість працівників, 

які зайняті у виробництві 

сільськогосподарської продукції. 

2. Підтримувати високий рівень внутрішніх 

витрат на виконання наукових досліджень і 

розробок для забезпечення конкурентних 

переваг сільськогосподарських підприємств, 

в тому числі на світовому ринку. 

3. Дотримуватись технологій виробництва 

продукції та забезпечувати відповідність 

світовим стандартам якості з метою 

досягнення високого рівня 

конкурентоспроможності на світовому 

ринку. 

4. За допомогою висококваліфікованого 

адміністративного персоналу продумати 

стратегію по залученню інвесторів з метою 

уникнення необхідності в банківських 

кредитах. 
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Продовж. табл. 2.17 

 

7. Наявність висококваліфікованого адміністративного 

персоналу дає змогу сформувати та впровадити 

механізм стратегії розвитку сільськогосподарських 

підприємств, а також удосконалити організаційну 

структуру управління. 

 

Слабкі сторони СлМ СлЗ 

1. Висока залежність сільськогосподарського 

виробництва від погодніх умов. 

2. Висока собівартість більшості видів 

сільськогосподарської продукції. 

3. Низькі закупівельні ціни на 

сільськогосподарську продукцію. 

4. Відсутність стабільних каналів збуту 

сільськогосподарської продукції. 

5. Високий рівень експорту сировини, а не 

готової продукції. 

6. Велика енерго- та матеріаломісткість 

виробництва сільськогосподарської продукції. 

7. Використання застарілої техніки та 

відсутність достатніх коштів для технічного 

переоснащення та оновлення. 

8. Відтік працездатного населення із сільської 

місцевості. 

9. Недостатній рівень державної підтримки та 

брак фінансової незалежності. 

10. Неефективна система оподаткування для 

сільськогосподарської галузі. 

11. Часткове здійснення стратегічного 

планування та відсутність чіткої стратегії 

розвитку в більшості сільськогосподарських 

підприємств регіону. 

1. Закупівля імпортного обладнання та технічне 

оновлення сільськогосподарських підприємств дасть 

змогу скоротити собівартість сільськогосподарської 

продукції, а також енерго- та матеріаломісткість 

виробництва. 

2. Впровадження ефективних програм підтримки 

аграрного сектору в рамках державного бюджету 

забезпечить достатню фінансову стійкість 

сільськогосподарських підприємств області. 

3. Формування та впровадження ефективного механізму 

стратегії розвитку на кожному сільськогосподарському 

підприємстві забезпечить стратегічну орієнтованість 

таких підприємств та готовність до зовнішніх змін. 

4. Виробництво екологічно чистої аграрної продукції на 

світовому продовольчому ринку та використання нових 

сортів рослин і порід тварин з високим генетичним 

потенціалом забезпечать стабільні канали збуту та 

експорт готової сільськогосподарської продукції. 

5. Політична підтримка сільськогосподарських 

підприємств та залучення нових інвесторів сприятимуть 

технічному переоснащенню та оновленню 

сільськогосподарської техніки. 

6. Удосконалення організаційної структури управління 

сприятиме здійсненню стратегічного планування. 

Дане поле передбачає розробку 

такої стратегії, яка забезпечить 

ліквідацію слабких сторін 

сільськогосподарських 

підприємств та дасть змогу 

уникнути ймовірних загроз. У 

таких умовах пропонуємо 

впровадити для 

сільськогосподарських 

підприємств Івано-Франківської 

області стратегію концентрації, 

яка дасть можливість залучати 

нових інвесторів. Окрім того, 

пропонуємо формувати 

стратегічну орієнтованість 

підприємств в напрямку 

модернізації. Це сприятиме 

розвитку галузі сільського 

господарства та вихід готової 

сільськогосподарської продукції 

на міжнародні  ринки. 

*Джерело: власні дослідження автора. 
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Проведений SWOT-аналіз та аналіз за моделлю TELESCOPIC 

OBSERVATIONS сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської 

області дав змогу сформувати подальші стратегічні заходи, виходячи із наявних 

сильних та слабких сторін внутрішнього середовища та існуючих можливостей 

і загроз зовнішнього середовища. 

На основі фінальної матриці SWOT-аналізу сільськогосподарських 

підприємств Івано-Франківської області можна зробити висновок про наявність 

багатьох існуючих слабких сторін та існуючих загроз. 

Як стверджує Гогуля О. П.: “В Україні постала необхідність формування 

нової системи соціально-економічних відносин на селі, яка б врегулювала 

проблеми скорочення кількості сільськогосподарських підприємств як 

юридичних осіб, втрата для більшості сільських жителів місця роботи, 

ненадходження до місцевих бюджетів податкових та інших платежів від 

підприємств, що припинили своє існування, відсутність фінансування на 

створення та підтримку сільської інфраструктури, яке здійснювали 

сільськогосподарські підприємства (дороги, дитячі садки і школи, будинки 

культури, фельдшерсько-акушерські пункти тощо). Реальне та приховане 

безробіття веде до знецінення людського капіталу та погіршення його якісних 

характеристик, породжує загальну міграцію населення й подальшу деформацію 

його статевовікової структури, посилює знелюднення сіл” [165, с. 79]. 

Експерти АВМ (Асоціація виробників молока), ВАР (Всеукраїнська 

Аграрна Рада) та UFEB (Ukrainian Food Export Board – Рада з питань експорту 

продовольства) визначили наступні шляхи виходу з кризи для українського 

аграрного бізнесу: 

1) кооперація. Так, наприклад, у середині вересня 2016 р. стартував 

проект АВМ “Гуртові закупівлі молока”. Тепер невеликі підприємства – члени 

АВМ, об’єднуються у пули та напряму виходять на переробні підприємства. Це 

дасть можливість фермерам реалізовувати сировину за більш вигідною ціною 

незалежно від кількості за рахунок загального великого об’єму. Про 

ефективність кооперативів свідчить і світовий досвід: серед десяти найбільших 
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переробників молока у світі шість – кооперативи, серед яких новозеландський 

молочний гігант “Fonterra” та американський “Dairy Farmers of America”; 

2) вихід на нові ринки. Через втрату у 2014 р. пріоритетного для багатьох 

українських виробників російського ринку, підприємства-експортери втратили 

ринки збуту м’ясної, молочної продукції та кондитерських виробів. Щоб 

переорієнтуватися на нові ринки, потрібно впроваджувати новітні технології, 

напрацьовувати нові експортні зв’язки та шукати нові напрямки для експорту. 

Окрім того, українським аграріям велику увагу слід приділити підвищення 

якості продукції;  

3) експорт готової продукції. Необхідність розвивати переробну галузь 

для виробництва і експорту продукції з високою доданою вартістю – один з 

головних викликів, що стоїть сьогодні перед українськими підприємцями. Адже 

у сільському господарстві готова продукція у 3-5 разів дорожча від сировини, з 

якої вона виготовлена. За прогнозами UFEB, на кінець 2017 р. частка готової 

продукції у загальному обсязі експорту майже не зміниться і складе 17%-17,5%; 

4) пріоритет середнього бізнесу. Найефективнішими аграріями в Україні є 

середні фермери. У середніх фермерських господарств нема проблем з 

менеджментом, які виникають у агрохолдингів, тому що найкращій менеджер – 

власник. При цьому слід зауважити, що можуть виникнути проблеми із 

реалізацією продукції, але їх можна успішно вирішити за допомогою кооперації 

[166]. 

Керівники сільськогосподарських підприємств несуть відповідальність за 

кінцеві результати діяльності та кількісні показники, що виникають при цьому 

[167, с. 85]. 

Таким чином, в сучасних умовах для менеджерів сільськогосподарських 

підприємств важливим завданням є створення якісної стратегії розвитку на 

шляху до успішного функціонування. Проте, на жаль, в роботі українських 

аграріїв спостерігається інтуїтивний підхід до формування стратегії. Ще більш 

негативним явищем є відсутність підприємствами стратегічного бачення та 

застосування виключно короткострокового планування. Як показує практика, 
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все це призводить до зниження показників ефективності діяльності, а в 

кінцевому результаті скорочення числа сільськогосподарських підприємств. 

Розробка бізнес-стратегій для сільськогосподарських підприємств ґрунтується 

на результатах проведеного комплексного стратегічного аналізу. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Для прогнозування тенденцій стратегічного розвитку 

сільськогосподарських підприємств було проведено комплексний аналіз 

факторів впливу, що створюють позитивні чи негативні передумови для 

формування та впровадження стратегії розвитку. Серед усієї сукупності 

факторів виділено природні фактори, економічні фактори (внутрішні та 

зовнішні), а також наукові дослідження та розробки. 

2. Серед природніх факторів, що впливають на побудову стратегії 

розвитку виділено природно-кліматичні умови та ґрунтовий покрив. За 

результатами проведеного аналізу було встановлено, що Івано-Франківська 

область характеризується сприятливими природно-кліматичними умовами для 

ведення сільського господарства. Клімат є помірно-континентальний, достатньо 

вологий, зокрема річна кількість опадів коливається в межах від 550 мм у 

південно-східній кліматичній зоні до 1000 мм – у гірській зоні. В області наявні 

практично всі види агровиробничих ґрунтів та великі масиви чорноземів, 

зокрема на південному сході. 

3. Серед внутрішніх економічних факторів, що здійснюють вплив на 

побудову стратегії розвитку, автором виокремлено наступні: використання 

земельних, фінансових, трудових, матеріально-технічних ресурсів та 

рентабельність виробництва за видами продукції. Івано-Франківська область 

характеризується помірним рівнем забезпеченості земельними ресурсами. У 

структурі земельного фонду сільськогосподарські угіддя складають 45,3 %. 

Зокрема спостерігається позитивна тенденція до збільшення рівня їх освоєності 

від 19,2 % у 2012 р. до 27,3 % – у 2016 р. За період з 2012 по 2016 рр. 
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зменшилась кількість прибуткових сільськогосподарських підприємств і, 

водночас, збільшилась кількість збиткових. Збереження такої тенденції матиме 

негативний вплив на побудову стратегії розвитку майбутньої діяльності. Проте, 

рентабельність по районах є цілком задовільною та свідчить про наявність 

потенційних ресурсів для розробки стратегії. Так, у 2016 р. найбільш 

рентабельними були Тисменицький та Рогатинський райони, а збитковим був 

Долинський район. Аналіз тенденцій забезпечення трудовими ресурсами 

сільськогосподарських підприємств свідчить про привабливість галузі для 

працівників та високий рівень їх вмотивованості. В цілому за період з 2012-

2016 рр. продуктивність праці одного працівника, зайнятого у сільському 

господарстві Івано-Франківської області, збільшилась. Найвищий середній 

показник за аналізований період був у 2015 р. та складав 709 744,2 грн./р. Щодо 

використання матеріально-технічних ресурсів, то для вирощування продукції 

рослинництва тенденція оновлення технічного парку на сільськогосподарських 

підприємствах до 2015 р. була негативною, проте, починаючи з 2015 р., 

кількість використовуваної техніки збільшилась. У підгалузі тваринництва за 

аналізований період кількість техніки, що використовувалась в цілому 

залишалася стабільною. Проаналізувавши енергетичні потужності 

сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області протягом 2012-

2016 рр., можна зробити висновок, що з 2015 р. спостерігається стрімке 

збільшення аналізованого показника, що є позитивною тенденцією. Для 

збереження даної ситуації вітчизняним сільськогосподарським підприємствам 

необхідно закуповувати імпортне обладнання, що є якіснішим і потужнішим. За 

аналізований період, починаючи з 2014 р., спостерігається зниження середнього 

рівня рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції по підгалузі 

рослинництва і тваринництва. Це зумовлено різким зниженням рентабельності 

по підгалузі тваринництва, яка у 2016 р. досягла найнижчого рівня. У підгалузі 

рослинництва, починаючи з 2013 р., простежується позитивна динаміка у 

напрямку збільшення. Резервами підвищення рівня рентабельності виробництва 

є збільшення виручки від реалізації продукції та зниження рівня собівартості. 
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4. Серед зовнішніх економічних факторів, що здійснюють вплив на 

побудову стратегії розвитку автором виділено наступні: привабливість галузі, 

інвестиційний клімат, а також державну підтримку сільського господарства. 

Івано-Франківська область є помірно привабливою галуззю, проте потребує ще 

великої кількості інвестицій для подальшого розвитку. У 2016 р. 

сільськогосподарська галузь області займала третє місце по залученню 

іноземних інвестицій після промисловості і оптової та роздрібної торгівлі. За 

видами економічної діяльності за період з 2012 по 2016 рр., починаючи з 

2014 р., простежується негативна тенденція до зменшення величини іноземних 

інвестицій. Така ситуація є наслідком зниження прибутковості 

сільськогосподарського виробництва, погіршення умов доступу до кредитних 

ресурсів, впливу військово-політичної та макроекономічної ситуації, а також 

перманентних пропозицій Міністерства фінансів України. Щодо державної 

підтримки сільського господарства, то у лютому 2018 р. Кабінетом Міністрів 

України ухвалено програми підтримки аграрного сектору в рамках державного 

бюджету. Обсяг такої підтримки становить 6,3 млрд. грн., з них 4000 млн. грн. 

отримує тваринництво.  

5. Наукові дослідження та розробки в сільськогосподарському секторі 

відіграють важливу роль для стратегічного розвитку сільськогосподарських 

підприємств. За результатами аналізу встановлено, що у структурі внутрішніх 

витрат в напрямку наукових досліджень та розробок сільськогосподарські 

науки посідають друге місце і складають 38 %. 

6. Для встановлення взаємозв’язку між успішністю 

сільськогосподарських підприємств та наявністю в них розробленої стратегії 

розвитку було проаналізовано 20 найефективніших агрокомпаній за версією 

журналу Forbes. Аналіз показав, що практично усі із них є стратегічно-

орієнтованими та мають власні розроблені стратегії розвитку, які зазначені на 

офіційних сайтах. Це є свідченням важливості побудови стратегії для 

сільськогосподарських підприємств в сучасних ринкових умовах. 
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7. Проведене опитування керівництва сільськогосподарських підприємств 

різних організаційно-правових форм господарювання Івано-Франківської 

області свідчить про важливість формування та впровадження стратегії, що 

позитивно впливає на удосконалення діяльності підприємства в цілому. Так, на 

запитання “Чи потрібне на Вашому підприємстві стратегічне планування?” 

77,4 % опитаних респондентів дали відповідь, що потрібне, 19,4 % 

респондентів – можливо потрібне і тільки 3,2 % опитаних відповіли, що не 

потрібне. Причому, на тих сільськогосподарських підприємствах, на яких 

здійснюється стратегічне планування, керівництво високо оцінює його влив на 

покращення результатів діяльності, а на тих, на яких не проводиться 

стратегічне планування – оцінює рівень впливу як низький або середній. 

8. Стратегічний аналіз відіграє винятково важливу роль для побудови 

ефективної стратегії розвитку. Він дає змогу оцінити зовнішнє та внутрішнє 

середовище, а також окреслити подальші стратегічні дії. Автором було 

проведено PEST- та SWOТ-аналіз, в тому числі удосконалений аналіз 

TELESCOPIC OBSERVATIONS перспектив розвитку сільськогосподарських 

підприємств Івано-Франківської області. За результатами PEST-аналізу 

встановлено, що найбільший вплив на перспективи розвитку становлять 

політичні та економічні фактори з коефіцієнтами впливу 4,43 та 4,4 відповідно. 

Дещо менший вплив здійснюють технологічні та соціально-культурні чинники 

з коефіцієнтами впливу 4,35 та 4,14 відповідно. Керівництву 

сільськогосподарських підприємств необхідно насамперед звертати увагу на ті 

фактори, котрі мають найбільший вплив. Автором було окреслено стратегічні 

дії, що повинні реалізовувати сільськогосподарські підприємства. Проведений 

SWOT-аналіз дав змогу виокремити сильні та слабкі сторони 

сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області та існуючі 

можливості і загрози, а модель TELESCOPIC OBSERVATIONS дала змогу 

деталізувати їх за різними факторами. За результатами проведеного аналізу 

було сформовано подальші стратегічні заходи. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

3.1. Збалансована система економічних показників як інструмент 

формування та впровадження стратегії розвитку 

 

В умовах динамічного розвитку економіки керівникам 

сільськогосподарських підприємств дедалі важче отримати конкурентні 

переваги тільки за рахунок ефективного фінансового менеджменту та 

достатнього рівня інвестицій у матеріальні активи. Окрім того, надмірне 

зосередження менеджерів на досягненні короткострокових фінансових 

результатів та вирішенні поточних проблем призводить до недостатнього 

фінансування довгострокових проектів та створення майбутніх цінностей. 

Важливе місце в такій ситуації відводиться стратегічному плануванню та 

побудові ефективної стратегії розвитку. Сільськогосподарське підприємство 

повинно знайти нові оптимальні методи управління діяльністю з метою 

пристосування до майбутніх зовнішніх чинників, які постійно змінюються. 

Стратегія є довгостроковим орієнтиром діяльності підприємства, що спрямовує 

його зусилля на досягнення більш високих показників по відношенню до 

конкурентів. 

Майкл Бельє, Аллан Грей та Крейг Доббінс стверджують, що успішні 

фермери XXI століття є не тільки висококваліфікованими менеджерами з 

виробництва, але вони також повинні знати, як стратегічно позиціонувати свій 

бізнес на довгострокову перспективу. Стратегія полягає в тому, щоб зробити 

вибір, на чому саме фокусується керівник фермерського господарства та де 

зосереджує свої ресурси [168]. 

Дон Хофстранд зазначає, що “метою процесу стратегічного планування є 

проектування сільськогосподарського бізнесу, що дозволяє особам, які беруть 

участь у бізнесі, досягти своїх особистих цілей” [169]. 
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Лауреат Нобелівської премії Ян Тінберген, розробляючи моделі 

економічного зростання, сформулював певні методологічні вимоги до їх 

створення, що можуть бути враховані при побудові моделей розвитку аграрних 

систем. Однією із таких вимог є наявність чітко сформульованих прогнозів чи 

гіпотез, на підставі яких буде змінюватися модель [170, с. 159]. Це підтверджує 

важливість прогнозування, як органічної частини планування, при розробці 

збалансованої системи економічних показників. 

Кожне сільськогосподарське підприємство має різні можливості для 

формування та впровадження стратегії розвитку, виходячи із економічної 

ефективності. Як зазначалось вище на побудову стратегії розвитку 

сільськогосподарських підприємств впливають внутрішні економічні 

показники, такі як: 

1) використання земельних ресурсів; 

2) використання фінансових ресурсів; 

3) використання трудових ресурсів; 

4) використання матеріально-технічних ресурсів. 

З метою визначення стратегічної спроможності сільськогосподарського 

підприємства побудуємо збалансовану систему економічних показників, що 

впливають на його діяльність. Така система є необхідною для вибору 

інструментів стратегічного аналізу та методів побудови стратегії. 

Впровадження збалансованої системи економічних показників як нового 

методу управління дає можливість вирішити наявність економічних проблем 

кожного сільськогосподарського підприємства, а також сформувати та 

впровадити оптимальну стратегію розвитку відповідно до наявних стратегічних 

можливостей. 

У розрізі напрямів збалансованої системи економічних показників нами 

проведена вибірка ключових показників для аналізу (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Ключові показники збалансованої системи економічних показників* 

Напрям Назва показника 

Нормативне 

значення 

показника 

Використання 

земельних ресурсів 
Виробництво валової продукції на 100 га землі, Ез. зростання 

Використання 

фінансових ресурсів 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, Кабс.л. більше 0,1 

Коефіцієнт загальної ліквідності, Кзаг.л. більше 1 

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових 

коштів, Кд.з. 
менше 1 

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 

(ROE), Рвл.к. 
не менше 1 % 

Коефіцієнт рентабельності активів (ROA), Ракт. 
оптимально  

10-20 % 

Використання 

трудових ресурсів 

Продуктивність праці, Ппр. зростання 

Рентабельність персоналу (ROL), Рперс. зростання 

Коефіцієнт плинності кадрів, Кпл. зменшення 

Використання 

матеріально-

технічних ресурсів 

Коефіцієнт оборотності оборотних активів, Коб.а. зростання 

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів, Коб.з. 3-6 

Рентабельність запасів, Рз. зростання 

*Джерело: власна розробка автора. 

 

Після проведення відповідних розрахунків у кожному напрямі 

збалансованої системи економічних показників, необхідно порівняти їх із 

нормативними значеннями, що зазначені в табл. 3.1. 

Інтегральний груповий показник кожного окремого напряму діяльності 

сільськогосподарського підприємства можна визначити за наступною 

формулою: 

 

Іі = Хі × Мі      (3.1), 

 

де Хі – показники, що характеризують кожен напрям збалансованої 

системи економічних показників у межах і-го показника; 

Мі – вагомість кожного напряму. 

Формула інтегрального показника використання земельних ресурсів 

матиме вигляд: 
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Із.р. = Ез. × Мз.р.     (3.2), 

 

де Із.р. – інтегральний показник використання земельних ресурсів; 

Ез. – економічна ефективність використання землі; 

Мз.р. – вагомість використання земельних ресурсів. 

Економічна ефективність використання землі у сільськогосподарському 

підприємництві може визначатися за допомогою натуральних і вартісних 

показників. Вартість валової продукції з розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь належить до вартісної оцінки. Позитивним є 

зростання даного показника. 

Загалом економічна ефективність використання землі дає можливість 

створювати умови для розширеного відтворення земельних ресурсів, а також 

для зменшення та ліквідації негативних екологічних наслідків [171, с. 137].  

Вартісний показник економічної ефективності використання землі 

розраховується за такою формулою [172, с. 29]: 

 

Ез. = 
  

 
 × 100     (3.3), 

 

де Вп –валова продукція, грн.; 

S – площа сільськогосподарських угідь, га. 

Формула інтегрального показника використання фінансових ресурсів 

матиме вигляд: 

 

Іф.р. = √                                          
 × Мф.р.  (3.4), 

 

де Іф.р. – інтегральний показник використання фінансових ресурсів; 

Кабс.л. – коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

Кзаг.л. – коефіцієнт загальної ліквідності; 

Кд.з. – коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів; 
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Рвл.к. – коефіцієнт рентабельності власного капіталу; 

Ракт. – коефіцієнт рентабельності активів; 

Мф.р. – вагомість використання фінансових ресурсів. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує термінову спроможність 

підприємства погасити свою заборгованість. Він показує, яку частину поточних 

зобов’язань підприємство може покрити за рахунок найбільш ліквідних активів, 

а саме грошових коштів та їх еквівалентів. Оптимальним нормативним 

значенням для сільськогосподарських підприємств є більше 0,1 [173, с. 424]. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується за формулою: 

 

Кабс.л. = 
                               

                    
   (3.5), 

 

Коефіцієнт загальної ліквідності, або коефіцієнт покриття характеризує, 

яку частину поточних зобов’язань підприємство може погасити за допомогою 

усіх оборотних активів [174, с. 45]. Нормативне значення даного показника є 

більше 1. 

Коефіцієнт загальної ліквідності розраховується за формулою: 

 

Кзаг.л. = 
               

                    
    (3.6), 

 

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів характеризує 

частину довгострокової заборгованості підприємства у складі постійного 

капіталу. З точки зору фінансової стійкості зростання даного показника є 

негативною тенденцією, що свідчить про збільшення залежності підприємства 

від зовнішніх джерел фінансування [175, с. 58]. 

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів розраховується 

за формулою: 

 

Кд.з. = 
                          

               
    (3.7), 
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Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (ROE) показує, яку 

величину прибутку отримує власник капіталу від кожної інвестованої грошової 

одиниці. Він є важливим показником, що використовується для оцінки 

ефективності вкладень [176, с. 179]. Нормативне значення даного показника – 

не менше 1 %. 

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу розраховується за 

формулою: 

 

Рвл.к. = 
                               

                                    
 · 100 %  (3.8), 

 

Коефіцієнт рентабельності активів (ROA) показує, яка величина чистого 

прибутку припадає на одну гривню активів та характеризує ефективність 

використання активів [177, с. 59]. Оптимальне нормативне значення даного 

показника – 10-20 %. 

Коефіцієнт рентабельності активів розраховується за формулою: 

 

Ракт. = 
                               

                          
 · 100 %   (3.9), 

 

Формула інтегрального показника використання трудових ресурсів 

матиме вигляд: 

 

Ітр.р. = √                      
 × Мтр.р.   (3.10), 

 

де Ітр.р. – інтегральний показник використання трудових ресурсів; 

Ппр. – продуктивність праці; 

Рперс. – рентабельність персоналу; 

Кпл. – коефіцієнт плинності кадрів; 

Мтр.р. – вагомість використання трудових ресурсів. 
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Рівень продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах 

характеризує трудомісткість виробництва сільськогосподарської продукції і 

показує який обсяг виготовленої продукції припадає на одного робітника [178, 

с. 130]. Позитивною тенденцією є зростання даного показника. 

Продуктивність праці розраховується за формулою: 

 

Ппр. = 
 

 ̅
     (3.11), 

 

де Q – обсяг виготовленої продукції; 

 ̅ – середньорічна списова чисельність робітників. 

Показник рентабельності персоналу характеризує, яка величина прибутку 

від реалізації припадає на одного робітника. Зростання даного показника 

свідчить про позитивну тенденцію. 

Рентабельність персоналу (ROL) розраховується за формулою: 

 

Рперс. =  
 

 ̅
      (3.12), 

 

де П – прибуток від реалізації продукції; 

 ̅ – середньорічна списова чисельність робітників. 

Коефіцієнт плинності кадрів є оціночним показником зовнішнього руху 

персоналу підприємства. Він характеризується співвідношенням кількості 

працівників, що звільнилися з підприємства протягом певного періоду (крім 

неминуче звільнених) до середньорічної спискової чисельності працівників за 

відповідний період [179, с. 45]. Зростання даного показника свідчить про 

негативну тенденцію, тому нормативним значенням є його зменшення. 

Коефіцієнт плинності кадрів розраховується за формулою: 

 

Кпл. = 
       

 ̅
      (3.13), 
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де Чзв.пр. – кількість звільнених працівників за звітний період за прогули 

та інші порушення трудової дисципліни, а також за власним бажанням (крім 

поважних причин); 

 ̅ – середньорічна спискова чисельність робітників. 

Формула інтегрального показника використання матеріально-технічних 

ресурсів матиме вигляд: 

 

Ім.-т.р. = √                   
 

 × Мм.-т.р.   (3.14), 

 

де Ім.-т.р. – інтегральний показник використання матеріально-технічних 

ресурсів; 

Коб.а. – коефіцієнт оборотності оборотних активів; 

Коб.з. – коефіцієнт оборотності матеріальних запасів; 

Рз. – рентабельність запасів; 

Мм.-.т.р. – вагомість використання матеріально-технічних ресурсів. 

Коефіцієнт оборотності оборотних активів є показником ділової 

активності, який характеризує ефективність використання оборотних активів 

підприємства. Він показує, яку кількість оборотів здійснюють оборотні активи. 

Збільшення даного показника свідчить про те, що підприємству потрібно 

менше ресурсів для того, щоб підтримувати поточний рівень активності. І 

навпаки, зниження оборотності призводить до збільшення потреби у 

фінансових ресурсах. 

Коефіцієнт оборотності оборотних активів розраховується за формулою: 

 

Коб.а. =  
  

  ̅̅ ̅̅
      (3.15), 

 

де ВД – валовий дохід підприємства; 

  ̅̅ ̅̅  – середньорічний обсяг оборотних активів. 

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів характеризує швидкість, з 
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якою реалізуються запаси підприємства. Значення показника показує скільки 

оборотів здійснили запаси за рік [180, с. 105]. Позитивною тенденцією є 

зростання даного показника. 

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів розраховується за 

формулою: 

 

Коб.з. =  
 

 ̅
      (3.16), 

 

де С – собівартість реалізованої продукції; 

 ̅ – середньорічна вартість матеріальних запасів. 

Рентабельність запасів характеризує їх відносну прибутковість. 

Позитивним є збільшення даного показника. 

Рентабельність запасів розраховується за формулою: 

 

Рз. =  
  

 ̅
 × 100 %     (3.17), 

 

де ЧП – чистий прибуток підприємства; 

 ̅ – середньорічна вартість матеріальних запасів. 

Ефективність використання кожного напряму збалансованої системи 

економічних показників ми визначили за допомогою методу експертних оцінок. 

Суб’єктами експертного оцінювання стали науковці з дослідження питань 

сільськогосподарських підприємств та спеціалісти в аграрній галузі. За 

результатами дослідження найбільший влив на ефективність діяльності та 

розвиток сільськогосподарського підприємства здійснює ефективність 

використання земельних ресурсів – 0,365. Всі інші напрями здійснюють 

приблизно однаковий вплив, а саме: ефективність використання трудових 

ресурсів – 0,225, ефективність використання матеріально-технічних ресурсів – 

0,21 та ефективність використання фінансових ресурсів – 0,2. 
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Визначивши інтегральний груповий показник кожного окремого напряму 

збалансованої системи економічних показників можна побудувати лінійну 

діаграму, що дасть змогу наочно зобразити та порівняти ступінь використання 

земельних, фінансових, трудових і матеріально-технічних ресурсів. Це дасть 

змогу покращити діяльність тих напрямів, становище яких є найгіршим. 

Формула загального інтегрального показника збалансованої системи 

економічних показників матиме вигляд: 

 

Ізаг. = Ез. × Мз.р. + √                                       
 × Мф.р. + 

+√                    
 × Мтр.р. + √                 

 
 × Мм.-т.р.        (3.18) 

або 

Ізаг. = Із.р. + Іф.р. + Ітр.р. + Ім.-.т.р.     (3.19). 

 

Розрахувавши загальний інтегральний показник збалансованої системи 

економічних показників можна визначити рівень стратегічної спроможності 

сільськогосподарського підприємства. Для визначення даного рівня ми 

побудували відповідну шкалу оцінювання (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Шкала оцінювання стратегічної спроможності сільськогосподарських 

підприємств* 

Значення загального інтегрального 

показника збалансованої системи 

економічних показників 

Тип сільськогосподарського підприємства 

від 0 до 0,35 
Підприємства з низьким рівнем стратегічної 

спроможності 

від 0,36 до 0,70 
Підприємства з середнім рівнем стратегічної 

спроможності 

від 0,71 до 1 
Підприємства з високим рівнем стратегічної 

спроможності 

*Джерело: власна розробка автора. 

 

Як бачимо, з табл. 3.2 ми поділили сільськогосподарські підприємства на 

три групи за рівнем стратегічної спроможності в залежності від значення 

інтегрального показника збалансованої системи економічних показників. 
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Наступним етапом стратегічного управління є визначення інструментів 

стратегічного аналізу та методів формування та впровадження стратегії 

розвитку. 

Таким чином, використання збалансованої системи економічних 

показників здійснюється в такій послідовності: 

1) розрахунок ключових показників збалансованої системи економічних 

показників; 

2) розрахунок інтегральних групових показників кожного окремого 

напряму діяльності сільськогосподарського підприємства; 

3) побудова лінійної діаграми інтегрованих значень складових збалан-

сованої системи економічних показників для визначення рівня використання 

земельних, фінансових, трудових та матеріально-технічних ресурсів; 

4) розрахунок загального інтегрального показника збалансованої системи 

економічних показників; 

5) визначення стратегічної спроможності сільськогосподарського 

підприємства за допомогою відповідної шкали оцінювання; 

6) вибір оптимальних інструментів стратегічного аналізу та методів 

побудови стратегії розвитку; 

7) проведення стратегічного аналізу сільськогосподарського 

підприємства; 

8) формування та реалізація стратегії сільськогосподарського 

підприємства. 

Отже, розроблена збалансована система економічних показників є 

основою для визначення стратегічної спроможності сільськогосподарського 

підприємства на основі оцінки використання земельних, фінансових, трудових 

та матеріально-технічних ресурсів. Дана система дає можливість обрати 

оптимальні інструменти стратегічного аналізу та методи побудови стратегії 

подальшого розвитку підприємства. Окрім того, збалансована система 

економічних показників дозволяє виявляти та усувати недоліки в різних 

важливих напрямах діяльності підприємства. 
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3.2. Розробка механізму формування та впровадження стратегії 

розвитку сільськогосподарських підприємств 

 

За умов високої ринкової конкуренції, невизначеності, 

непередбачуваності та швидкозмінності зовнішнього середовища, головним 

завданням, що постає перед керівниками сільськогосподарських підприємств є 

підвищення ефективності функціонування підприємства з метою його 

стабільного та прогресивного розвитку в довгостроковій перспективі. В таких 

умовах важливими є далекоглядність, наявність стратегічного мислення та 

відповідних знань, що дозволяють розробити ефективну стратегію подальшого 

розвитку. Наявність розробленої стратегії дає можливість досягти чітко 

поставлених цілей, в тому числі покращити ресурсозабезпеченість 

підприємства, розширити партнерські відносини, удосконалити систему 

управління, збільшити число споживачів, що в кінцевому результаті підвищує 

рентабельність та фінансову незалежність підприємства. 

У більшості сільськогосподарських підприємств не здійснюється 

розробка комплексної системи стратегічного управління, а існує тільки 

орієнтація на певні розмиті цілі. Окрім того, практично всі керівники 

підприємств на шляху до стратегічної орієнтованості стикаються з низкою 

проблем, таких яких, вибір інструментів для стратегічного аналізу, які доцільно 

використовувати, наприклад, PEST-, SWOT-аналіз чи TELESCOPIC 

OBSERVATIONS, аналіз п’яти конкурентних сил Майкла Портера, 

GE/McKinsey та ін. Те ж саме стосується щодо вибору методики формування та 

впровадження стратегії, наприклад, чи це буде методика хосин канрі, чи метод 

збалансованих показників, чи просто сформований стратегічний план у вигляді 

окремого документа з виділенням окремих стратегічних напрямків. 

Різні сільськогосподарські підприємства мають різні наявні можливості 

та потреби у проведенні стратегічного аналізу і побудові стратегії. Так, для 

підприємств з високою стратегічною спроможністю, які мають достатньо 

фінансових ресурсів, проведення стратегічного аналізу вимагає більшої 
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деталізації та чіткості, а побудова стратегії – більшої наочності. Для 

підприємств з низьким рівнем стратегічної спроможності достатньо 

скористатися найпростішими методами стратегічного аналізу та окреслити 

подальші стратегічні дії. Для розробки механізму формування та впровадження 

стратегії розвитку використовуємо систему збалансованих економічних 

показників, що передбачає поділ сільськогосподарських підприємств на три 

групи за рівнем стратегічної спроможності. 

З метою організації ефективного механізму формування та впровадження 

стратегії розвитку нижче наведено класифікацію інструментів стратегічного 

аналізу та методів побудови стратегії в залежності від стратегічної 

спроможності сільськогосподарського підприємства (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Класифікація інструментів стратегічного аналізу та методів побудови 

стратегії в залежності від стратегічної спроможності 

сільськогосподарського підприємства* 

Тип сільськогосподарських 

підприємств 

Інструменти стратегічного 

аналізу 
Методи побудови стратегії 

Підприємства з низьким 

рівнем стратегічної 

спроможності 

SWOT-аналіз Метод “дерево цілей” 

Підприємства з середнім 

рівнем стратегічної 

спроможності 

PEST-аналіз, SWOT-аналіз, 

матриця Ансоффа, аналіз 

Майкла Портера, побудова 

карти стратегічних груп 

Роудмеппінг  

(побудова дорожньої карти), 

метод збалансованої системи 

показників 

Підприємства з високим 

рівнем стратегічної 

спроможності 

STEEPLE-аналіз, 

TELESCOPIC 

OBSERVATIONS, модель 

ADL, матриця McKinsey 

Метод хосин канрі 

*Джерело: власна розробка автора. 

 

Для сільськогосподарських підприємств з низьким рівнем стратегічної 

спроможності для побудови стратегії пропонуємо використовувати метод 

“дерево цілей”. Він полягає у графічному відображенні сталих взаємозв’язків 

стратегічних, тактичних та оперативних цілей. Основою побудови дерева цілей 



173 
 

 

є декомпозиція, тобто розукрупнювання, що означає конкретизацію 

стратегічних цілей через тактичні, а тактичних цілей через оперативні. 

Основними правилами побудови дерева цілей є наступні: 

1) підпорядкованість – цілі нижчого рівня підпорядковуються цілям 

вищого рівня; 

2) порівнянність – на кожному рівні декомпозиції розглядаються цілі, які 

є порівнянні за своєю значимістю та масштабом; 

3) повнота – охоплює всі сфери діяльності підприємства; 

4) визначеність – формулювання цілей та інших елементів дерева цілей 

дає змогу оцінити ступінь їх досягнення в кількісній або порядковій формі; 

5) можливість коригувати цілі в залежності від потреб. 

Графічне відображення методу “дерева цілей” зображено на рис. 3.1. 

Для сільськогосподарських підприємств з середнім рівнем стратегічної 

спроможності для побудови стратегії пропонуємо використовувати 

роудмеппінг, або так звану “дорожню карту”, а також метод збалансованої 

системи показників. 

Роудмеппінг вперше прийшов в економіку із політики і у перекладі з 

англійської мови дослівно означає “рух по дорожній карті”. У сучасному 

ринковому середовищі роудмепппінг широко використовується для 

стратегічного планування з метою окреслення підприємства у майбутньому. 

Важливим аспектом даного методу є технології та інновації. 

Використання дорожніх карт на підприємстві дає можливість досягати 

ключових стратегічних та тактичних цілей. Вони допомагають сфокусуватись 

на довгостроковому плануванні і покращують взаємозв’язки, забезпечують 

комплексність, наочність та автономність планів. Даний метод зосереджує 

мислення керівників підприємств на ключових завданнях на кожному етапі 

стратегічного планування [182, с. 149]. 
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Рис. 3.1. Схема побудови дерева цілей для сільськогосподарських підприємств з низьким рівнем стратегічної 

спроможності* 

*Джерело: удосконалено автором на основі [181, с. 66]. 

Місія: 

… 

1 рівень 

декомпозиції – 

стратегічні цілі 

2 рівень 

декомпозиції – 

тактичні цілі 

3 рівень 

декомпозиції – 

оперативні цілі 

… 

… … 

… … 
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На рис. 3.2. наведено загальний шаблон побудови дорожньої карти 

реалізації стратегії для сільськогосподарських підприємств з середнім рівнем 

стратегічної спроможності. 
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Рис. 3.2. Шаблон дорожньої карти реалізації стратегії для 

сільськогосподарських підприємств з середнім рівнем стратегічної 

спроможності* 

*Джерело: удосконалено автором на основі [182, с. 151]. 
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Перевагами використання методу роудмеппінг є наступні: 

1) побудова дорожньої карти є наочним відображенням розвитку різних 

сфер діяльності в залежності від конкретних тактичних цілей; 

2) важливим елементом роудмеппінгу є час; 

3) одна дорожня карта є інструментом для реалізації однієї стратегічної 

цілі, яка включає ряд тактичних цілей в конкретному часовому проміжку; 

4) дорожня карта дає можливість побачити взаємозв’язки між різними 

підрозділами у процесі планування; 

5) дорожня карта є певним “путівником” для керівників підприємства, що 

дозволяє вчасно реагувати на події, що потребують корегування; 

6) невід’ємним елементом методу роудмеппінг є технології та інновації. 

Метод збалансованої системи показників (The Balanced Scorecard – BSC) 

спочатку був розроблений доктором Робертом Капланом із Гарвардського 

університету та доктором Девідом Нортоном як основа для вимірювання 

ефективності підприємства за допомогою використання більш збалансованого 

набору показників ефективності. Система збалансованих показників 

розвивалася протягом багатьох років і у сучасному середовищі є цілком 

інтегрованим методом стратегічного управління. 

Система збалансованих показників передбачає розробку стратегії в 

розрізі чотирьох складових: фінанси, ринок / клієнти, бізнес-процеси та 

організаційна спроможність (навчання та розвиток персоналу). В межах цих 

складових окреслюються стратегічні цілі та будується стратегічна карта із 

встановленням ланцюгів взаємозв’язків. Окрім того, в рамках кожної групи 

стратегічних цілей визначаються заходи, що використовуються для 

відстеження організаційного виконання, встановлюється бажаний рівень 

продуктивності для кожного заходу, а також окреслюються стратегічні 

ініціативи – проекти, які допомагають досягти поставлених цілей. 

Етапами використання методу “система збалансованих показників” є 

наступні: 

1. Проведення SWOT-аналізу та визначення основних факторів успіху. 
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2. Побудова стратегічної карти в межах основної робочої таблиці системи 

збалансованих показників. 

3. Вибір розрахункових показників із зазначенням нормативних значень в 

межах кожної складової. 

4. Розрахунок групового інтегрального показника кожної окремої 

складової. 

5. Розрахунок загального інтегрального показника усіх чотирьох 

складових системи збалансованих показників. 

6. Визначення базової стратегії змін, виходячи із значення загального 

інтегрального показника та встановленої шкали оцінювання. 

7. Розробка заходів щодо покращення діяльності підприємства в межах 

складових збалансованої системи показників. 

8. Оновлення, коригування та контроль за виконанням стратегічних 

заходів. 

Шаблон основної робочої схеми системи збалансованих показників для 

сільськогосподарських підприємств з середнім рівнем стратегічної 

спроможності наведений на рис. 3.3. 

Одним із найважливіших елементів методології системи збалансованих 

показників є використання стратегічного картографування для візуалізації та 

повідомлення про те, як підприємством утворюється цінність. Стратегічна 

карта – це простий графік, який показує логічні, причинно-наслідкові зв’язки 

між стратегічними цілями (у вигляді овалів на рис. 3.3). Загалом, покращення 

ефективності завдань, виявлених у перспективі організаційної спроможності 

(нижній рядок), дає можливість підприємству покращити свої внутрішні бізнес-

процеси (наступний рядок), що, в свою чергу, дозволяє організації створювати 

бажані результати для клієнтів і забезпечувати фінансову стабільність та 

незалежність (два верхні рядки). 
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Місія: 

Візія: 

Ключові цінності: 

Стратегічна карта (стратегічні цілі) Заходи 

Бажаний рівень 

продуктивності 

для кожного 

заходу (%) 

Стратегічні 

ініціативи 

Фінанси 

 

   

Ринок / 

клієнти 
    

Бізнес-

процеси 
    

Організаційна 

спроможність 

(навчання та 

розвиток 

персоналу) 

    

 

Рис. 3.3. Шаблон основної робочої схеми системи збалансованих показників для сільськогосподарських 

підприємств з середнім рівнем стратегічної спроможності* 

*Джерело: удосконалено автором на основі [183]. 
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Основні показники для розрахунку в межах кожної складової системи 

збалансованих показників, а також вагомість кожного показника наведені у 

табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Ключові показники ефективності складових системи збалансованих 

показників* 

Складова Назва показника 

Значення показника Вагомість 

показника 

(Мі) 
Нормативне 

Розрахункове 

(Хі) 

Ф
ін

ан
си

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, Кабс.л. 0,2 … 0,3  0,20 

Коефіцієнт загальної ліквідності, Кз.л. більше 1  0,16 

Коефіцієнт довгострокового залучення 

позичених коштів, Кд.з. 

зростання - 

негативно 
 0,16 

Коефіцієнт рентабельності власного 

капіталу, ROE 

не менше 

1 % 
 0,23 

Коефіцієнт рентабельності активів, ROA 
оптимально 

10-20 % 
 0,25 

Р
и

н
о
к
 /

 

к
л
іє

н
ти

 

Частка сегмента ринку (ЧР) -  0,25 

Кількість постійних клієнтів (Кпост.кл.) зростання  0,2 

Рентабельність продажів (ROS) зростання  0,18 

Чисельність основних конкурентів (Чконк.) зменшення  0,15 

Питома вага дебіторської заборгованості 

(ПВдеб.заборг.) 

до 40 % 

активів  
 0,22 

Б
із

н
ес

-п
р
о
ц

ес
и

 

Рентабельність продукції (Рпрод.) збільшення  0,22 

Коефіцієнт зносу основних засобів (Кзн.) 
менше, ніж 

50 % 
 0,2 

Коефіцієнт оборотності оборотних 

активів (Коб.) 
зростання  0,18 

Коефіцієнт рентабельності виробництва 

(Кр.вир.) 

на рівні 

25 % 
 0,24 

Коефіцієнт придатності основних засобів 

(Кприд.) 

більше, ніж 

50 % 
 0,16 

О
р
га

н
із

ац
ій

н
а 

сп
р
о
м

о
ж

н
іс

ть
 Коефіцієнт підвищення кваліфікації (Ккв.) зростання  0,18 

Рентабельність персоналу (ROL) зростання  0,22 

Плинність кадрів (Ппл.) зменшення  0,26 

Фактичний обсяг активів на одного 

працюючого (Актпрац.) 
-  0,14 

Частка персоналу у загальній чисельності 

персоналу конкурента (ЧПперс.) 
-  0,2 

*Джерело: узагальнено автором на основі [184, с. 27]. 

 

Інтегральний груповий показник кожної окремої складової розраховується за 

формулою [185, с. 109]: 
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Іі = ∑         
   )     (3.20), 

 

де Хі – показники, що характеризують кожну складову збалансованої системи 

показників у межах і-го показника; 

Мі – вагомість кожного показника. 

Загальний інтегральний показник усіх чотирьох складових системи 

збалансованих показників розраховується за наступною формулою [185, с. 110]: 

 

Ізаг. = Іфін. + Ір/к. + Ібіз.-пр. + Іорг.спр.    (3.21), 

 

де Іфін. – інтегральний показник фінансів; 

Ір/к. – інтегральний показник ринок / клієнти; 

Ібіз.-пр. – інтегральний показник бізнес-процесів; 

Іорг.спр. – інтегральний показник організаційної спроможності. 

Визначення базової стратегії змін здійснюється на основі наступної шкали 

оцінювання (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Шкала оцінювання для визначення базової стратегії змін* 

Величина показника Базова стратегія 

від 0 до 0,35 Скорочення або вихід із бізнесу або стратегія перебудови 

від 0,36 до 0,70 Стратегія перебудови або оптимізації 

від 0,71 до 0,85 Стратегія оптимізації або розвитку 

від 0,86 до 1 Стратегія розвитку або випередження 

*Джерело: сформовано автором на основі [184, с. 29]. 

 

Перевагами використання методу системи збалансованих показників є: 

1) застосування наскрізного процесу планування, що поєднує стратегічні та 

тактичні заходи; 

2) наочна ілюстрація взаємозв’язків між складовими системи; 

3) прискорення та спрощення процесу стратегічного планування; 

4) узгодження цілей та забезпечення їх досягнення; 

5) система збалансованих показників базується на конкретних розрахункових 
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показниках, що дає можливість визначити стан окремої складової (позитивний, 

задовільний чи негативний) та сконцентруватись на конкретній подальшій стратегії; 

6) усунення домінування фінансових показників; 

7) врахування при розробці стратегії організаційної спроможності, зокрема 

навчання персоналу, що є важливим аспектом ефективної діяльності підприємства; 

8) ідентифікація та узгодження стратегічних ініціатив. 

Побудову стратегії для сільськогосподарських підприємств з високим рівнем 

стратегічної спроможності рекомендуємо здійснювати із використанням методу 

хосин канрі. Хосин канрі є ключовим елементом методології “шість сигм”, яка 

використовується в стратегічному менеджменті для удосконалення процесу 

виробництва та виготовлення продукту з найменшими відхиленнями від заданих 

параметрів. Метод хосин канрі використовують у своїй діяльності такі провідні 

компанії світу як “Motorola”, “Toyota”, “General Electric” та інші. Даний метод також 

відомий як метод “розгортання політики” (англ. – “Policy Deployment”). 

Метод хосин канрі базується на застосуванні циклу Демінга, або PDCA і являє 

собою концепцію циклічного управління. PDCA означає “Plan – Do – Check – Act”, 

тобто “Плануй – Роби – Перевіряй – Дій” і є безперервним процесом покращення 

кожного аспекту роботи в компанії. Для розробки стратегії за методом хосин канрі 

необхідні чотири групи команд, а саме: хосин-команда, тактичні команди, 

оперативні команди та команди виконавців. Хосин-команда є відповідальною в 

цілому за стратегічне планування. Вона розробляє і керує довгостроковою 

стратегією (від 5 до 100 років), середньостроковою стратегією (від 3 до 5 років) та 

річним хосин-планом (6-18 місяців). Тактичні команди, які формуються хосин-

командою, відповідають за розробку конкретних тактичних ініціатив (на період 6-18 

місяців) на функціональних рівнях: виробничому, фінансовому, маркетинговому 

тощо. Оперативні команди формуються тактичними командами і несуть 

відповідальність за операційні проекти (3-6 місяців) по удосконаленню конкретних 

продуктів та процесів. Такі команди формують команди виконавців, які є 

відповідальними за здійснення конкретних проектів (від 1 тижня до 3 місяців), що 

реалізуються з метою застосування нових інструментів та технологій в 
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повсякденних стандартних робочих операціях (кайкаку) та оперативних операціях (в 

режимі реального часу), пов’язаних з браком, помилками, збоями та іншими 

відхиленнями, що виникають, а також відповідають за реалізацію покращень, які 

пропонуються працівниками (кайдзен) [186, с. 27]. Метод хосин канрі вимагає, щоб 

всі команди співпрацювали між собою для досягнення кінцевої мети – реалізації 

довгострокової стратегії. 

Основним документом хосин канрі, в якому фіксуються усі стратегічні, 

тактичні, операційні цілі та взаємозв’язки між ними, є Х-матриця. Головною 

перевагою Х-матриці є можливість представити весь процес розробки стратегії на 

одній сторінці формату А3. Шаблон Х-матриці представлений в таблиці 3.6. 

Стратегія – це основний фактор в матриці, вона записується зліва від літери 

“Х”. Тут вказуються основні стратегічні цілі підприємства. В залежності від 

стратегічних цілей формується тактика в рамках поточних проектів та ініціатив, яка 

записується зверху від літери “Х”. Тактика потребує виконання певних процесів 

покращення діяльності підприємства, які на Х-матриці розміщуються справа від 

літери “Х”. При якісному управлінні процесами можна отримати відповідні 

результати, які заносяться в нижню частину Х-матриці. Також необхідно порахувати 

фінансовий ефект інвестицій в бізнес-процеси і вписати їх в колонку справа від 

результатів. В блок “Члени команд” вписуються особи, відповідальні за виконання 

завдань, а блок “Сфера відповідальності / підзвітність” дає можливість фіксувати 

найбільш значні взаємовідносини між людьми, командами, відділами, а також 

партнерами. У блоках “Кореляція” матриці фіксуються взаємозв’язки між найбільш 

важливими факторами усієї бізнес-стратегії. 

Використання формату А3 за методом хосин канрі є індикатором цілісності, 

лаконічності та простоти. Окрім цього, він дає можливість менеджерам вищого 

рівня співпрацювати з менеджерами нижчих рівнів і безпосередньо із працівниками, 

залучаючи тим самим усіх людей в компанії до процесу розробки та реалізації 

стратегії. 

Основними перевагами методу хосин канрі є простота та функціональність, 

залучення персоналу та взаємозв’язок усіх рівнів управління. 
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Таблиця 3.6 

Шаблон Х-матриці методу хосин канрі* 

Х-матриця Тема: 

Кореляція  Кореляція / вклад 
Сфера відповідальності / 

підзвітність 

                     

                     

                     

    

 тактика  

         

Члени команд 

ст
р

ат
ег

ія
 

Х п
р
о

ц
ес

 

       

  результати   

               

 

               

               

               

               

Кореляція  Кореляція / вклад 

Дата: Підзвітний підрозділ: 

*Джерело: сформовано автором на основі [186, с. 30]. 



184 
 

 

В умовах динамічності ринкової кон’юнктури, глобалізації світового 

господарства, швидких темпів науково-технічного прогресу, 

сільськогосподарські підприємства повинні ставити перед собою мету 

подальшого розвитку і використовувати таку систему управління, що 

спроможна забезпечити стійке та максимально ефективне їх функціонування 

протягом поточного періоду та формувати високий потенціал розвитку на 

перспективу.  

У сучасних умовах, поділивши сільськогосподарські підприємства на три 

групи, виходячи із їх рівня стратегічної спроможності, при розробці стратегії 

розвитку пропонуємо використовувати різні інструменти стратегічного аналізу 

та різні методи. Проте, враховуючи стрімкі темпи розвитку, 

сільськогосподарським підприємствам прогнозовано через 5 років слід 

використовувати більш прогресивніші методи побудови стратегії. Саме таким 

методом є метод хосин канрі. Даний метод є складним за своєю побудовою, але 

дуже ефективним та наочним при реалізації стратегії. З цією метою було 

розроблено типову стратегію розвитку сільськогосподарського підприємства на 

основі наведеного шаблону X-матриці (табл. 3.7). Дана стратегія розрахована 

на 3 роки і включає стратегічні цілі, тактичні цілі, процеси та результати. 

Серед стратегічних цілей, що є типовими для сільськогосподарського 

підприємства, ми виокремили наступні: 

1) підвищення ефективності бізнесу; 

2) підвищення ефективності збутової діяльності; 

3) впровадження інноваційних технологій у виробництво; 

4) оптимізація бізнес-процесів. 

Керівники сільськогосподарських підприємств можуть сформувати 

більшу кількість стратегічних цілей, виходячи із потреб підприємств. 

Відповідно до окреслених стратегічних цілей було сформовано тактичні цілі 

(програми проектів), які деталізовані по процесах, що необхідно виконати. 

До тактичних цілей, що забезпечують реалізацію зазначених стратегічних 

цілей, належать: 
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1) підвищити ефективність операційної та інвестиційної діяльності; 

2) підвищити продуктивність праці; 

3) розширити асортимент продукції; 

4) розширити існуючий ринок та вийти на нові ринки; 

5) підвищити ефективність продаж (підвищення маржі, конверсії); 

6) реалізувати навчальні програми розвитку працівників; 

7) впровадити інноваційні технології у виробництво; 

8) оптимізувати бізнес-процеси. 

Реалізація даної стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства 

дасть змогу досягнути наступних результатів: 

1) підвищення рентабельності підприємства, підвищення рівня 

організаційної культури; 

2) збільшення обсягу інвестицій, збільшення показника ROI; 

3) підвищення ефективності роботи обладнання; 

4) дотримання показників комерційної якості; 

5) підвищення ефективності виробництва продукції; 

6) підвищення продуктивності праці; 

7) зменшення вартості основних бізнес-процесів. 

З метою оптимізації впровадження стратегії розвитку було наведено 

кореляційні зв’язки між стратегічними і тактичними цілями, тактичними 

цілями і процесами, а також стратегічними цілями і результатами. 

Для реалізації розробленої стратегії, на сільськогосподарському 

підприємстві повинна бути створена “розумна” організація у складі учасників 

проекту, які відповідатимуть за певну ділянку роботи. Визначивши учасників 

проекту, можна буде встановити підпорядкованість та кореляційні зв’язки із 

програмами проектів. 
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Таблиця 3.7 

Типова стратегія розвитку сільськогосподарського підприємства (за методом хосин канрі)* 

Х-матриця Тема: Стратегія розвитку сільськогосподарського підприємства на 3 роки 

Кореляція Кореляція / вклад Підпорядкованість 

◙ □ ○ ○  
Підвищити ефективність операційної та інвестиційної 

діяльності 
◙ ◙ ○ □ □ □ □ □ ○ ○ 

 
    

□ □ ○ ○  Підвищити продуктивність праці ○ ◙ ◙ □ □ □ □ □ ○ ○      

○ □ □ ○  Розширити асортимент продукції ○ ○ □ ○ ◙ □ □ □ □ ○      

○ □ □ ○  Розширити існуючий ринок та вийти на нові ринки ○ □ □ ◙ ◙ ◙ □ □ □ ○      

○ ◙ □ ○  
Підвищити ефективність продаж (підвищення маржі, 

конверсії) 
○ □ □ ○ □ ○ ◙ ◙ □ ○ 

 
    

○ ○ ◙ □  Реалізувати навчальні програми розвитку працівників ○ □ □ □ □ □ □ ○ ◙ □      

○ □ ◙ □  Впровадити інноваційні технології у виробництво ○ ◙ ◙ □ □ □ □ □ ◙ □      

○ ○ □ ◙  Оптимізувати бізнес-процеси ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ □ ◙      
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 результати  1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

n
 

Позначення для кореляції 

 

◙ – сильний зв’язок, лідер 

команди 

○ – значний зв’язок, один з 

ключових членів команди 

□ – слабкий зв’язок, 

епізодичний учасник 

команди 

◙ □ ○ □  Підвищення рентабельності діяльності підприємства, підвищення рівня організаційної культури 

◙ □ ◙ ○  Збільшення обсягу інвестицій, збільшення показника ROI 

◙ □ ◙ ○  Підвищення ефективності роботи обладнання 

◙ ◙ □ ○  Дотримання показників комерційної якості 

◙ □ ◙ ○  Підвищення ефективності виробництва продукції 

○ □ ◙ ○  Підвищення продуктивності праці 

○ □ ◙ ◙  Зменшення вартості основних бізнес-процесів 

     … результатn 

*Джерело: власна розробка автора. 



187 
 

 

Окрім запропонованої типової стратегії розвитку сільськогосподарського 

підприємства та інших внесених пропозицій автора, деякі аспекти щодо 

покращення інструментів ефективного розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, в тому числі в 

контексті оподаткування, використання форсайту, інноваційних технологій та 

антикризової програми були розглянуті у наступних наукових працях [187; 188; 

189; 190; 191; 192]. 

Таким чином, виходячи із різних можливостей сільськогосподарських 

підприємств, поділивши їх на три групи, пропонуємо здійснювати розробку та 

реалізацію стратегії, використовуючи різні інструменти стратегічного аналізу 

та різні методи. Так, для малих сільськогосподарських підприємств при 

побудові стратегії розвитку доцільно використовувати “дерево цілей”, для 

середніх – роудмеппінг (побудова “дорожньої карти”) або метод збалансованих 

показників, а для великих – метод хосин канрі, який характеризується 

цілісністю та наочністю. 

 

 

3.3. Моделювання процесу стратегічного планування на 

сільськогосподарському підприємстві 

 

У сучасному бізнес-середовищі керівництво більшості 

сільськогосподарських підприємств починає усвідомлювати необхідність 

здійснення стратегічного планування, формування і впровадження подальшої 

стратегії розвитку та намагається використовувати існуючий методичний 

інструментарій у своїй діяльності. В той же час процес стратегічного 

планування не знайшов системного відображення у практичній діяльності. 

Переважна більшість сільськогосподарських підприємств здійснюють 

стратегічне планування хаотично, не маючи чіткої розробленої моделі та 

ефективного механізму. Окрім того, як було встановлено, різні 

сільськогосподарські підприємства мають різні наявні можливості та ресурси 
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для проведення аналізу та побудови стратегії розвитку. Саме тому, важливим є 

формування чіткого механізму здійснення стратегічного планування із 

зазначенням конкретних етапів та апробація отриманих результатів на одному 

із сільськогосподарських підприємств. 

На основі проведених досліджень сформуємо послідовність здійснення 

стратегічного планування (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Етапи здійснення стратегічного планування на 

сільськогосподарському підприємстві* 

*Джерело: власна розробка автора. 

 

Апробацію розробленого механізму було проведено на приватному 

сільськогосподарському підприємстві “Рідна земля”, що спеціалізується на 

вирощуванні зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 

культур. Дане підприємство є типовим за основними показниками 

господарської діяльності у Івано-Франківській області. Станом на 2017 р. штат 

підприємства становив 56 осіб. 

Приватне сільськогосподарське підприємство “Рідна земля” також 

займається виробництвом кисломолочної продукції. Принциповим для 

діяльності підприємства та основною конкурентною перевагою є виробництво 

виключно натуральних молочних продуктів, без застосування рослинних жирів, 

штучних барвників, консервантів і стабілізаторів. Продукція містить унікальну 

Етап 1. Визначення стратегічної спроможності 
сільськогосподарського підприємства шляхом 

використання збалансованої системи економічних 
показників 

Етап 2. Проведення стратегічного аналізу з 
використанням інструментів, виходячи із рівня 

стратегічної спроможності 

Етап 3. Побудова стартегії сільськогосподарського 
підприємства за допомогою методу, що відповідає 

рівню стратегічної спроможності 
сільськогосподарського підприємства 
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поживну корисність та збалансованість цінних компонентів: до двадцяти 

амінокислот, різноманітність мінеральних речовин, білків, вуглеводів, а також 

молочний цукор лактозу. 

Сільськогосподарське підприємство має дві власні ферми, які 

розташовані у с. Дитятин Галицького району та с. Чесники Рогатинського 

району. Оскільки продукція має короткі терміни зберігання, то це є основною 

причиною для вибору локальних ринків збуту. Саме тому підприємство 

здійснює реалізацію продукції в областях, які знаходяться недалеко від 

виробничих потужностей, а саме: в Івано-Франківській, Львівській, 

Закарпатській, Тернопільській та Чернівецькій областях. 

Приватне сільськогосподарське підприємство “Рідна земля” постійно 

модернізує виробництво та розширює асортимент продукції. Так, на 

підприємстві вмонтовані лінії виробництва цільномолочної продукції та новий 

потужний цех кисломолочної продукції, модернізована лінія виробництва 

масла та встановлена нова миюча станція з комп’ютеризованим управлінням. 

Важливою конкурентною перевагою даного сільськогосподарського 

підприємства є переробка молока виключно з власних ферм. На фермах домінує 

техніка імпортного виробника, в тому числі силосно-сінажні корми 

виробляються за німецькою технологією. На фермах також працюють 

комп’ютеризовані роздавачі кормів, які водночас змішують різні корми, 

утворюючи таку суміш, що має найвищий ступінь стравності і поживності. 

Окрім того, для машинного доїння на фермах використовуються швейцарські 

апарати, які механічно не витягують молоко. 

Сільськогосподарське підприємство “Рідна земля” є соціально 

відповідальним та бере участь в різних соціальних заходах і подіях. Так, з 

нагоди дня святкування Святого Миколая підприємство презентувало 

вихованцям Рогатинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

солодкі подарунки. 

На першому етапі здійснення стратегічного планування необхідно 

визначити рівень стратегічної спроможності сільськогосподарського 
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підприємства за допомогою використання збалансованої системи економічних 

показників. Дана система передбачає розрахунок показників чотирьох груп 

внутрішніх економічних факторів, а саме: використання земельних, фінансових, 

трудових та матеріально-технічних ресурсів. 

Для того, щоб сформувати необхідну стратегію розвитку 

сільськогосподарського підприємства, необхідно визначити по кожному 

напряму ті показники, що справляють найбільший вплив на діяльність 

підприємства “Рідна земля” і на які потрібно першочергово звертати увагу під 

час аналізу підприємства. Розрахунки проводились на основі Фінансового звіту 

приватного сільськогосподарського підприємства “Рідна земля”. 

Результати розрахунків збалансованої системи економічних показників 

наведені у табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 

Результати аналізу збалансованої системи економічних показників 

приватного сільськогосподарського підприємства “Рідна земля”* 

Напрям Назва показника 
Значення показника 

Нормативне Розрахункове 

Використання 

земельних ресурсів 

Виробництво валової продукції на 

100 га землі, Ез. 
зростання 0,2696 

Використання 

фінансових ресурсів 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, 

Кабс.л. 
більше 0,1 0,0242 

Коефіцієнт загальної ліквідності, 

Кзаг.л. 
більше 1 2,8627 

Коефіцієнт довгострокового 

залучення позикових коштів, Кд.з. 
менше 1 1,4723 

Коефіцієнт рентабельності власного 

капіталу (ROE), Рвл.к. 
не менше 1 % 15,9427 % 

Коефіцієнт рентабельності активів 

(ROA), Ракт. 

оптимально  

10-20 % 
4,5015 % 

Використання 

трудових ресурсів 

Коефіцієнт продуктивності праці, 

Ппр. 
зростання 0,9974 

Коефіцієнт рентабельності персоналу 

(ROL), Рперс. 
зростання 0,5048 

Коефіцієнт плинності кадрів, Кпл. зменшення 0,1 

Використання 

матеріально-

технічних ресурсів 

Коефіцієнт оборотності оборотних 

активів, Коб.а. 
зростання 0,8919 

Коефіцієнт оборотності матеріальних 

запасів, Коб.з. 
3-6 1,3088 

Коефіцієнт рентабельності запасів, Рз. зростання 0,1372 

*Джерело: власні дослідження автора. 
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Наступним кроком є визначення інтегральних показників ефективності 

використання ресурсів, враховуючи вагомість впливу кожної групи показників. 

Оскільки вагомість впливу ефективності використання земельних 

ресурсів на розвиток сільськогосподарського підприємства становить 0,365, то 

інтегральний показник використання земельних ресурсів становитиме: 

 

Із.р. = 0,2696 × 0,365 = 0,0984 

 

Вагомість впливу ефективності використання фінансових ресурсів 

становить 0,2. Таким чином, інтегральний показник ефективності використання 

фінансових ресурсів становитиме: 

 

Іф.р. = √                                            × 0,2 = 0,0404 

 

Вагомість впливу ефективності використання трудових ресурсів 

становить 0,225. Інтегральний показник ефективності використання трудових 

ресурсів дорівнює: 

 

Ітр.р. = √                       × 0,225 = 0,3856 

 

Оскільки вагомість впливу ефективності використання матеріально-

технічних ресурсів на розвиток сільськогосподарського підприємства становить 

0,21, то інтегральний показник використання матеріально-технічних ресурсів 

становитиме: 

 

Ім.-т.р. = √                        × 0,21 = 0,1140 

 

За результатами отриманих інтегральних показників використання 

ресурсів побудуємо лінійну діаграму інтегрованих значень складових 

збалансованої системи економічних показників (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Інтегровані значення складових збалансованої системи 

економічних показників сільськогосподарського підприємства  

“Рідна земля” за 2017 р. * 

*Джерело: власні дослідження автора. 

 

За результатами побудованої діаграми можна зробити висновок, що в 

приватному сільськогосподарському підприємстві “Рідна земля” позитивним є 

рівень використання трудових ресурсів, який становить 0,3856. Рівень 

використання земельних та матеріально-технічних ресурсів є практично 

однаковим, їх інтегровані значення дорівнюють 0,0984 та 0,1140 відповідно. В 

найгіршому становищі перебуває використання фінансових ресурсів, розмір 

інтегрального групового показника складає 0,0404. 

З метою визначення рівня стратегічної спроможності 

сільськогосподарського підприємства нами було розраховано загальний 

інтегральний показник збалансованої системи економічних показників: 

 

Ізаг. = 0,0984 + 0,0404 + 0,3856 + 0,1140 = 0,6384 

 

Розрахований загальний інтегральний показник досліджуваного 

підприємства потрапляє в інтервал від 0,36 до 0,70. Це дозволяє зробити 
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висновок, що сільськогосподарське підприємство “Рідна земля” належить до 

підприємств з середнім рівнем стратегічної спроможності. 

Для підприємств із середнім рівнем стратегічної спроможності серед 

інструментів стратегічного аналізу важливе місце посідають PEST- та SWOT-

аналіз, що дають змогу детально проаналізувати фактори зовнішнього та 

внутрішнього середовища, виявити сильні та слабкі сторони підприємства, 

існуючі можливості та загрози. PEST-аналіз приватного сільськогосподарського 

підприємства “Рідна земля” буде відповідати проведеному такому аналізу для 

сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області, оскільки він 

аналізує дальнє зовнішнє середовище, яке є однаковим для підприємств одного 

регіону. 

Проведемо SWOT-аналіз сільськогосподарського підприємства “Рідна 

земля” (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

SWOT-аналіз приватного сільськогосподарського підприємства 

“Рідна земля”* 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Великий досвід роботи в аграрній галузі. 

2. Виготовлення виключно натуральних 

молочних продуктів. 

3. Переробка молока винятково з власних 

ферм. 

4. Найбільше поголів’я великої рогатої 

худоби в Івано-Франківській області. 

5. Широкий асортимент продукції. 

6. Використання сучасної іноземної техніки. 

7. Високотехнологічне сучасне виробництво. 

8. Наявність висококваліфікованих 

працівників. 

9. Висока якість продукції, відповідність 

вітчизняним та європейським стандартам 

якості. 

10. Висока соціальна відповідальність. 

1. Залежність сільськогосподарського 

підприємства від погодних умов. 

2. Короткі терміни зберігання кисломолочної 

продукції. 

3. Реалізація молочної продукції лише в тих 

регіонах, які знаходяться географічно 

недалеко від виробничих потужностей. 

4. Високий рівень конкуренції. 

5. Недосконала маркетингова політика. 

6. Часткове здійснення стратегічного 

планування та відсутність чітко розробленої 

стратегії. 
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Продовж. табл. 3.9 

Можливості Загрози 

1. Розширення обсягів реалізованої 

продукції. 

2. Розширення асортименту продукції. 

3. Збільшення нових точок виробничих 

потужностей (нові ферми). 

4. Вихід на нові ринки збуту. 

5. Залучення нових інвесторів. 

6. Зниження величини собівартості 

продукції. 

7. Формування та впровадження ефективної 

стратегії розвитку. 

1. Загострення військової ситуації в країні. 

2. Несприятливість погодних умов (посуха, 

вимерзання посівів тощо). 

3. Поява нових конкурентів (зокрема 

іноземних). 

4. Підвищення цін на сільськогосподарську 

техніку, енергоресурси, добрива. 

5. Підвищення рівня цін через інфляцію. 

6. Зменшення споживчого попиту. 

7. Процеси стагнації в економіці України. 

8. Погіршення умов кредитування 

(підвищення відсоткових ставок, неефективні 

умови кредитування). 

*Джерело: власні дослідження автора. 

 

Наступним етапом SWOT-аналізу є поділ можливостей та загроз на три 

групи за ступенем впливу на сільськогосподарське підприємство та 

вірогідністю впливу.  

Ранжування можливостей наводимо у табл. 3.10. 

Таблиця 3.10 

Матриця вірогідність – вплив можливостей* 

 Вплив можливостей 

Сильний Поміркований Малий 

В
ір

о
гі

д
н

іс
ть

 в
и

к
о
р
и

ст
ан

н
я
 м

о
ж

л
и

в
о
ст

ей
 

Висока 

1. Розширення обсягів 

реалізованої продукції. 

4. Вихід на нові ринки 

збуту. 

7. Формування та 

впровадження ефективної 

стратегії розвитку. 

2. Розширення 

асортименту продукції. 
 

Середня 
6. Зниження величини 

собівартості продукції. 
  

Низька 

3. Збільшення нових точок 

виробничих потужностей 

(нові ферми). 

5. Залучення нових 

інвесторів. 

  

*Джерело: власні дослідження автора. 
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Як бачимо з табл. 3.10. сильний вплив та високу вірогідність 

використання можливостей мають наступні фактори: розширення обсягів 

реалізованої продукції, вихід на нові ринки збуту, формування та впровадження 

ефективної стратегії розвитку. 

Ранжування загроз наводимо у табл. 3.11. 

Таблиця 3.11 

Матриця вірогідність – наслідки загроз* 

 Наслідки загроз 

Руйнівні Тяжкі Легкі 

В
ір

о
гі

д
н

іс
ть

 р
еа

л
із

ац
ії

 з
аг

р
о
з 

Висока 

2. Несприятливість 

погодних умов (посуха, 

вимерзання посівів 

тощо). 

7. Процеси стагнації в 

економіці України. 

4. Підвищення цін на 

сільськогосподарську 

техніку, енергоресурси, 

добрива. 

5. Підвищення рівня 

цін через інфляцію. 

 

Середня  

3. Поява нових 

конкурентів (зокрема 

іноземних). 

8. Погіршення умов 

кредитування 

(підвищення 

відсоткових ставок, 

неефективні умови 

кредитування). 

 

Низька 

1. Загострення 

військової ситуації в 

країні. 

6. Зменшення 

споживчого попиту. 
 

*Джерело: власні дослідження автора. 

 

Як бачимо з табл. 3.11, руйнівні наслідки та високу вірогідність реалізації 

загроз мають наступні фактори: несприятливість погодних умов (посуха, 

вимерзання посівів тощо) та процеси стагнації в економіці України. 

Останнім етапом SWOT-аналізу є побудова фінальної таблиці та 

встановлення ланцюгів взаємозв’язків між компонентами матриці, які в 

подальшому можуть бути використані при формуванні стратегії. Побудуємо 

матрицю SWOT, у якій окреслимо стратегічні напрями сільськогосподарського 

підприємства “Рідна земля” (табл. 3.12). 
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Таблиця 3.12 

Фінальна матриця SWOT-аналізу приватного сільськогосподарського підприємства “Рідна земля”* 

 

 

 

 

 

Зовнішнє середовище 

 

 

 

 

Внутрішнє середовище 

Можливості Загрози 

1. Розширення обсягів реалізованої продукції. 

2. Вихід на нові ринки збуту. 

3. Формування та впровадження ефективної 

стратегії розвитку. 

4. Розширення асортименту продукції. 

5. Зниження величини собівартості продукції. 

6. Збільшення нових точок виробничих 

потужностей (нові ферми). 

7. Залучення нових інвесторів. 

1. Несприятливість погодних умов (посуха, 

вимерзання посівів тощо). 

2. Процеси стагнації в економіці України. 

3. Підвищення цін на сільськогосподарську 

техніку, енергоресурси, добрива. 

4. Підвищення рівня цін через інфляцію. 

5. Поява нових конкурентів (зокрема 

іноземних). 

6. Погіршення умов кредитування 

(підвищення відсоткових ставок, неефективні 

умови кредитування). 

7. Загострення військової ситуації в країні. 

8. Зменшення споживчого попиту. 

Сильні сторони СіМ СіЗ 

1. Великий досвід роботи в аграрній галузі. 

2. Виготовлення виключно натуральних 

молочних продуктів. 

3. Переробка молока винятково з власних 

ферм. 

4. Найбільше поголів’я великої рогатої 

худоби (ВРХ) в Івано-Франківській області. 

5. Широкий асортимент продукції. 

6. Використання сучасної іноземної техніки. 

7. Високотехнологічне сучасне  

1. Великий досвід роботи в аграрній галузі та 

наявність висококваліфікованих працівників 

дають можливість сформувати та впровадити 

ефективну стратегію розвитку. 

2. Виготовлення натуральних молочних 

продуктів, високотехнологічне сучасне 

виробництво та власні ферми дають змогу 

залучити нових інвесторів для отримання 

інвестицій на відкриття нових ферм. 

3. Найбільше поголів’я ВРХ сприяє  

1. Намагатись знизити собівартість продукції 

за допомогою використання сучасної 

іноземної техніки та високотехнологічного 

виробництва для збереження стабільних та 

помірних цін. 

2. Продовжувати використовувати 

натуральну сировину з власних ферм та 

впроваджувати нові технології виробництва з 

метою забезпечення досягнення високих 

конкурентних переваг. 
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Продовж. табл. 3.12 

виробництво. 

8. Наявність висококваліфікованих 

працівників. 

9. Висока якість продукції, відповідність 

вітчизняним та європейським стандартам 

якості. 

10. Висока соціальна відповідальність. 

розширенню обсягів реалізованої продукції. 

4. Високотехнологічне сучасне виробництво та 

використання сучасної іноземної техніки 

дають змогу знизити рівень собівартості 

продукції. 

5. Висока якість продукції та соціальна 

відповідальність сприяють завоюванню нових 

ринків збуту. 

3. За рахунок висококваліфікованих 

працівників продумати стратегію по 

залученню нових інвесторів для уникнення 

необхідності в банківських кредитах. 

4. За рахунок широкого асортименту 

продукції високої якості забезпечувати 

стабільний споживчий попит. 

 

Слабкі сторони СлМ СлЗ 

1. Залежність сільськогосподарського 

підприємства від погодних умов. 

2. Короткі терміни зберігання 

кисломолочної продукції. 

3. Реалізація молочної продукції лише в тих 

регіонах, які знаходяться географічно 

недалеко від виробничих потужностей. 

4. Високий рівень конкуренції. 

5. Недосконала маркетингова політика. 

6. Часткове здійснення стратегічного 

планування та відсутність чітко розробленої 

стратегії. 

1. Збільшення нових точок виробничих 

потужностей та розширення обсягів реалізації 

продукції дадуть змогу розширити область 

збуту молочної продукції. 

2. Вихід на нові ринки збуту та розширення 

асортименту продукції дадуть можливість 

наростити конкурентні переваги підприємства. 

3. Формування та впровадження ефективного 

механізму стратегії розвитку забезпечить 

стратегічну орієнтованість підприємства та 

готовність до зовнішніх змін. 

4. Залучення іноземних інвесторів дасть змогу 

покращити маркетингову політику за рахунок 

додаткових інвестицій. 

Дане поле передбачає розробку такої 

стратегії, що забезпечить ліквідацію слабких 

сторін сільськогосподарського підприємства 

та дасть змогу уникнути ймовірних загроз. У 

таких умовах пропонуємо використовувати 

для аналізованого сільськогосподарського 

підприємства стратегію концентрації, яка 

дасть змогу залучити нових інвесторів. Окрім 

того, пропонуємо формувати стратегічну 

орієнтованість підприємств в інноваційному 

напрямку. Це сприятиме розвитку 

підприємства та вихід готової продукції на 

міжнародні  ринки. 

*Джерело: власні дослідження автора. 
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На основі фінальної матриці SWOT-аналізу приватного 

сільськогосподарського підприємства “Рідна земля” можна зробити висновок 

про те, що підприємство має багато сильних сторін та можливостей для того, 

щоб нівелювати внутрішні слабкі сторони та зовнішні ймовірні загрози. 

За результатами проведеного SWOT-аналізу для даного 

сільськогосподарського підприємства рекомендується формувати стратегічне 

бачення в інноваційному напрямку, тобто продовжувати удосконалювати 

існуючі технології та запроваджувати нові. Це дасть можливість забезпечити 

отримання стійкого прибутку на вітчизняному ринку, а також вийти на 

міжнародні ринки. 

Після проведення стратегічного аналізу третім важливим етапом 

здійснення стратегічного планування на сільськогосподарському підприємстві є 

побудова стратегії. Оскільки приватне сільськогосподарське підприємство 

“Рідна земля” є підприємством із середнім рівнем стратегічної спроможності, 

то для розробки стратегії пропонується використовувати метод роудмеппінг, 

тобто побудова дорожньої карти, або метод збалансованої системи показників. 

У зв’язку з використанням збалансованої системи економічних 

показників для визначення стратегічної спроможності на першому етапі 

стратегічного планування, автором прийнято рішення про використання методу 

побудови дорожньої карти. Важливими перевагами даного методу є окреслення 

взаємозв’язків між різними підрозділами та напрямками підприємства. Окрім 

того, основою роудмеппінгу є використання нових сучасних технологій та 

інновацій. 

Використовуючи метод роудмеппінг, було сформовано дорожню карту 

реалізації стратегії для сільськогосподарського підприємства “Рідна земля” 

(рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Дорожня карта реалізації стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства “Рідна земля”* 
*Джерело: власна розробка автора. 
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Як бачимо з рис. 3.9 основною стратегічною ціллю для 

сільськогосподарського підприємства “Рідна земля” є впровадження 

інноваційних технологій для отримання стійкого прибутку шляхом зростання 

продуктивності та ефективності сільськогосподарського виробництва. Таким 

чином, пропонується запровадити нову технологію, що полягає в постійному 

моніторингу стада корів. Дана технологія дає можливість виявляти найменші 

відхилення у стані їх здоров’я. Вона реалізується а допомогою особистого 

електронного передавача, що прикріплюється до нашийника кожної корови. 

Використовуючи його, впродовж дня збирається інформація про тварину 

(фізіологічні параметри, активність корів, якість годівлі) та передається на 

центральний комп’ютер. Дана технологія використовується однією з 

найуспішніших агрокомпаній в Україні корпорацією “Сварог Вест Груп”. Для 

реалізації цієї технології на початковому етапі потрібно укласти договір з 

постачальником технології. Після року використання провести аналіз 

апробованої технології та прийняти рішення про її подальше використання. 

Також передбачається відкриття нової ферми для розширення існуючого 

ринку та збільшення обсягів виробництва продукції. 

Використовуючи додаткові вливання інвесторів в розробленій стратегії 

передбачена побудова пелетної котельні з використанням біопалива – паливних 

пелет. Це є важливим напрямком розвитку альтернативної енергетики, що дасть 

змогу покривати власні енергетичні потреби. 

Важливим аспектом реалізації стратегії та забезпечення ефективної 

діяльності приватного сільськогосподарського підприємства “Рідна земля” є 

навчання персоналу. Адже інвестиції в людський капітал – це один із основних 

факторів успіху у довгостроковій перспективі. Сформованою стратегією 

передбачено формування плану навчання персоналу та розробка і реалізація 

навчальних програм розвитку працівників. Вкінці кожного річного курсу 

передбачено тестування отриманих знань працівниками. Також пропонується 

укласти угоди про стратегічне партнерство із провідними українськими 

аграрними вищими навчальними закладами. Основною метою такого 
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співробітництва є посилення теоретичної бази знанням сучасних технологій, а 

також навчання кращих студентів з подальшим працевлаштуванням. 

В цілому розроблена дорожня карта реалізації стратегії приватного 

сільськогосподарського підприємства “Рідна земля” повинна забезпечити 

отримання стійкого прибутку в довгостроковій перспективі. 

Таким чином, за допомогою використання збалансованої системи 

економічних показників було встановлено, що приватне сільськогосподарське 

підприємство “Рідна земля” має середній рівень стратегічної спроможності. На 

основі проведеного SWOT-аналізу та наявної інформації про підприємство 

було побудовано дорожню карту реалізації стратегії, яка ґрунтується на 

впровадженні інноваційних технологій з метою отримання стійкого прибутку в 

довгостроковому періоді. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Стратегія розвитку є довгостроковою дорожньою картою діяльності 

підприємства, що дає можливість досягнути більш високих показників по 

відношенню до конкурентів. Автором побудовано збалансовану систему 

економічних показників, що ґрунтується на використанні земельних, 

фінансових, трудових та матеріально-технічних ресурсів. В кожному напрямі 

ресурсів передбачається розрахунок відповідних ключових показників 

діяльності сільськогосподарського підприємства. Ключовим показником 

використання земельних ресурсів є виробництво валової продукції на 100 га 

землі. Основними показниками використання фінансових ресурсів було 

визначено наступні: коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт загальної 

ліквідності, коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, 

коефіцієнт рентабельності власного капіталу та коефіцієнт рентабельності 

активів. Використання трудових ресурсів передбачає розрахунок наступних 

показників: коефіцієнт продуктивності праці, коефіцієнт рентабельності 

персоналу та коефіцієнт плинності кадрів. Ключовими показниками 
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використання матеріально-технічних ресурсів було визначено наступні: 

коефіцієнт оборотності оборотних активів, коефіцієнт оборотності 

матеріальних запасів, а також коефіцієнт рентабельності запасів. За 

результатами розрахунків визначається інтегральний груповий показник 

окремого напряму діяльності сільськогосподарського підприємства. Методом 

експертного оцінювання було встановлено ефективність використання кожного 

напряму збалансованої системи економічних показників. Так, найбільший 

вплив здійснює ефективність використання земельних ресурсів – 0,365. Всі інші 

напрями мають приблизно однаковий вплив на ефективність діяльності та 

розвиток сільськогосподарського підприємства, а саме ефективність 

використання трудових ресурсів – 0,225, матеріально-технічних ресурсів – 0,21 

та фінансових ресурсів – 0,2. Розраховані інтегральні групові показники кожної 

окремої групи збалансованої системи економічних показників дають змогу 

побудувати лінійну діаграму, що наочно відображає рівень використання 

земельних, фінансових, трудових та матеріально-технічних ресурсів. Кінцевим 

етапом розробленої системи є визначення загального інтегрального показника. 

2. На основі розробленої збалансованої системи економічних показників 

автором розроблена шкала оцінювання стратегічної спроможності 

сільськогосподарських підприємств, виходячи із величини загального 

інтегрального показника. Таким чином, сільськогосподарські підприємства, 

розмір загального інтегрального показника яких знаходиться в межах від 0 до 

0,35 мають низький рівень стратегічної спроможності, від 0,36 до 0,70 – 

середній рівень і від 0,71 до 1,0 – високий рівень стратегічної спроможності. 

3. Практично всі керівники сільськогосподарських підприємств в процесі 

стратегічного управління стикаються з низкою проблем, таких як, вибір 

доцільних інструментів для стратегічного аналізу та методів побудови стратегії. 

Це виходить із того, що різні сільськогосподарські підприємства мають різні 

існуючі можливості, наявні ресурси та потреби в стратегічному плануванні. В 

залежності від стратегічної спроможності сільськогосподарських підприємств, 
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автором запропоновано використовувати різні інструменти стратегічного 

аналізу та методи розробки стратегії. 

4. Для сільськогосподарських підприємств із низьким рівнем стратегічної 

спроможності було запропоновано використовувати SWOT-аналіз та метод 

“дерева цілей” для побудови стратегії. Метод “дерева цілей” полягає у 

графічному відображенні стратегічних, тактичних та оперативних цілей за 

допомогою використання декомпозиції. Автором удосконалено даний метод 

для сільськогосподарських підприємств з низьким рівнем стратегічної 

спроможності. 

5. Для сільськогосподарських підприємств із середнім рівнем стратегічної 

спроможності серед усієї сукупності інструментів стратегічного аналізу 

автором запропоновано використовувати наступні: PEST-аналіз, SWOT-аналіз, 

матрицю Ансоффа, аналіз Майкла Портера, побудову карти стратегічних груп. 

Серед методів побудови стратегії виділено роудмеппінг (побудову дорожньої 

карти) та метод збалансованої системи показників. Роудмеппінг дає можливість 

зосередити мислення керівників на основних ключових завданнях в 

конкретному часовому проміжку. Особливістю цього методу є те, що одна 

дорожня карта забезпечує реалізацію однієї стратегічної цілі, що включає ряд 

тактичних цілей за певний проміжок часу. Автором удосконалено метод 

побудови дорожньої карти для сільськогосподарських підприємств з середнім 

рівнем стратегічної спроможності. Розробка стратегії на основі системи 

збалансованих показників здійснюється в розрізі чотирьох складових: фінанси, 

ринок / клієнти, бізнес-процеси та організаційна спроможність (навчання та 

розвиток персоналу). В результаті визначаються стратегічні цілі та будується 

стратегічна карта із встановленням відповідних взаємозв’язків. Автором 

удосконалено основну робочу схему системи збалансованих показників для 

сільськогосподарських підприємств з середнім рівнем стратегічної 

спроможності. 

6. Для сільськогосподарських підприємств із високим рівнем стратегічної 

спроможності для проведення стратегічного аналізу автором виокремлено 
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наступні інструменти, а саме: STEEPLE-аналіз, TELESCOPIC 

OBSERVATIONS, модель ADL та матрицю McKinsey. Побудову стратегії 

рекомендується здійснювати із використанням методу хосин канрі. Основним 

документом методу хосин канрі є Х-матриця, в якій наведені усі стратегічні, 

тактичні, операційні цілі та взаємозв’язки між ними. Важливою перевагою 

використання такого методу є можливість представити весь процес побудови 

стратегії на одній сторінці формату А3. Окрім цього, іншими перевагами 

методу хосин канрі є функціональність, залучення персоналу до розробки 

стратегії та взаємозв’язок усіх рівнів управління. 

7. Використовуючи метод хосин канрі, було розроблено типову стратегію 

розвитку сільськогосподарського підприємства у вигляді Х-матриці. Дана 

стратегія розрахована на 3 роки та включає стратегічні й тактичні цілі, процеси 

та результати, між якими встановлені відповідні кореляційні зв’язки. 

8. На основі проведення досліджень автором запропоновано механізм 

здійснення стратегічного планування на сільськогосподарському підприємстві, 

який складається з трьох етапів. Розроблений механізм апробовано на 

приватному сільськогосподарському підприємстві “Рідна земля”, що є типовим 

за основними показниками господарської діяльності в Івано-Франківській 

області. На першому етапі, використовуючи збалансовану систему економічних 

показників, було встановлено, що дане підприємство має середній рівень 

стратегічної спроможності. Відповідно до рекомендованих інструментів 

стратегічного аналізу на другому етапі стратегічного планування автором було 

проведено SWOT-аналіз сільськогосподарського підприємства та виявлено його 

сильні і слабкі сторони, існуючі можливості і загрози. PEST-аналіз 

сільськогосподарського підприємства “Рідна земля” відповідає проведеному 

такому аналізу для всіх сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської 

області. На третьому етапі було розроблено дорожню карту реалізації стратегії 

в межах використання методу роудмеппінг, що передбачений відповідним 

рівнем стратегічної спроможності. Основною стратегічною метою розробленої 

стратегії є забезпечення стійкого прибутку в довгостроковій перспективі. 
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ВИСНОВКИ 

 

Результати проведеного дисертаційного дослідження дають підстави для 

таких висновків: 

1. На основі аналізу існуючих тлумачень поняття “стратегія розвиту 

сільськогосподарського підприємства” уточнено й запропоновано власне його 

визначення. Воно трактується як цілеспрямований, детальний, впорядкований 

та довгостроковий план дій, що інтегрує в собі певний набір орієнтирів, які 

формують чітку лінію поведінки сільськогосподарського підприємства в 

напрямку поетапного досягнення поставлених цілей, задоволення потреб 

споживачів, отримання економічного і соціального ефекту та забезпечення 

сільськогосподарського зростання в країні в цілому. Обґрунтовані теоретичні 

підходи до формування і реалізації стратегії розвитку сільськогосподарських 

підприємств уможливлюють забезпечення стійкого економічного зростання в 

довгостроковій перспективі. 

2. Багатоплановий характер діяльності підприємства передбачає 

використання стратегічного набору, тобто існування певної ієрархії стратегій. 

Для ґрунтовнішої типізації різних видів стратегій систему їх класифікації 

доповнено двома новими видами, виходячи зі статусу сільськогосподарського 

підприємства, яке виходить на ринок. Відповідно виокремлено стратегію 

фоловера, що виводить на ринок уже відомий продукт, і стратегію інноватора, 

що передбачає розробку нового інноваційного продукту, використовуючи 

сучасні технології. Стратегія фоловера включає стратегію монополіста окремої 

території і загальнотипову стратегію. Стратегія інноватора у свою чергу 

поділяється на унікальну власну стратегію та стратегію запозичення іноземного 

досвіду. 

3. Стратегічне управління відіграє винятково важливу роль у процесі 

формування та впровадження стратегії. Воно виконує велику кількість завдань, 

що пов’язані зі стратегічним аналізом, розробкою, реалізацією стратегії та 

контролем за її виконанням. Проаналізувавши та охарактеризувавши різні 
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підходи до здійснення стратегічного управління, сформульовано якісно новий 

підхід до розуміння його сутності, для якого запропонована назва 

“конструкторський підхід”. Суть його полягає в ефективному прогнозуванні 

майбутньої діяльності підприємства з використанням наявних інструментів 

стратегічного планування та побудові різних комбінацій імовірного перебігу 

подій. Окрім того, узагальнено процес стратегічного планування у вигляді 

піраміди, що складається з восьми послідовних етапів, виконання яких 

забезпечує досягнення місії підприємства. 

4. Виходячи з поставлених завдань, розроблено методологію формування 

стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств. Вона включає наступні 

важливі принципи: комплексність досягнення конкурентних переваг, 

системність та цілісність стратегічного планування, циклічність та постійність 

розробки стратегічних планів, а також використання інноваційних підходів до 

формування стратегії задля одержання унікальних можливостей розвитку. Такі 

принципи методології побудови стратегії розвитку сільськогосподарських 

підприємств створюють передумови для досягнення високого рівня 

конкурентоспроможності в галузі. 

5. Важливим етапом прогнозування тенденцій стратегічного розвитку 

сільськогосподарського підприємства є ґрунтовний та комплексний аналіз 

факторів впливу, які створюють позитивні чи негативні передумови для 

формування і впровадження стратегії розвитку відповідного суб’єкта 

господарювання. Враховуючи специфіку сільськогосподарських підприємств, 

було виділено та проаналізовано природні фактори, економічні фактори 

(внутрішні та зовнішні), а також наукові дослідження і розробки. 

6. Досліджено особливості формування та впровадження стратегії на 

сільськогосподарських підприємствах Івано-Франківської області шляхом 

проведення анкетного опитування їх керівників. Більш ніж половина опитаних 

респондентів здійснюють стратегічне планування і близько 10 % – не 

здійснюють. Найбільш популярними методами стратегічного планування серед 

керівників сільськогосподарських підприємств є ресурсний метод, що 
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передбачає врахування наявних ресурсів та існуючих ринкових умов 

господарювання, і цільовий метод, який випливає з потреб ринку та попиту 

споживачів. Загалом керівництво сільськогосподарських підприємств, на яких 

здійснюється стратегічне планування, високо оцінює його вплив на покращення 

кінцевих результатів діяльності. 

7. У дисертації показано важливість та особливості застосування 

стратегічного аналізу, що розглядається як невід’ємний етап стратегічного 

планування і розробки стратегії, для оцінки факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Проаналізовано вплив цих факторів на діяльність 

сільськогосподарського підприємства. Проведено комплексний стратегічний 

аналіз перспектив розвитку сільськогосподарських підприємств із 

використанням PEST-, SWOT-аналізу та удосконаленого аналізу TELESCOPIC 

OBSERVATIONS. Результати PEST-аналізу показали, що найбільший вплив на 

перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств здійснюють 

політичні та економічні фактори, трохи менший – технологічні та соціально-

культурні. Проведений SWOT-аналіз та модель TELESCOPIC OBSERVATIONS 

дали змогу окреслити сильні та слабкі сторони сільськогосподарських 

підприємств Івано-Франківської області за різними напрямками. За 

результатами проведеного стратегічного аналізу були розроблені стратегічні 

заходи здійснення господарської діяльності підприємств. 

8. З метою визначення стратегічної спроможності сільськогосподарських 

підприємств було розроблено відповідну шкалу її оцінювання на основі 

побудованої збалансованої системи економічних показників. Ця система 

відображає характеристику використання земельних, фінансових, трудових та 

матеріально-технічних ресурсів. Кожен напрям передбачає розрахунок 

відповідних ключових показників діяльності сільськогосподарського 

підприємства. У залежності від рівня стратегічної спроможності 

сільськогосподарським підприємствам слід використовувати різні інструменти 

стратегічного аналізу та методи побудови стратегії. Також було розроблено 
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типову стратегію розвитку сільськогосподарського підприємства за методом 

хосин канрі. 

9. Стратегічне планування діяльності підприємства є ступінчастим 

процесом, що передбачає проходження кількох послідовних етапів. 

Сформовано механізм здійснення стратегічного планування на 

сільськогосподарському підприємстві, що складається із трьох важливих етапів. 

Перший етап передбачає використання збалансованої системи економічних 

показників задля визначення рівня стратегічної спроможності 

сільськогосподарського підприємства. На другому етапі стратегічного 

планування необхідно провести стратегічний аналіз, використовуючи 

відповідні інструменти в залежності від рівня стратегічної спроможності 

підприємства. Третій етап стратегічного планування передбачає розробку 

стратегії подальшого розвитку підприємства із використанням спеціальних 

методів. 

10. Моделювання процесу стратегічного планування із використанням 

розробленої методики було здійснено на приватному сільськогосподарському 

підприємстві “Рідна земля”, яке за основними показниками господарської 

діяльності є типовим підприємством досліджуваної галузі в Івано-Франківській 

області. Було встановлено, що це підприємство має середній рівень стратегічної 

спроможності. З урахуванням цього розробку стратегії його розвитку здійснено 

з використанням методу роудмеппінг, тобто побудовано дорожню карту 

реалізації стратегії. 
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Додаток А 

Трактування стратегій найефективніших агрокомпаній України 

№ 

п/п 

Назва 

підприємства 
Трактування стратегії підприємства 

1. 
“Сварог Вест 

Груп” 

Місія: 

- забезпечення ефективного та бережливого ставлення до 

основного засобу виробництва – Землі; 

- ефективне використання трудових ресурсів, створення системи 

мотивації кожного працівника, розвиток розуміння причетності 

кожного до досягнень підприємства; 

- забезпечення виробництва високоякісної екологічно чистої 

здорової продукції з найвищими споживчими якостями; 

- досягнення максимального виробничого, фінансового 

результату, що забезпечить подальший розвиток підприємства. 

Прибуток є виміром ефективності та джерелом подальших 

інвестицій. 

2. “Grain Alliance” 

Стратегії розвитку:  

- підтримання довгострокової прибутковості; 

- обмежена географічна площа; 

- обмежений набір культур; 

- фінансове управління та внутрішній контроль; 

- розширення (в масштабі). 

3. 

“Індустріальна 

молочна 

компанія” 

Місія: задовольняти життєво-необхідні потреби людства у якісній 

сільськогосподарській сировині та продукції. 

Стратегії розвитку: 

- розширення сільськогосподарського бізнесу через ріст 

земельного банку в обробітку та потужностей зі зберігання; 

- фокусування на операційній ефективності; 

- диверсифікація сільськогосподарських культур та фокусування 

на найбільш прибуткових; 

- поглиблення вертикальної інтеграції для отримання додаткового 

прибутку від переробки сільськогосподарської сировини. 

4. 

“Вінницька агро-

промислова 

група” 

Місія: Земля – основне національне багатство. Діяльність всіх 

виробничих підрозділів направлена не лише на отримання 

прибутку, інтенсивний ріст та розвиток, а й на збереження 

культури обробітку Землі та її природної родючості. 

5. 
“Agromino” 

(“Trigon Agri”) 

Загальна бізнес-стратегія компанії “Agromino” охоплює всю 

діяльність, пов’язану з доданою вартістю, від придбання 

сільськогосподарських угідь та колишніх колгоспів Росії, України 

та Естонії, подальшого впровадження сучасних технологій та 

досвідченого управління господарством, а також подальшого 

зберігання, продажу та торгівлі з метою максимального 

збільшення цін на товари групи. 

6. “UkrLandFarming” 

Стратегії розвитку:  

- збільшення банку землі та підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур; 

- зростання потужностей у виробництві яєць та яєчних продуктів; 

- удосконалення логістики й інфраструктури; 

- підвищення експортного потенціалу продуктів і торгових 

можливостей, поліпшення відносин із клієнтами. 
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7. “Росток-Холдинг” 

Стратегії розвитку: 

- будівництво/збільшення потужностей елеваторних комплексів; 

- модернізація та оновлення парку сільськогосподарської техніки; 

- впровадження сучасних технологій; 

- активна реалізація соціальних ініціатив. 

8. “AgroGeneration” 

Місія: “AgroGeneration” – динамічна, успішна та ефективна 

міжнародна компанія; команда однодумців, що робить вагомий 

внесок у забезпечення України та світу якісною продовольчою 

продукцією. Підприємство інвестує в новітні технології та в 

інтелектуальний капітал, дбайливо ставлячись до землі та людей, 

що живуть і працюють на ній, задля добробуту кожного. 

Довгострокова стратегія компанії AgroGeneration спрямована на 

збільшення вартості бізнесу та генерування високих прибутків 

шляхом досягнення операційної синергії від зростання масштабів 

діяльності та консолідації земель у ефективні менеджмент 

структури й подальшої оптимізації ланцюгів постачання, 

зберігання та продажу з можливістю поступової вертикальної та 

горизонтальної інтеграції компанії. 

9. 
“Миронівський 

хлібопродукт” 

Стратегії розвитку: 

- контроль за витратами виробництва; 

- будівництво сучасних підприємств; 

- збільшення земельного банку; 

- збільшення частки присутності на ринку; 

- просування торгових марок; 

- розширення системи збуту. 

10. “KSG Agro” 

Стратегії розвитку: 

- підвищення ефективності бізнесу; 

- скорочення операційних витрат, і як наслідок, зниження 

собівартості продукції; 

- нова система організації закупівель; 

- оптимізація внутрішньо операційних процесів; 

- реструктуризація кредитної заборгованості; 

- розвиток свинарського бізнесу і збільшення експорту живих 

свиней; 

- збереження і примноження позицій в рослинницькому сегменті; 

- впровадження інноваційних технологій у тваринництві та 

рослинництві; 

- розвиток альтернативної енергетики. 

11. “АПК-Інвест” 
Стратегія розвитку компанії передбачає створення 

високотехнологічних рослинницьких та тваринницьких 

комплексів з нуля із застосуванням передових технологій. 

12. 

“Українські 

аграрні 

інвестиції” 

Стратегія: створення провідного сільськогосподарського 

холдингу в Україні. Відповідно до цієї стратегії, ведеться робота 

із підвищення вертикальної інтеграції та віддачі від існуючих 

активів. 

13. “Астарта” 
Місія: “З духовністю до земного: стверджуючи вічні цінності, 

розвиваємо і використовуємо потенціал Землі та вносимо вклад у 

розвиток високодуховного суспільства”. 
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Додаток Б 

АНКЕТА  

Просимо Вас взяти участь в опитуванні, яке проводиться групою вчених 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” 

в межах наукових досліджень.  

 
Інформація, отримана в ході опитування, буде використовуватись виключно в наукових та 

навчальних цілях. Просимо відверто відповідати на питання. Заздалегідь дякуємо за співпрацю! 

 

1. Організаційно-правова форма господарювання Вашого підприємства: 

□ товариство з обмеженою відповідальністю; 

□ акціонерне товариство; 

□ приватне підприємство; 

□ фермерське господарство; 

□ кооперативне господарство; 

□ інше________________________________________________________. 

 

2. Вкажіть час існування Вашого підприємства: 

□ до 5 р.; 

□ 6-10 р.; 

□ 11-20 р.; 

□ 21-30 р.; 

□ більше 30 р. 

 

3. Вік керівника Вашого підприємства: 

□ до 30 років; 

□ 31-40 років; 

□ 41-50 років; 

□ 51-60 років; 

□ більше 60 років. 

 

4. Чи здійснює керівництво Вашим підприємством стратегічне планування? 

□ так; 

□ ні; 

□ частково. 

 

5. Стратегічне планування проводиться на підприємстві: 

□ від початку заснування підприємства; 

□ інше________________________________________________________. 
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6. Чи має підприємство сформовану місію? 

□ так; 

□ ні; 

□ не знаю. 

 

7. Чи відповідають розроблені стратегічні плани місії організації? 

□ так; 

□ ні; 

□ частково; 

□ не знаю. 

 

8.  Із запропонованих методів стратегічного планування оберіть ті, які 

використовуються на Вашому підприємстві: 

□ ресурсний метод; 

□ цільовий метод; 

□ метод екстраполяції; 

□ інтерполятивний метод; 

□ пробно-статистичний метод; 

□ критеріальний метод; 

□ нормативний метод; 

□ балансовий метод; 

□ матричний метод; 

□ інше________________________________________________________. 

 

9.  Як формуються стратегічні заходи на Вашому підприємстві? 

□ на основі інтуїції і передбачення;  

□ на основі досвіду та знань керівників; 

□ за результатами діагностики процесу стратегічного управління; 

□ інше________________________________________________________. 

 

10.  Чи здійснюється на підприємстві стратегічний аналіз (SWOT-аналіз,  

PEST-аналіз, тощо)? 

□ так; 

□ ні; 

□ частково 

□ інше 

_________________________________________________________. 



232 
 

 

Продовження додатку Б 

 

11.  Чи здійснюється контроль за виконанням планів? 

□ так, систематично; 

□ так, не систематично; 

□ ні; 

□ інше________________________________________________________. 

 

12.  Переваги, які отримує Ваше підприємство від наявності стратегічного 

плану: 

□ зменшення факторів “невизначеності майбутнього”; 

□ своєчасність реагування на внутрішні та зовнішні чинники 

середовища; 

□ наявність необхідної бази для прийняття стратегічних і тактичних 

управлінських рішень; 

□ можливість оцінити альтернативні варіанти капіталовкладень; 

□ здатність об’єднати рішення керівників усіх рівнів управління; 

□ інше________________________________________________________. 

 

13.  Оцініть вплив стратегічного планування на покращення діяльності 

підприємства (за 5-бальною шкалою: 0 – вплив відсутній, 5 – 

максимальний). 

 

0 1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ □ 
 

14.  На Вашу думку, чи потрібне на Вашому підприємстві стратегічне 

планування? 

□ так; 

□ ні; 

□ можливо. 
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Додаток В 

PEST-аналіз перспектив розвитку сільськогосподарських підприємств  

Івано-Франківської області 

 Опис факторів 
Ймовірність 

здійснення 
(в сумі = 1) 

Ступінь впливу 
(від 1 до 5, де 1 – 

мінімальний ступінь 

впливу, 5 – 

максимальний) 

1 2 3 4 5 

P
o
li

ti
ca

l 

1. Стійкість політичної влади та існуючого уряду   

2. 

Позитивні зміни в законодавстві з питань 

регулювання діяльності сільськогосподарських 

підприємств 

  

3. 
Позитивні зміни в законодавстві з охорони 

навколишнього середовища 
  

4. 
Позитивні зміни в антимонопольному і 

трудовому законодавстві 
  

5. 

Позитивні зміни в законодавстві у сфері 

технологічного оснащення 

сільськогосподарської галузі 

  

6. 
Посилення державної підтримки галузі 

сільського господарства 
  

7. 
Кількісні та якісні обмеження на імпорт готової 

продукції (реформа митної системи) 
  

8. 
Реформування податкової політики 

(послаблення тарифів та збільшення пільг) 
  

9. 
Усунення бюрократичних перешкод ведення 

бізнесу 
  

10. Припинення військової ситуації в країні   

  Ступінь впливу політичних факторів 1,0 Х 

E
co

n
o
m

ic
a
l 

1. Покращення бізнес-клімату в країні   

2. 
Активізація підприємницької співпраці з 

іноземними партнерами 
  

3. Зростання інвестиційної привабливості країни   

4. Зростання інвестиційної привабливості галузі   

5. 
Посилення конкурентних переваг та 

послаблення тиску з боку конкурентів 
  

6. Стабілізація курсів основних валют   

7. 

Недопущення інфляційних процесів, що 

ускладнює товарообмінні операції з іноземними 

партнерами 

  

8. 
Зниження відсоткових ставок на кредити в 

національній валюті 
  

9. 
Збільшення обсягу залучення інвестицій у 

сільськогосподарську галузь 
  

10. 
Посилення експортно-імпортних операцій з 

європейськими країнами 
  

  Ступінь впливу економічних факторів 1,0 Х 
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Продовження додатку В 

S
o
ci

o
-c

u
lt

u
ra

l 
1. 

Підвищення рівня доходів населення  

(купівельної спроможності) 
  

2. Збільшення приросту населення   

3. 
Послаблення міграційних процесів, в т.ч. щодо 

міграції висококваліфікованих кадрів 
  

4. 
Підвищення вимог до якості продукції та рівня 

сервісу 
  

5. 
Підвищення уваги до натуральних та 

екологічно-чистих продуктів 
  

6. 

Наявність потужного кадрового та наукового 

потенціалу для розвитку сільського 

господарства 

  

7. 
Позитивні зміни способу життя та звичок 

споживання 
  

  
Ступінь впливу соціально-культурних 

факторів 
1,0 Х 

T
ec

h
n

o
lo

g
ic

a
l 

1. 
Наявність техніко-технологічних виробничих 

потужностей 
  

2. 
Наявність винаходів, патентів на інноваційні 

розробки 
  

3. 
Активізація розвитку високотехнологічного 

виробництва 
  

4. 
Активізація діяльності науково-технологічних 

парків 
  

5. 
Розвиток наукових досліджень та технічних 

розробок 
  

  Ступінь впливу технологічних факторів 1,0 Х 
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Додаток Д 

Матриця TELESCOPIC стратегічного аналізу сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області* 

 
T E L E S 

1 2 3 4 5 

В
н

у
т
р

іш
н

є 
се

р
ед

о
в

и
щ

е
 

Сильні 

сторони 

З 2015 р. 

спостерігається 

суттєве оновлення 

технічного парку на 

сільськогосподарських 

підприємствах. 

Високий рівень 

внутрішніх витрат 

підприємств на 

здійснення наукових 

досліджень та 

розробок. 

Висока рентабельність 

цукрових буряків та 

плодів і ягід у 

підгалузі 

рослинництва, а також 

реалізація овець, кіз і 

свиней на м’ясо та 

меду – у підгалузі 

тваринництва. 

Сільськогосподарські 

підприємства Івано-

Франківської області 

працюють згідно 

чинного законодавства 

України. 

Розвиток сільських 

територій є 

стратегічною ціллю 

“Стратегії розвитку 

Івано-Франківської 

області на період до 

2020 р.” 

Сприятливі природно-

кліматичні умови: 

помірно-

континентальний 

клімат, достатня 

кількість опадів. 

Різноманітний 

ґрунтовий покрив та 

родючість ґрунтів. 

Висока забезпеченість 

земельними ресурсами 

сільськогосподарськог

о призначення. 

Вдале географічне 

розташування. 

Понад 56 % населення 

області проживає у 

сільській місцевості. 

Можливість вкладати 

кошти в соціальний 

розвиток села. 

Слабкі 

сторони 

Недостатній рівень 

впровадження 

інноваційних 

технологій.  

Вітчизняна 

сільськогосподарська 

техніка є менш 

продуктивною, ніж 

світові аналоги. 

Відсутність достатніх 

коштів для технічного 

оновлення та 

переоснащення. 

Зменшення кількості 

прибуткових 

підприємств та 

збільшення кількості 

збиткових 

підприємств. 

Брак фінансової 

незалежності, оскільки 

більша частина 

грошових надходжень 

має сезонний характер. 

Більшість 

сільськогосподарських 

підприємств є 

дрібними 

фермерськими 

господарствами, а 

тому не мають у 

своєму штаті власного 

юриста. 

Висока залежність 

сільськогосподарськог

о виробництва від 

погодних умов. 

Часте недотримання 

балансу вирощування 

культур та порушення 

сівозмін, особливо по 

відношенню до ріпаку. 

Відтік працездатного 

населення із сільської 

місцевості. 
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Продовження додатку Д 

 1 2 3 4 5 

З
о
в

н
іш

н
є 

се
р

ед
о
в

и
щ

е 

Можливос

ті 

Можливість 

використання 

зарубіжного досвіду у 

запровадженні 

інноваційних 

технологій. 

Прийняте рішення про 

відмову сертифікації 

імпортної техніки у 

2016 р. дає більші 

можливості для її 

закупівлі. 

Можливості 

збільшення 

виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. 

Запровадження 

інноваційних 

технологій та 

закупівля сучасної 

техніки сприятиме 

зменшенню 

собівартості 

виготовленої продукції 

та збільшенню 

продуктивності праці. 

Можливість брати 

участь в розробці 

програм галузевого 

розвитку на рівні 

обласної ради, зокрема 

в роботі Департаменту 

агропромислового 

розвитку Івано-

Франківської області. 

Вирощування 

органічної продукції. 

Використання системи 

нульового обробітку 

ґрунту (no-till), за якої 

не пошкоджується 

його верхній шар. 

Впровадження 

ефективних програм 

підтримки аграрного 

сектору в рамках 

державного бюджету. 

Наявність 

висококваліфікованих 

фахівців. 

Загрози 

Запровадження нових 

інноваційних 

технологій у 

конкурентів, в т.ч. 

іноземних. 

Висока вартість 

обладнання, що 

необхідне для 

запровадження нових 

технологій. 

Нестабільність 

фінансово-економічної 

ситуації в країні. 

Загострення військової 

ситуації в країні. 

Нестабільність 

законодавства, що 

регулює аграрну 

галузь. 

Посилення 

податкового 

навантаження на 

сільськогосподарські 

підприємства. 

Нестабільність 

погодних умов 

(посуха, вимерзання 

посівів тощо). 

Недостатня увага 

державних органів до 

дослідження стану 

ґрунтів. 

Виснаження землі, 

засіяної ріпаком. 

Скорочення 

чисельності осіб, 

зайнятих в особистих 

селянських 

господарствах. 

Велика міграція 

сільського населення 

за кордон. 
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Продовження додатку Д 

 
C O P I C 

6 7 8 9 10 

В
н

у
т
р

іш
н

є 
се

р
ед

о
в

и
щ

е
 

Сильні 

сторони 

Наявність “здорової” 

конкуренції, що 

сприяє випуску 

високоякісної 

сільськогосподарської 

продукції та 

нарощенню 

конкурентних переваг. 

Сильне бажання 

працівників позбутися 

бюрократичної рутини 

та покращити 

організаційну 

культуру на 

підприємстві. 

Висока продуктивність 

праці одного 

працівника, зайнятого 

у сільському 

господарстві. 

Наявність 

висококваліфікованого 

адміністративного 

персоналу. 

Стабільний попит на 

сільськогосподарську 

продукцію. 

Зручне географічне 

розташування зі 

сприятливими 

природно-

кліматичними 

умовами та родючими 

ґрунтами. 

Висока рентабельність 

деяких видів 

сільськогосподарської 

продукції. 

Висока продуктивність 

праці одного 

працівника, зайнятого 

у сільському 

господарстві. 

Високий рівень 

внутрішніх витрат на 

наукові дослідження 

та розробки. 

Слабкі 

сторони 

Наявність 

сільськогосподарських 

підприємств-гігантів, з 

якими важко 

конкурувати. 

Високий рівень 

конкуренції з боку 

імпорту, що зменшує 

попит на продукції 

сільськогосподарських 

підприємств Івано-

Франківської області. 

В організаційній 

культурі 

сільськогосподарських 

підприємств переважає 

ієрархічний тип з 

високим рівнем 

бюрократизації. Місце 

роботи є дуже 

формалізованим та 

структурованим, а 

роботою працівників 

управляють чіткі 

процедури та правила. 

Часткове здійснення 

стратегічного 

управління, в т.ч. 

портфельного аналізу, 

відсутність чіткої 

стратегії розвитку в 

більшості 

сільськогосподарських 

підприємств Івано-

Франківської області. 

Низький рівень 

інвестиційної 

привабливості до 

галузі з боку 

іноземних інвесторів 

через військову та 

економічну ситуацію, 

що склалася. 

Несприятливі умови 

для інвестиційної 

діяльності. 

Висока собівартість 

більшості видів 

сільськогосподарської 

продукції та відносно 

низькі закупівельні 

ціни. 
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Продовження додатку Д 

 6 7 8 9 10 

З
о
в

н
іш

н
є 

се
р

ед
о
в

и
щ

е 

Можливос

ті 

Виробництво 

органічної 

конкурентоспроможн

ої продукції. 

Використання нових 

сортів рослин та 

порід тварин з 

високим генетичним 

потенціалом. 

Залучення нових 

інвесторів для 

розвитку 

сільськогосподарськи

х підприємств 

регіону. 

Застосування 

інноваційних 

підходів до 

формування 

організаційної 

культури, зокрема 

застосування підходу 

Total Quality 

Management та 

заохочення 

ініціативності 

працівників в межах 

партисипативного 

управління. 

Можливості 

використовувати різні 

методи портфельного 

аналізу: матрицю 

БКГ, І. Ансоффа, 

GE/McKinsey, модель 

Shell/DPM. 

Запозичення 

міжнародного досвіду в 

напрямку модернізації 

та реконструкції 

сільськогосподарського 

виробництва, 

використання досягнень 

науково-технічного 

прогресу, освоєння 

ресурсозберігаючих 

технологій, 

виробництво органічної 

сільськогосподарської 

продукції та закупівля 

імпортного обладнання. 

Можливість розрахунку 

ефективності витрат на 

стадії стратегічного 

планування. 

Впровадження режиму 

економії матеріальних 

ресурсів,зокрема 

економія електроенергії 

(використання 

альтернативних джерел 

енергії). 

Придбання та оновлення 

парку агротехніки. 

Загрози 

Поява нових 

сільськогосподарськи

х підприємств 

(зокрема іноземних), 

що загострить 

конкурентну 

боротьбу в регіоні. 

Страх працівників 

змінити існуючі рівні 

взаємовідносин та 

дружні стосунки на 

певне суперництво, 

що є частиною 

сучасної 

організаційної 

культури. 

Вибір стратегії 

сільськогосподарськи

х підприємств 

значною мірою 

залежить від погодних 

умов, які не є 

стабільними в регіоні. 

Нестабільність 

фінансово-

економічної ситуації в 

країні та загострення 

військових подій. 

Поява нових іноземних 

сільськогосподарських 

підприємств призведе 

до зменшення 

конкурентних переваг 

вітчизняних 

підприємств. 

Підвищення цін на 

сільськогосподарську 

техніку, енергоресурси, 

добрива та корми. 

Вплив несприятливих 

погодних умов на 

урожай 

сільськогосподарських 

підприємств та, як 

наслідок, зменшення 

фінансової незалежності 

підприємств. 

Підвищення цін на 

добрива, корми, техніку 

тощо. 
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Додаток Е 

Матриця OBSERVATIONS стратегічного аналізу сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської 

області* 

 
O B S E R V 

1 2 3 4 5 6 

В
н

у
т
р

іш
н

є 
се

р
ед

о
в

и
щ

е
 

Сильні 

сторони 

Наявність 

висококваліфікованого 

адміністративного 

персоналу. 

У 2018 р. 

спостерігається 

позитивна 

тенденція до 

збільшення обсягу 

реалізованої власно 

виготовленої 

продукції на 19,5 

%, у т.ч. продукції 

тваринництва – на 

28,3 %, 

рослинництва – на 

2 %. 

Наявність 

широкої мережі 

існуючих та 

потенційних 

вітчизняних і 

зарубіжних 

постачальників. 

Наявність досвіду та 

висококваліфікованог

о персоналу в окремих 

великих підприємств 

щодо електронної 

комерції. 

Висока 

забезпеченість 

земельними 

ресурсами 

сільськогоспода

рського 

призначення. 

Наявність 

трудових та 

інформаційних 

ресурсів. 

Зосередження 

ланцюжка 

створення 

вартості у 

середніх та 

великих 

сільськогоспод

арських 

підприємствах 

області. 

Слабкі 

сторони 

Відсутність 

стратегічного мислення 

та достатніх знань із 

стратегічного 

управління у керівників 

сільськогосподарських 

підприємств області. 

У багатьох 

підприємствах відсутні 

HR-спеціалісти в 

організаційній 

структурі. 

Відсутність 

стабільних каналів 

збуту 

сільськогосподарсь

кої продукції. 

Наявність великої 

кількості 

бюрократичних 

процедур для 

відкриття точок 

роздрібної торгівлі. 

Часте 

недотримання 

умов контрактів 

постачання 

товарів. 

Невідповідність 

товарів 

визначеним 

стандартам 

якості. 

Більшість 

сільськогосподарськи

х підприємств області 

є дрібними 

фермерськими 

господарствами, які 

не мають достатнього 

фінансового 

забезпечення для 

реалізації електронної 

комерції. 

Недостатній 

рівень 

фінансових 

ресурсів 

більшості 

сільськогоспода

рських 

підприємств 

області. 

Тривалий 

операційний 

цикл. 

Складність 

утримання 

ланцюжка 

створення 

вартості в 

малих 

сільськогоспод

арських 

господарствах. 
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Продовження додатку Е 

 1 2 3 4 5 6 

З
о
в

н
іш

н
є 

се
р

ед
о
в

и
щ

е 

Можли

вості 

Удосконалення 

організаційної 

структури управління. 

Оптимізація бізнес-

процесів та системи 

менеджменту. 

Навчання 

адміністративного 

персоналу 

інструментам 

стратегічного 

управління. 

Перехід до 

органічного 

виробництва 

сільськогосподарсь

кої продукції, що 

розширить 

кількість покупців. 

В середньому в 

Івано-Франківській 

області готовність 

населення 

доплачувати за 

органічність 

продукції 

становить 70 %. 

Можливості для 

пошуку нових 

постачальників, 

як вітчизняних, 

так і зарубіжних. 

Можливості отримати 

переваги від 

впровадження 

електронної комерції, 

а саме моніторинг цін, 

реалізація готової 

продукції кінцевому 

споживачу, банківське 

он-лайн 

обслуговування, 

отримання 

оперативної 

інформації від 

Міністерства аграрної 

політики і 

продовольства тощо. 

Збільшення 

величини 

освоєння нових 

сільськогоспода

рських угідь. 

Можливості 

розвитку 

маркетингової 

і 

посередницько

ї діяльності. 

Загрози 

Складність одержання 

інформації про 

нововведення в системі 

управління. 

Брак фінансових 

коштів для формування 

якісного 

управлінського 

потенціалу 

(спеціалізовані курси, 

тренінги, консультації).  

Поява нових 

конкурентів, в т.ч. 

іноземних, що 

зменшить попит на 

вітчизняну 

сільськогосподарсь

ку продукцію. 

Підвищення цін 

на сировину та 

матеріали. 

Високі ціни на 

обчислювальну 

техніку та програмне 

забезпечення для 

реалізації електронної 

комерції на 

сільськогосподарсько

му підприємстві. 

Підвищення цін 

на ресурси. 

Розірваність 

ланцюжка 

створення 

вартості 

призводить до 

підвищення 

кінцевої ціни 

реалізації 

сільськогоспод

арської 

продукції. 
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Продовження додатку Е 

 
A T I O N S 

7 8 9 10 11 12 

В
н

у
т
р

іш
н

є 
се

р
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о
в

и
щ

е
 

Сильні 

сторони 

Близьке 

розташування до 

кордонів 

Європейського 

Союзу, що дає 

можливість 

укладати 

транскордонні 

угоди про 

співробітництво 

для розвитку 

сільського 

господарства. 

Розуміння керівників 

сільськогосподарськ

их підприємств 

Івано-Франківської 

області у 

застосуванні 

партисипативного 

управління, тим 

самим залучаючи 

всіх працівників до 

підвищення якості 

виготовленої 

продукції. 

Сприятливе 

географічне 

розташування. 

Розвинута промислова 

інфраструктура 

області. 

Наявність сировинної 

бази відходів 

аграрного сектору. 

Близьке розташування 

до кордонів 

Європейського 

Союзу, що зменшує 

транспортні витрати 

на експорт продукції. 

Наявність досвіду 

побудови 

організаційних 

структур у великих 

сільськогосподарських 

підприємств Івано-

Франківської області. 

Поява нових 

гравців 

стимулює до 

покращення 

ефективності 

діяльності 

підприємства. 

Низька 

можливість 

появи 

екологічних 

товарів-

субститутів. 

Слабкі 

сторони 

Незнання 

законодавства 

інших країн та 

мовні бар’єри, що 

створюють 

перешкоди у 

розвитку альянсів. 

Брак ефективного 

управління в галузі 

тваринництва, що 

призвело до 

зменшення поголів’я 

великої рогатої 

худоби. 

Брак фінансових 

ресурсів для 

застосування 

новітніх технологій 

в управлінні. 

Відтік працездатного 

населення із сільської 

місцевості. 

Слаборозвинуте, 

дрібнотоварне 

агровиробництво. 

Невідповідність 

окремих видів 

сільськогосподарської 

продукції стандартам 

Європейського 

Союзу. 

Більшість 

сільськогосподарських 

підприємств області 

використовують 

лінійно-функціональну 

структуру управління. 

Проте в умовах частих 

технологічних змін 

така організаційна 

структура сповільнює 

підготовку та 

прийняття 

управлінських рішень. 

Збільшення 

пропозиції 

однотипної 

продукції при 

обмеженому 

платоспромо

жному попиті. 

Негативний 

вплив на 

діяльність 

сільськогоспод

арських 

підприємств у 

разі появи 

товарів-

субститутів. 
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Продовження додатку Е 

 7 8 9 10 11 12 
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о
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Можли

вості 

Активізація 

транскордонно

го 

співробітництв

а в напрямку 

розвитку 

сільського 

господарства 

Івано-

Франківської 

області. 

Можливості 

оптимізації процесів 

виробництва та 

системи управління. 

Створення нових 

робочих місць у 

сільських територіях. 

Залучення HR-

спеціалістів для 

навчання персоналу 

підприємств. 

Залучення зовнішніх 

інвестицій в розвиток 

сільськогосподарських 

підприємств. 

Поява нових ринків збуту 

продукції шляхом 

пожвавлення експортно-

імпортних операцій із 

країнами Європейського 

Союзу. 

Розвиток 

організаційних 

структур в 

сільськогоспода

рських 

підприємствах 

області із 

переходом на 

матричні і 

проектні 

організаційні 

структури. 

Нарощення 

конкурентних 

переваг 

сільськогоспода

рських 

підприємств 

області. 

Виробництво 

органічної 

продукції. 

Використання 

нових сортів 

рослин та порід 

тварин з 

високим 

генетичним 

потенціалом. 

Диверсифікація 

виробництва 

сільськогоспода

рської 

продукції. 

Загрози 

Втрата 

можливостей 

створення 

альянсів і 

перехід таких 

можливостей 

до конкурентів. 

Остаточний занепад 

соціальної 

інфраструктури в 

сільських та 

приміських 

місцевостях, що 

призведе до 

зменшення трудового 

потенціалу для 

сільськогосподарських 

підприємств області. 

Зростання трудової 

міграції із сільських 

територій. 

Скорочення 

сільськогосподарського 

виробництва через низьку 

конкурентоспроможність 

та відсутність державної 

підтримки (в порівнянні з 

європейськими 

виробниками). 

Зміна 

організаційної 

структури 

призводить до 

зростання 

фінансового 

навантаження. 

Поява нових 

конкурентів, в 

т.ч. іноземних, 

що загострить 

конкурентність в 

області. 

Поява 

генномодифіков

аної 

сільськогоспода

рської 

продукції. 
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Додаток Ж 

Фінансовий звіт приватного сільськогосподарського  

підприємства “Рідна земля” 
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Продовження додатку Ж 
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1. Якубів В. М., Боришкевич І. І. Проблеми й перспективи вдосконалення 
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принципи антикризової програми на підприємстві). 

16. Боришкевич І. І. Фактори впливу на побудову стратегії розвитку 

сільськогосподарських підприємств // Інноваційний розвиток та безпека 

підприємств в умовах неоіндустріального суспільства: матеріали міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції (25 жовтня 2018 р.). Луцьк: 2018. 

С. 57-60. (0,17 ум. др. арк.). 
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Додаток Л 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

Основні положення дисертаційного дослідження доповідалися та 

обговорювалися науковою спільнотою на конференціях різного рівня, таких як: 

1. Всеукраїнський науково-практичний семінар “Сучасний викладач у 

студентоцентричній моделі освітнього процесу університету” (м. Івано-

Франківськ, 3-4 березня 2016 р.). Форма участі – доповідь на секційному 

засіданні. 

2. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Ефективність 

функціонування сільськогосподарських підприємств” (м. Львів, 23-27 травня 

2016 р.). Форма участі – заочна. 

3. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Актуальні 

проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та 

проблеми” (м. Харків, 19-22 жовтня 2016 р.). Форма участі – заочна. 

4. Всеукраїнський науково-практичний семінар “Інноваційні напрями 

розвитку системи управління в організаціях” (м. Івано-Франківськ, 30 травня 

2017 р.). Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 

5. International Scientific Conference “Competitiveness and Innovation in the 

Knowledge Economy” (Kishinev, September 22-23, 2017). Форма участі – заочна. 

6. Всеукраїнський науково-практичний семінар “Організаційно-

економічні аспекти інноваційного розвитку системи управління” (м. Івано-

Франківськ, 1 червня 2018 р.). Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 

7. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Інноваційний 

розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства” 

(м. Луцьк, 25 жовтня 2018 р.). Форма участі – заочна. 
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Додаток М 
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