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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нестабільність бізнес�середовища зумов�

лює необхідність вирішення проблем гнучкої
адаптації аграрних підприємств до зовнішніх
змін у процесі досягнення цілей їх розвитку.
Відповідно до цих змін та умов функціонуван�
ня підприємств змінюються методи прийняття
управлінських рішень та нагальною стає потре�
ба щодо застосування стратегічного управлін�
ня. В зв'язку з цим особливої актуальності на�
буває пошук альтернативних рішень у системі
стратегічного управління аграрними підприє�
мствами, зростає роль і значення процесу роз�
робки та реалізації стратегії підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні засади стратегічного управління
розроблено зарубіжними дослідниками — І. Ан�
соффом, Г. Мінцбергом, М. Портером, Дж. Пір�
сом, Р. Робертсоном, А. Стріклендом, А. Томп�
соном, К. Хаттеном, Дж. Хіггенсом, А. Чандле�
ром, Д. Шенделом та ін. В Україні стратегічне
управління є одним з найменш досліджуваних
видів управління. Питання теоретико�методоло�
гічних засад стратегічного управління та про�
блеми впровадження його концепції в практику
підприємств досліджуються в працях українсь�
ких вчених В. Білошапки, І. Бланка, А. Мазаракі,
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Л. Довгань, В. Пастухової, В. Пономаренка,
М. Туленкова, З. Шершньової, та ін., а також
вчених країн СНД О. Віханського, В. Винокуро�
ва, А. Градова, В. Маркової, А. Серпіліна, Н. Тре�
ньова та ін. Проте проблеми стратегічного уп�
равління аграрними підприємствами залиша�
ються ще недостатньо дослідженими.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення необхідності

впровадження стратегічного управління в прак�
тику аграрних підприємств для забезпечення їх
високоефективного розвитку. Об'єктом дослі�
дження є процес стратегічного управління аг�
рарними підприємствами. Предметом дослід�
ження є сукупність теоретико�методологічних
та практичних аспектів розвитку стратегічного
управління в аграрних підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У міру ускладнення зовнішнього середовища,

змін технології, на якій базується робота підприє�
мства, поява нових цілей висуває на перший план
необхідність застосування ідеології стратегічно�
го управління. Термін "стратегічне управління" був
введений у лексикон науковців та бізнесменів на�
прикінці 60—70�х років XX ст. з метою розмежу�
вання поточного управління на рівні виробництва
та управління, що здійснювалося на вищому рівні.
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Першим важливим кроком на шляху глибо�

кого осмислення необхідності стратегічного уп�
равління була розширена наукова конференція
у м. Піттсбурзі (США, травень 1971 р.), коли
було підбито підсумки розвитку стратегічного
підходу до управління західними і східними ком�
паніями, а також окреслено основні напрями
подальшого розвитку стратегічного управління.

Основоположники теорії стратегічного
управління по різному визначають це поняття. За
Д. Шенделом і К. Хаттеном, стратегічне управлі�
ння — процес визначення і встановлення зв'язку
між фірмою та її оточенням, що складається з
реалізації обраних цілей і досягнення бажаного
рівня стосунків з оточенням через розподіл ре�
сурсів, що дозволяє ефективно і результативно
функціонувати фірмі та її підрозділам [1]. На
думку Дж. Хіггенса, стратегічне управління — це
процес управління з метою здійснення місії
організації з допомогою управління взаємодією
фірми з її оточенням [2, c. 18]. Позиція Дж. Пірса
і Р. Робертсона, зводиться до того, що стратегіч�
не управління — набір рішень і дій по формуван�
ню і виконанню стратегій, розроблених для до�
сягнення мети діяльності фірми [3, c. 13]. За виз�
наченням О. Віханського, стратегічне управлін�
ня — це таке управління організацією, що спи�
рається на людський потенціал як основу орга�
нізації, орієнтує виробничу діяльність на запити
споживачів, здійснює гнучке регулювання і своє�
часні зміни в організації, які відповідають викли�
ку з боку оточення і дозволяють домагатися кон�
курентних переваг, що в результаті дозволяє
організації вижити і досягати своєї цілі в довгос�
троковій перспективі [4].

Незважаючи на відмінності в теоретичних
підходах, можна сказати, що всі вони відносно
визначення терміну "стратегічне управління"
спрямовані в майбутнє. На думку автора, "стра�
тегічне управління" — це система принципів і
методів розробки та реалізації управлінських
рішень, які забезпечують ефективне функціо�
нування підприємства у довгостроковій перс�
пективі за сучасних умов ринкової практики.

Узагальнюючи особливості стратегічного
управління та наведені визначення, можна ска�
зати, що стратегічне управління, це управлін�
ня організацією, підприємством, фірмою, яке
базується на людському потенціалі, що є осно�
вою організації. Люди орієнтують виробничу
діяльність на запити ринку, здійснюють гнучке
регулювання і своєчасні зміни в організації, що
відповідають змінам навколишнього середови�
ща й дозволяють отримати конкурентні пере�
ваги. Це допомагає вижити і досягти своєї мети
в довготерміновій перспективі.

Ключовими компонентами стратегічного уп�
равління є цілі, які повинні бути конкретними,
актуальними, реальними та підлягати вимірюван�
ню. Загалом, у функціональному розрізі залеж�
но від сфери реалізації система стратегічних
цілей відносно аграрних підприємств може вклю�
чати: маркетингові цілі — пошук нових ринкових
ніш, підвищення частки в межах свого сегмента
на ринку; фінансово�економічні — зниження вит�
рат виробництва продукції, підвищення рівня
рентабельності, зменшення частки залучених за�
собів у структурі капіталу, прискорення форму�
вання власних фінансових ресурсів; інвестиційні
— будівництво та реконструкція приміщень,
оновлення обладнання й технічне переоснащен�
ня засобів виробництва підприємств; інноваційні
— впровадження інтенсивних технологій вироб�
ництва та переробки продукції, нових технологій
розрахунків і обліку; організаційні — перехід на
нову організаційно�правову форму діяльності,
впровадження нової форми організації праці і
стимулювання працівників тощо.

Стратегічне управління, спрямоване на ство�
рення конкурентних переваг і утвердження ефек�
тивної стратегічної позиції, забезпечує в майбут�
ньому життєздатність підприємства в мінливих
умовах. Адже постійно зростаюча нестабільність
(непередбачуваність, новизна, складність) зовні�
шнього середовища вимагає розробки усе більш
складних і деталізованих систем управління.

Враховуючи специфіку сільського господар�
ства аграрні підприємства працюють в умовах
ризику і невизначеності. Однією з причин цього
є те, що в сільському господарстві робочий пер�
іод не збігається з періодом виробництва, що
викликає сезонність виробництва, яка призво�
дить до нерівномірного використання робочої
сили і засобів виробництва, нерівномірного над�
ходження продукції і доходів протягом року.
Залежність від природних умов викликає не�
обхідність створювати на аграрних підприєм�
ствах значні страхові резерви насіння, кормів на
випадок неврожаю, спричиненого форс�мажор�
ними обставинами — посухою, градобоєм, по�
венями тощо. Сільськогосподарське виробниц�
тво здійснюється в різних грунтово�кліматичних
умовах, що безпосередньо позначається на ре�
зультатах господарської діяльності підприємств
і рівні їх економічного розвитку.

Через те, що в сільському господарстві існує
великий сезонний розрив між вкладенням оборот�
ного капіталу й отриманням доходів, аграрні
підприємства повинні мати значні суми коштів для
покриття сезонних витрат. Тримати спеціально на
такі цілі власні кошти тривалий час економічно
невиправдано. Значно ефективніше мінімальні ви�
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робничі запаси і кошти в розрахунках формувати
за рахунок власних джерел, а понад цього — по�
зичкових, тобто за рахунок кредитів.

Тривалий період виробництва сільськогос�
подарської продукції, який продовжується не�
рідко більше року і характеризується поступо�
вим наростанням вкладень від початку вироб�
ництва до його завершення не приваблює інве�
сторів. Якщо взяти до уваги ще й існування
підвищеного ризику недоодержання готової
продукції в очікуваному обсязі через незалежні
від виробника обставини — несприятливі при�
родно�кліматичні умови, то стає зрозумілим,
чому ця особливість сільського господарства не
є тимчасовою, а органічно притаманна йому.

В аграрних підприємствах порівняно з іншими
значно ускладнюється процес управління вироб�
ництвом. Це зумовлено наступними причинами:
необхідністю розвивати в аграрних підприємствах
декілька товарних галузей, які істотно відрізня�
ються технологією та організацією виробництва;
розосередженістю працівників по великій тери�
торії, площею нерідко декілька тисяч гектарів зе�
мельних угідь і складністю в зв'язку з цим прий�
няття оперативних рішень (розпоряджень) відпо�
відно до зміни поточної виробничої ситуації; дос�
тупністю території аграрних підприємств та їх гос�
подарських об'єктів стороннім особам і необхідн�
істю докладання додаткових зусиль для органі�
зації збереження власного та орендованого май�
на, вирощеного врожаю; потребою залучення се�
зонної робочої сили в періоди збігу сільськогос�
подарських робіт і труднощами управління нею в
складі тимчасових організаційних ланок, які не�
рідко посилюються через низьку кваліфікацію та�
ких працівників; необхідністю подовження робо�
чого дня працівників аграрних підприємств з ме�
тою своєчасного виконання ними важливих тех�
нологічних операцій у стислі (оптимальні) агро�
технічні строки та існування таких робочих місць,
зокрема в молочному скотарстві, що характери�
зуються розірваністю робочого дня працівників.

Крім зазначених причин, можна стверджува�
ти, що вкрай рідке застосування стратегічного
підходу, обумовлено, в основному, ще й недоско�
налістю інформаційно�економічного простору.

Розв'язати ці проблеми і забезпечити роз�
виток галузі, враховуючи вимоги ринкового
середовища, можливо при використанні еле�
ментів стратегічного управління. Отже, стра�
тегічне управління має забезпечити ефективне
функціонування агарних підприємств в умовах
взаємодії з мінливим зовнішнім оточенням, яке
має свої закони розвитку, свої характеристи�
ки. Без їхнього врахування і використання
стратегічного управління не має сенсу.

Відповідно до концепції стратегічного уп�
равління, підприємство має:

— вчасно розпізнавати загрози для свого
існування;

— бути стійким по відношенню до неперед�
бачуваних та мінливих умов;

— не упускати сприятливих можливостей,
які виникають в його середовищі, і отримувати
з них максимальну вигоду [5].

Реалізація концепції стратегічного управ�
ління організацією можлива лише тоді, коли
організація є стратегічно орієнтованою. Стра�
тегічно орієнтована організація — це така орга�
нізація, в якій персонал має стратегічне мислен�
ня, застосовується система стратегічного пла�
нування, що дає змогу розробляти їй та вико�
ристовувати інтегровану систему стратегічних
планів, і поточна, повсякденна діяльність,
підпорядкована досягненню поставлених стра�
тегічних цілей.

А. Серпилін зазначає, що організація сис�
теми стратегічного управління, розробка стра�
тегії на професіональному рівні на підприємстві
— життєва необхідність для його виживання та
посилення конкурентних позицій на ринку [6,
с. 78]. Вивчення проблем впровадження стра�
тегічного підходу в управління аграрними під�
приємствами показує, що питання розробки
стратегії ще не зайняли належного місця в їх
діяльності.

На більшості підприємств питанням страте�
гічного розвитку не приділяється достатньої
уваги. У сучасних умовах практика стратегічної
діяльності аграрних підприємств зводиться, в
основному, до вирішення поточних стратегічних
проблем, зокрема, проблем взаємодії з ринка�
ми факторів виробництва, формуванням бажа�
них витрат, цін і прибутку, пошуку ринків збуту
і джерел інвестування власної діяльності, які
дають змогу отримати короткочасний ефект.
Водночас основна функція стратегічного управ�
ління — забезпечення чинників довгостроково�
го успіху — залишається за межами практичної
діяльності підприємства. У зв'язку з тим, що по�
точні справи та проблеми постійно змінюються,
поза увагою керівників залишаються тенденції
зміни стратегічного стану підприємства на рин�
ку. В результаті — невчасне реагування керів�
ництва на зміни, що відбулися. Це породжує
нове коло поточних проблем.

Дослідження питань щодо ставлення керів�
ників підприємств до стратегічного управління,
застосування елементів системи стратегічного
управління на практиці, свідчать про повільний
розвиток стратегічного управління на аграрних
підприємствах. Практично після надання
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підприємствам повної господарської само�
стійності, у більшості з них все ще відсутнє праг�
нення до стратегічного бачення своєї діяльності.

У процесі дослідження були виявлені причи�
ни, які перешкоджають використанню стратегі�
чного управління в підприємствах Як зазначили
44,1 % респондентів, серед причин на першому
місці — постійні зміни у законодавчій базі. Фак�
тор мінливості зовнішнього середовища має для
підприємств особливе значення в розв'язанні
проблем їх розвитку — так вважають 33,8 % рес�
пондентів, що посідає друге місце. На третє місце
за значущістю 33,8 % респондентів поставили
відсутність спеціалістів та недостатнє методич�
не забезпечення стратегічного управління. Так,
більшість керівників обстежених підприємств (їх
частка складає 94 %) визначають необхідність
підвищення кваліфікації персоналу у сфері стра�
тегічного управління. Але при цьому не спону�
кають персонал до цього, матеріально не спри�
яють та не стимулюють. Для 32,4 % респондентів
на четвертому місці за значущістю є впевненість
у недоцільності стратегічного управління, яка
пов'язана з проблемою забезпечення матеріаль�
ними, фінансовими, інформаційними та інтелек�
туальними ресурсами, а також з існуванням пси�
хологічного "бар'єру" (8,8 %) у керівників
підприємств щодо впровадження інновацій.
Тому деяким підприємствам (особливо малим),
досить складно організувати систему страте�
гічного управління через недостатність відпові�
дних ресурсів.

Успішне функціонування аграрних під�
приємств в динамічному і невизначеному сере�
довищі, підданому швидким якісним перебудо�
вам, вимагає не стільки оптимізації економіко�
фінансових показників, скільки мобілізації зу�
силь по адаптації до не завжди передбачуваних
змін зовнішнього і внутрішнього середовища
підприємства, а також мобілізації усіх внут�
рішніх резервів, повного і комплексного вико�
ристання потенціалу підприємства.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сучасний період економічного розвитку
України вимагає від аграрних підприємств ви�
рішення зовсім нових завдань. Кардинальне
реформування їх організації викликає не�
обхідність управління на основі усебічного ви�
користання досягнень сучасної управлінської
науки і практики, формування високої конку�
рентоспроможності.

Впровадження стратегічного управління в
практику аграрних підприємств потребує змін
не тільки в системі управління, а й мислення

підприємців. Без нового економічного світо�
гляду неможливо застосовувати принципи
стратегічного управління. До того ж формуван�
ня стратегічного мислення є необхідним на всіх
рівнях управління підприємством. Особливо
актуальним це є для аграрних підприємств,
діяльність яких пов'язана з тривалими вироб�
ничими процесами і характеризується значним
ступенем ризику.
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